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ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) δέχεται 
αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λογιστικού Λειτουργού (Θέση Πρώτου 
Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, 
οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως: 

 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:   
 

Α4:    €15.425, 15.650, 16.196, 16.742, 17.288, 17.835, 18.627,  
19.469, 20.311, 21.153, 21.995, 22.837, 23.679. 

                                                                                                          Συνδυασμένες                                                                                                          
Α7(ii):  €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,                      Κλίμακες 

30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. 
 

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.                            

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 

2.1  Εκτελεί συνήθη λογιστικά καθήκοντα στα οποία περιλαμβάνεται και γραφειακή εργασία που 

σχετίζεται με τα καθήκοντά του και διεξάγει την συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 

 

2.2  Τηρεί συνήθεις λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και εξόδων και 

τη διενέργεια δαπανών, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και λογιστικές διατάξεις και 

κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες. 

 

2.3  Ετοιμάζει το μισθολόγιο των υπαλλήλων του Οργανισμού. 

 

2.4 Βοηθά στην ετοιμασία ή και ετοιμάζει  τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Οργανισμού, σε 

συνεργασία με τους ανωτέρους του.  

 

2.5  Βοηθά στην τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και 

βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 

 
2.6 Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με την τήρηση των Μητρώων του 

Οργανισμού. 

 
2.7 Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και 

προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στον καταρτισμό των διαφόρων 

τελών του Οργανισμού. 
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2.8  Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων και στοιχείων για το ετήσιο οικονομικό έλεγχο 

από τους ελεγκτές.     

 

2.9 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

Σημείωση παραγράφου 2: 

Οι υπάλληλοι που προλαμβάνονται στον Οργανισμό θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες 

της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών 

εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα. 

 

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 (συμπεριλαμβανομένου του μέλους οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών 

αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Ελεγκτών Νόμου), Οικονομικά, 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 στη ανώτερη 

εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting examination) του Εμπορικού Επιμελητήριου 

του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον 

Υπουργό Οικονομικών.   

 

3.2 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

 

3.3     Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

 

Σημειώσεις παραγράφου 3: 

 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής 

νομοθεσίας. 

 

2. Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται νοουμένου ότι οι 

υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς του 

Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα μέσα σε 2 χρόνια ή 4 

εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.  

 
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα 

παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 

 

------------- 
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4. Κλίμακα εισδοχής θέσης  

 

4.1 Με βάση την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 5/06/2019 οι 
κλίμακες εισδοχής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται 
κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος 
θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο 
οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.  Στην παρούσα προκήρυξη οι κλίμακες της θέσης αναγράφονται 
χωρίς τη μείωση του 10%. Κατά την πλήρωση της θέσης θα εφαρμοστεί η πιο πάνω 
Εγκύκλιος. 

 

4.2 Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερ. 5/12/2019, για εξαίρεση της από τις 
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

 

5. Γραπτή και προφορική εξέταση: 

 

5.1 Σύμφωνα με τον περί της Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμο όπως έχει τροποποιηθεί, οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία 
και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική 
επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την 
εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε 
μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση ενώπιον της διορίζουσας αρχής. 

 

5.2 Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις για διορισμό στον ΚΟΣΑΠΜ και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας 
της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση. 

 

5.3  Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση, είναι 
τριπλάσιος από τον αριθμό της κενής θέσης και με βάση τη σειρά κατάταξης τους. 

 

5.4 «Επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπα που συμμετέχουν στην γραπτή 
εξέταση και συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο 
καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον. 

 

5.5 Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι δεν κατέχουν 
τα απαιτούμενα προσόντα ή/και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 

 

6.   Προϋποθέσεις Διορισμού: 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 14 των περί ΚΟΣΑΠΜ (Όροι υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
Κανονισμών του 1994 έως 2018 κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στον ΚΟΣΑΠΜ εκτός εάν: 

 

6.1   Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

6.2   Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
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6.3 Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία 
γίνεται ο διορισμός. 

 

6.4 Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 
ηθική αισχρότητα. 

 

6.5 Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του στον ΚΟΣΑΠΜ 
ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημόσιου Δικαίου για 
πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

6.6 Πιστοποιείται από Ιατρό εγκεκριμένο απ το Συμβούλιο ότι είναι κατάλληλος για την εν λόγω 
θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακος. 

 

7. Υποβολή Αιτήσεων: 

 

7.1 Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
αποτείνονται στα γραφεία του ΚΟΣΑΠΜ, Βιομηχανική περιοχή Λάρνακας στην Αραδίππου 
ή/και στο τηλέφωνο 24532626 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή/και στην ιστοσελίδα του 
ΚΟΣΑΠΜ http://www.assay.org.cy  

 

7.2 Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €50 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., πληρωτέο στο Λογιστήριο του ΚΟΣΑΠΜ.  Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ταχυδρομική επιταγή 
στο όνομα του ΚΟΣΑΠΜ. Σε περίπτωση εμβάσματος θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα 
του αιτητή και η ένδειξη «Κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού» στο λογαριασμό του 
ΚΟΣΑΠΜ (Τράπεζα Κύπρου με αριθμό 0550-01-054782).   

 

7.3 Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν 
συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

  

7.4 Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΚΟΣΑΠΜ έναντι απόδειξης 
παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα 
από τις 6/3/2020 και ώρα 12:30. 

 

7.5 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών 
και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3. «Απαιτούμενα 
Προσόντα» ανωτέρω. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και 
απαραίτητα αιτιολογικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες, δεν 
θα ληφθούν υπόψη. 

 

7.6 Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στην 
παράγραφο 7.4 ανωτέρω. 

 

7.7 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την 
υπηκοότητα ή/και τη μητρική γλώσσα των αιτητών. 

 

7.8 Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα 
απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα 
αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής 
αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των 

http://www.assay.org.cy/
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αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης 
Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 
(www.psc.gov.cy). 

 

7.9 Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από 
Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν 
αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ. 

 

7.10 Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με 
Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 
146(Ι)/2009), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους. 

 

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην 
αίτηση τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων 
ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. 

 

7.11 Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησης τους 
αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης 
της αίτησης τους.  

 

7.12 Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

 

----------------- 

 

         6 Φεβρουαρίου,  2020 

ΚΟΣΑΠΜ  

http://www.psc.gov.cy/

