
P:\Secretarial\Maria Public\schemes of services\APPROVED SCHEMES\LEITOURGOS LOGISTIRIOU.docx 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
 
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,              Συνδυασμένες 
          45.757, 47.396.                 Κλίμακες 
               
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359,             
          51.998, 53.637.             
 
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με 
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
Καθήκοντα και Ευθύνες: 
 
(1) Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων ή εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης σε 

Τομέα/Κλάδο του Οικονομικού Τμήματος του Συμβουλίου. 
 
(2) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων                

Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής 
φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κλπ. στο Οικονομικό Τμήμα του 
Συμβουλίου. 

 
(3) Συμμετέχει στην ετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών και των οικονομικών 

καταστάσεων του Συμβουλίου. 
 
(4)  Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη 
αλληλογραφία. 

 
(5)  Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.  
 
(6)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του  ανατεθούν. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 

ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 
(α)  (ι)  Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων,        

Δημόσια Διοίκηση. 
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(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

 
ή 

 
(ιι) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών 
Νόμου. 

 
(β)     Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά  

(συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-law). 
 

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

 
 
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή 

της Γερμανικής γλώσσας.  
 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του  

σχετικού νόμου. 
 

2. Όταν οι ανάγκες του Συμβουλίου το απαιτούν, τα στην παράγραφο (1) 
απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της 
θέσης, κατά κατηγορία, είτε (1) (α) είτε (1) (β). 
 

3. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο 
διορισμός τους να επικυρωθεί, να συμπληρώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε σειρά 
μαθημάτων που θα οριστεί από το ΣΑΛΑ. 
 

4. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν 
ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με 
τα καθήκοντά τους. 

 
 
 


