
 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ  

Σ Χ Ε Δ Ι Α   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΤΑΜΙΑΣ  (Θέση Πρώτου Διορισμού)  
 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα  
 

 

Α14 : €57.077, €59.535, €61.993, €64.451, €66.909, €69.367, €71.825. 
 

2.   Καθήκοντα και Eυθύνες 
 

 

2.1.  Είναι υπεύθυνος για:  
(α) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Οικονομικών της 

Δημοτικής Υπηρεσίας. 
(β)  Την προετοιμασία προσχεδίου των Προϋπολογισμών του Δήμου και την έγκαιρη υποβολή του στον 

Δημοτικό Γραμματέα.  
(γ) Την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα νομοθεσίας, τη φοροθέτηση και 

την επιβολή τελών, την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων, την έκδοση αποδείξεων 
και την άμεση και ορθή καταχώρισή τους στα αντίστοιχα βιβλία / μητρώα, καθώς επίσης και την πλη-
ρωμή όλων των οφειλομένων από τον Δήμο υποχρεώσεων.  

(δ) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, κα-
θώς και την ετοιμασία των ετησίων λογαριασμών του Δήμου. 

(ε) Την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προϋπολογισμών του Δήμου. 
(στ) Τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετι-

κά με τα οικονομικά του Δήμου.  
(ζ) Την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων σε σχέση με την οικονομική και τη λογιστική κατάσταση του 

Δήμου.  
 

2.2. Μεριμνά για την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού σε σχέση με παράπονα, κα-
ταγγελίες, προβλήματα, αιτήσεις κ.ά. και υποβάλλει εισηγήσεις για το χειρισμό τους.  

 

2.3. Εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 
 

     2.4.   Διεξάγει και παρακολουθεί τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά συνεδριών των 
Επιτροπών του Δήμου και συσκέψεων / συναντήσεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 

2.5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 

 

3.   Απαιτούμενα προσόντα 
 

        3.1. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 
 

3.2.  Οκταετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα σε υπεύθυνη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή/και 
τον ιδιωτικό, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του προσόντος που απαιτείται για την εγγραφή στο 
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών και από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά / εποπτικά 
καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο ερ-
γασίας.  

3.3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα ανάπτυξης πρω-
τοβουλίας, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

3.4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
 

4. Σημειώσεις για τα καθήκοντα - ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 
 

 
 

    4.1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή  ή/και προφορική εξέταση όπως ήθελε ορίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

    4.2.  Τα άτομα που θα διοριστούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας:  

(α) Πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις σε Νόμους και Κανονισμούς μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό 
τους όπως ήθελε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.  

                (β)   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 τον καθορισμένο 
αριθμό ωρών εβδομαδιαίως.  

 

4.3. Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα 
παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. 

 
 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 14.9.2022 ( αρ. 18/2022) και δημοσιεύθηκε 
 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4373 και ημερ. 16.9.2022 (Παράρτημα 8ο - Σ.Υ.37/2022) 

 

 
20 Σεπτεμβρίου 2022 
 
ΘΓΦ/ΧΠ/πλήρωση/δ.τ.-Σχέδιο Υπηρεσίας 


