
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3590 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 23(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 5) του 2001 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

1 1 1  του 1985  
1 του 1986  
8 του 1986  

25 του 1986  
39 του 1986  
50 του 1986  

114 του 1986  
121 του 1986  
149 του 1986  
14 του 1987  
63 του 1987  

165 του 1987  
320 του 1987  
39 του 1988  

204 του 1988  
119 του 1990  
143 του 1991  
190 του 1991  
223 του 1991  

40(Ι) του 1992  
54(Ι) του 1992  
87(Ι) του 1992  
23(Ι) του 1994  
37(Ι) του 1995  
8(Ι) του 1996  

65(Ι) του 1996  
85(Ι) του 1996  
20(Ι) του 1997  

112(Ι) του 2001  
127(Ι) του 2001  
128(Ι) του 2001  
139(Ι) του 2001  
153(Ι) του 2001. 
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Τροποποίηση του άρθρου 
54 του βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  23(Ι) του 2002. «(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), η ηλικία 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημοτικού ιατρού που δεν έχει 
συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του περί Δήμων (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2002, είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών: 

   Νοείται ότι διασφαλίζεται μεν το δικαίωμα των υπηρετούντων 
δημοτικών ιατρών να αφυπηρετούν πρόωρα με τη συμπλήρωση του 
τεσσαρακοστού πέμπτου ή πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας 
τους, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου όμως για ιατρούς που 
διορίζονται 

  23(Ι) του 2002. μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δήμων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2002, τα εν λόγω όρια ηλικίας 
μετατίθενται κατά τρία έτη, δηλαδή στο τεσσαρακοστό όγδοο και στο 
πεντηκοστό όγδοο έτος, αντίστοιχα.»· και 

 (β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (4) και (5) αυτού σε εδάφια (5) και (6), 
αντίστοιχα. 
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