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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1ης ΤΑΞΗΣ: (Θέση Προαγωγής)
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8:€17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593.
Α9 (I) : €22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Εκτελεί ή/και είναι υπεύθυνος για λογιστική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας ετήσιων προϋπολογισμών ,καταστάσεων των διενεργούμενων
δαπανών, του ελέγχου προσόδων και άλλων εισπράξεων και της διεξαγωγής
της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2.2 Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
2.3 Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και
προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.4 Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Εσωτερικού Ελέγχου :
2.4.1 Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τον
έλεγχο και επιθεώρηση επί των οικονομικών και λογιστικών βιβλίων και
άλλων εγγράφων του Δήμου.
2.4.2 Διεξάγει έλεγχο και επισκοπήσεις επί μετρητών και ειδών αποθήκης.
2.4.3 Ελέγχει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς και οικονομικές
καταστάσεις και βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητά τους.
2.4.4 Εκτελεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα ταμεία και στους τόπους εργασίας για
διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.
2.4.5 Διαπιστώνει ότι όλες οι εργασίες και πράξεις έγιναν σύμφωνα με τους
Δημοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2.5 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1.α Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον
από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά , Διοίκηση Επιχειρήσεων.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) και
3.1.β Δεκαετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λογιστικού Λειτουργού ή /και
στις προηγούμενες θέσεις Λογιστικού Λειτουργού Β΄ Τάξης ή και Γ΄ Τάξης
από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.
ή
3.2.α απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
3.2.β επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting
Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε
άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό
Οικονομικών και
3.2.γ Δεκαπενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λογιστικού Λειτουργού ή
και στις προηγούμενες θέσεις Λογιστικού Λειτουργού Β΄ Τάξης ή/ και
Γ΄ Τάξης από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα
Α7.
3.3

Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα,
υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στο Δήμο μετά την …………. , θα
εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του
συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των
ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την
βδομάδα.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα
καθήκοντα τους.
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