
 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 

Α4: €11170,11346,11773,12200,12627,13054,13644,14261,14878,15495,16112,16729,17346. 

Α7 (II) : €16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881,25710,26539. 
 
 

2. Καθήκοντα και ευθύνες: 
 

2.1  Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής 

εργασίας, και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 
 
2.2  Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και 

εξόδων και τη διενέργεια δαπανών, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και 

λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε δημοτικά 

έσοδα και δαπάνες. 
 
2.3  Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη τήρηση των μητρώων 

αποθήκης ή και άλλων μητρώων. 
 
2.4  Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και 

άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 
 
2.5  Συλλέγει, εντός και εκτός γραφείου, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα 

στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και 

βοηθά στην ετοιμασία καταλόγων δικαιωμάτων, φορολογιών, εισπράξεων κλπ. 
 
2.6  Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Εσωτερικού Ελέγχου: 
 

2.6.1  Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τον έλεγχο 

και επιθεώρηση επί των οικονομικών και λογιστικών βιβλίων και άλλων εγγράφων 

του Δήμου. 
 
2.6.2  Διεξάγει έλεγχο και επισκοπήσεις επί μετρητών και ειδών αποθήκης. 
 

2.6.3  Ελέγχει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς και οικονομικές καταστάσεις και 

βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητά τους. 
 
2.6.4  Εκτελεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα ταμεία και στους τόπους εργασίας για 

διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου. 
 
2.6.5  Διαπιστώνει ότι όλες οι εργασίες και πράξεις έγιναν σύμφωνα με τους Δημοτικούς 

Κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
2.7  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 



 
 
 

3. Απαιτούμενα προσόντα: 
 

3.1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 

ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 
 

Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
 

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

ή 

 

3.1.2 απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και επιτυχία στην 

Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε 

εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 
 

 

3.2  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

3.3  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 γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 

2. Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (3.1.1) πιο πάνω θα τοποθετούνται στην 8η 

βαθμίδα της Κλίμακας Α4, δηλαδή θα τους παραχωρούνται επτά προσαυξήσεις. Της ίδιας 
μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (3.1.1) προσόντα μετά το 
διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του 
προσόντος. 

 

3 Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας θα 

πρέπει να επιτύχουν : 
 

(α) στις εξετάσεις επί των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών 

Αποθηκών του Δήμου και του περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο, μέσα σε 

2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους και 
 

(β) στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς 

Κανονισμούς μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό 

τους. 
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4.  Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται ως ακολούθως: 
 

(α) οι κατέχοντες τα στο (3.1.1) προσόντα μετά από υπηρεσία τεσσάρων ετών και έξι 

μηνών στην Κλ.Α4. 
 

(β) οι κατέχοντες τα στο (3.1.2) προσόντα μετά από υπηρεσία εννέα ετών και έξι 

μηνών στην Κλ.Α4. 
 

Νοείται ότι υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό προσόν όπως απαιτείται από την 

παράγραφο (3.1.1) μπορούν να ανελιχθούν από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7, μετά τη 

συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών και έξι μηνών από την ημερομηνία απόκτησης 

του προσόντος ή μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας εννέα ετών και έξι μηνών από την 

ημερομηνία διορισμού τους στην οργανική θέση, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες 

είναι προγενέστερη. 
 

5. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων 

κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις 

εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (3). 
 
6. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να 

εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν 

πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η 

εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 
 
7. Ο υπάλληλος που θα διοριστεί, θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο 

όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα. 
 
8. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ο υπάλληλος θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης 

και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του. 
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