ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού )
1.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9 : 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876.
Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.
Α12: 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1

Υπεύθυνος για :
2.1.1

την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της
Οικονομικής Yπηρεσίας του Δήμου,

2.1.2 την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την έγκαιρη
υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα,
2.1.3 την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα
νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών καθώς και την
κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων , την έκδοση αποδείξεων
και την άμεση και ορθή καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία, καθώς και
την πληρωμή όλων των υπό του Δήμου οφειλομένων υποχρεώσεων.
2.1.4 την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων
λογαριασμών του Δήμου.
2.1.5 την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών.
2.1.6 τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή
ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου.
2.1.7 την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική και
λογιστική κατάσταση του Δήμου.
2.2

Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών
συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.3

Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία και
επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.2 Διετής τουλάχιστον λογιστική / ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του προσόντος
που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε
καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

