ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1.

Οι περί Υπουργείου Οικονομικών

Επανακατάθεση μετά τις θερινές διακοπές

(Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση
Εταιρειών

-

Θέσεις

Διευθυντή, Σχεδίων

Ανώτερου

Λειτουργού

Ασφαλιστικών

Υπηρεσίας

των

θέσεων

Διευθυντή,

Ελέγχου Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών
Εταιρειών, Εταιρειών, Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών

Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου
Εταιρειών

και

Λογιστικού Ασφαλιστικών Εταιρειών ώστε αυτά να τύχουν

Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών εκσυγχρονισμού και άλλων βελτιώσεων με στόχο
Εταιρειών)

(Σχέδια

Υπηρεσίας) την καλύτερη στελέχωση της Υπηρεσίας Ελέγχου

Κανονισμοί του 2016.

Ασφαλιστικών Εταιρειών.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.010-2016).

2.

Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα

Επανακατάθεση μετά τις θερινές διακοπές

Τέλη) Κανονισμοί του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.03.053.035-2016).
Παραπέμφθηκε
Επιτροπή

από

την

Νομικών.

Σκοπός των κανονισμών είναι ο καθορισμός του
Κοιν. τέλους που καταβάλλεται στη Εθνική Αρχή

(Βλέπε Στοιχημάτων για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης

σημείωμα ημερ. 14.10.2016).

3.

Οι περί Εισροών και Εκροών του

άδειας για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος.
Επανακατάθεση μετά τις θερινές διακοπές

Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και Σκοπός των Κανονισμών είναι η εφαρμογή των
του

Κυπριακού

Οργανισμού διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης

Διαχείρισης Επενδύσεων και για και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που
συναφή θέματα Κανονισμοί του σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές ροές που
2016.

προέρχονται

κυρίως

από

την

εκμετάλλευση

(Αρ. Φακ. 23.03.053.052-2016).

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και η ρύθμιση
της μεθοδολογίας των εκροών από το Εθνικό
Ταμείο Επενδύσεων.

4.

Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου
Υπαλλήλων)

(Όροι

Επανακατάθεση μετά τις θερινές διακοπές

Υπηρεσίας

(Τροποποιητικοί) Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των

Κανονισμοί του 2017.

Σχεδίων Υπηρεσίας σε σχέση με τα καθήκοντα και

2
(Αρ. Φακ. 23.03.054.001-2017).

τις

ευθύνες

Ανώτερου

των

θέσεων

Λειτουργού,

Γραμματειακού

του

Λειτουργού,

Λειτουργού

Λειτουργού

στην

Α΄

και

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

5.

Οι

περί

Δημόσιας

Υπηρεσίας

(Χορήγηση

Επανακατάθεση

Αδειών)

μετά τις θερινές διακοπές

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των
2017.

περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών)

(Αρ. Φακ. 23.03.054.021-2017).

Κανονισμών ώστε εκπαιδευτική άδεια για λόγους
δημόσιου συμφέροντος να παραχωρείται μόνο
στις περιπτώσεις υπαλλήλων που εξασφαλίζουν
υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε
δημόσιους

υπάλληλους

για

εκπαίδευση

ή

μετεκπαίδευση. Υπάλληλοι που επιθυμούν να
απουσιάσουν

από

τα

καθήκοντά

τους

για

σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης με δική
τους πρωτοβουλία θα πρέπει να αιτούνται άδειας
απουσίας χωρίς απολαβές.

6.

Οι

περί

Δημόσιας

Υπηρεσίας

Επανακατάθεση

(Απολαβές, Επιδόματα και άλλα
Οικονομικά

Ωφελήματα

Δημόσιων

μετά τις θερινές διακοπές

των Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των

Υπαλλήλων) περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων
2017.

Υπαλλήλων Κανονισμών ώστε αφενός άδεια

(Αρ. Φακ. 23.03.054.022-2017).

απουσίας

χωρίς

απολαβές

υπαλλήλων

για

σκοπούς εκπαίδευσης η μετεκπαίδευσης με δική
τους πρωτοβουλία και όχι για λόγους δημοσίου
συμφέροντος
σκοπούς

να μην λαμβάνεται υπόψη για

παραχώρηση

προσαυξήσεως

και

αφετέρου άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για
σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού να
λογίζεται ως άδεια απουσίας για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
7.

Οι

περί

Δημόσιας

Υπηρεσίας

Επανακατάθεση
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(Απολαβές, Επιδόματα και άλλα
Οικονομικά
Δημόσιων

Ωφελήματα

μετά τις θερινές διακοπές

των Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των

Υπαλλήλων) περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων
2017.

Υπαλλήλων) Κανονισμών με σκοπό τη διόρθωση

(Αρ. Φακ. 23.03.054.034-2017).

ορισμένων στρεβλώσεων και την αποσαφήνιση
θεμάτων που αφορούν τη μισθοδοσία και τα
οδοιπορικά των δημοσίων υπαλλήλων.
Ειδικότερα προτείνεται όπως:
(1) επανέλθει η ορθή μισθοδοτική τοποθέτηση
εκτάκτου υπαλλήλου που διορίζεται σε μόνιμη
θέση στη δημόσια υπηρεσία με ψηλότερους
μισθοδοτικούς όρους, όπως ίσχυε πριν τις 5
Απριλίου 2012,
(2) διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση υπαλλήλου
που προάγεται και αφυπηρετεί ενώ βρίσκεται με
άδεια άνευ απολαβών για δημόσιου συμφέροντος,
χωρίς να επιστρέψει στα καθήκοντα του, ο μισθός
του υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της θέσης
στην οποία είχε προαχθεί αμέσως πριν την
αφυπηρέτηση του,
(3) καθοριστεί ο τρόπος καταβολής οδοιπορικών
εξόδων σε υπάλληλο ο οποίος καλείται να μεταβεί
απευθείας από τον τόπο διαμονής του σε τόπο
εργασίας άλλο από το συνήθη τόπο εργασίας του.

ΣΧΚ/ΣΛ..14.7.2017

