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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  (Θέση Πρώτου Διορισμού – Εναλλάξιμες θέσεις)  
 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα  
 

 

 Α8 : €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 
Α10 : €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 
Α11 : €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 
 

2.   Καθήκοντα και Eυθύνες 
 

 

2.1.  Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν 
τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.  
 

2.2. Αναλαμβάνει την ή βοηθεί στην οργάνωση, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την εποπτεία ενός ή πε-
ρισσότερων τομέων εργασίας. 

 

2.3. Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγη-
τικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά. 

 

     2.4.   Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών ή/και άλλων εκδηλώσεων και εκτελεί καθήκοντα Δημοσίων ή Διε-
θνών Σχέσεων.  

 

2.5. Μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα και τις ευ-
θύνες του νομοθεσία και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.  

 

2.6.  Δέχεται κοινό και φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή του σε σχέση με παράπονα, κα-
ταγγελίες, προβλήματα, αιτήσεις και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις προς την προϊσταμένη Αρχή. 

 

2.7. Βοηθεί στην εκτέλεση καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης και την αποτελεσματική διεξαγωγή των λογιστι-
κών εργασιών του Δήμου. 

 
2.8. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας, την ετοιμα-

σία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κ.λπ. στο Λογι-
στήριο και συμμετέχει στην ετοιμασία και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών του Δήμου και των ετήσιων 
τελικών λογαριασμών. 

 
2.9. Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. 
 
2.10.Τηρεί πρακτικά συνεδριών Επιτροπών του Δήμου και υπηρεσιακών ή άλλων συσκέψεων, προωθεί και διεκπε-

ραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 
 
2.11.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
Περιγραφή Εργασίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης.  
 

 

3.   Απαιτούμενα Προσόντα 
 

        3.1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 
των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικές, Πολιτικές ή Κλασσικές Επιστήμες, Πολιτιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, 
Καλές Τέχνες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister – at – law), Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Κοι-
νωνιολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ψυχολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Επιστήμη της Ε-
πικοινωνίας ή/και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Λογιστική (περιλαμβανομένου του μέλους του Συνδέ-
σμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου). 

 

 Σημείωση: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. 
  
3.2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
 
3.3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλί-

ας, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
 

4. Σημειώσεις  
 

 

 

  4.1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 
  4.2.  Τα θέματα – αντικείμενα σπουδών που θα απαιτούνται σύμφωνα με τη παράγραφο 3.1 του παρόντος, καθώς και 

η Περιγραφή Εργασίας, θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου, οι οποίες και θα αιτιολογούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
4.3.  Τα πρόσωπα που θα διοριστούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις στον περί Δήμων Νόμο, σε Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί 
Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε δύο (2) χρόνια ή τέσσερεις (4) εξεταστικές περιόδους από το 
διορισμό τους.  

 
        …/2 
 



 - 2 -
 
4.4.  Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης, θα γίνεται νο-

ουμένου ότι οι υπαλλήλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 4.3.  
 
4.5. Ο / Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Δήμου. 
 
4.6. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ο / η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί 

επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. 
 

4.7. Τα πρόσωπα που θα διοριστούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερί-
δα της Δημοκρατίας, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμέ-
νου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο 
αριθμό ωρών εβδομαδιαίως. 

 
 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 27.5.2019 (αρ. 9/2019) 
και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4301 και ημερ. 7.6.2019 (Παράρτημα ΄Ογδοο –Σ.Υ. 16/2019) 
 

 
 
10 Απριλίου 2020  
 
 
 
ΘΓΦ/ΑΜ-Σ.Υ. – Λειτ. Δημ. Υπηρεσίας 


