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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Λογιστή. Η θέση είναι Πρώτου 
Διορισμού και Προαγωγής.  
 
Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 
14/9/1994. 
 
Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα:  
 
A13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. 
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 

(1) Είναι υπεύθυνος για: 
 
(α) την εποπτεία αρχείων και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Λογιστηρίου του Συμβουλίου· 
 
(β) την εφαρμογή των γενικών οικονομικών διατάξεων όπως προβλέπεται στην περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
Νομοθεσία και στους σχετικούς Κανονισμούς και διατάξεις· 
 
(γ) την ετοιμασία και υποβολή του ετήσιου Προϋπολογισμού του Συμβουλίου προς τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς και των 
λογαριασμών ή οικονομικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων του Συμβουλίου ή άλλων εκθέσεων προς υποβολή στο 
Συμβούλιο ή και στους χρηματοδότες του Συμβουλίου· 
 
(δ) την επίβλεψη τήρησης ημερολογίων, φακέλων, λογιστικών βιβλίων και μητρώων, συμπεριλαμβανομένων και 
μητρώων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου· 
 
(ε) την οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Συμβουλίου καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών και 
μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Συμβουλίου· 
 
(στ) το συντονισμό και την επίβλεψη των διαδικασιών που αφορούν αγορές υλικών ή/και προκήρυξη, αξιολόγηση και 
κατακύρωση προσφορών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και οδηγίες του Συμβουλίου· 
 
(ζ) την κανονική είσπραξη όλων των τελών και άλλων εισοδημάτων που δικαιούται το Συμβούλιο και άμεση αναφορά 
στον Γενικό Διευθυντή· 
 
(η) την ομαλή λειτουργία του τμήματος του, την βελτίωση και αλλαγή του λογιστικού συστήματος όπως και του 
συστήματος μηχανογράφησης του Συμβουλίου πάντοτε μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του Συμβουλίου και 
τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή· 
 
(θ) τον έλεγχο και την πληρωμή των εξόδων, μισθών ή άλλων δαπανών του Συμβουλίου σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Γενικού Διευθυντή, πάντοτε όμως στα πλαίσια των Δημοσιονομικών Οδηγιών ή κανονισμών του Συμβουλίου· 
 
(ι) την εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού του Λογιστηρίου· 
 

(2) Συμβουλεύει το Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του. 
 

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 

(1) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Ελεγκτών Νόμου. 
 

(2) Οκταετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα σε υπεύθυνη θέση μετά την απόκτηση του επαγγελματικού 
προσόντος που αναφέρεται στο (1), πιο πάνω, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά 
καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. 
 

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
 

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.  
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Σημειώσεις: 
 
1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι 

πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νομίμως από αυτές. 
 

3. Οι αιτητές πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης. 
 

4. Οι αιτητές που πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση θα υποβληθούν σε 
προφορική εξέταση και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοείται στους περί Υπηρεσίας Κανονισμούς του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 – 2007, Κ.Δ.Π.278/95 και Κ.Δ.Π.68/2007.  

 
5. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Δευτέρα, 22 του Απρίλη 2019 στο 

καθορισμένο έντυπο αίτησης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» που είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Συμβουλίου Γωνία Ήρας & Φώτη 
Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy. Οι αιτήσεις πρέπει 
να απευθύνονται στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και να παραδίδονται στα γραφεία του Συμβουλίου στη 
διεύθυνση Γωνία Ήρας & Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, 2ος όροφος, ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου 
με συστημένη επιστολή αναγράφοντας στον φάκελο: Αίτηση για πρόσληψη Λογιστή, Γωνία Ήρας & Φώτη Κόντογλου, 
Τ.Θ. 40620, 6306 Λάρνακα. 
 

6. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν 
τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. (Τα πρωτότυπα 
θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 
 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Συμβούλιο, στο τηλέφωνο: 24-815222, κα 
Μαρία Δημητρίου.  

 

http://www.lsdb.org.cy/

