
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ  

 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  111 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 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2003 (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 2004. 
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  85(Ι) του 1996 

  20(Ι) του 1997 

112(Ι) του 2001 

127(Ι) του 2001 

128(I) του 2001 

139(Ι) του 2001 

153(Ι) του 2001 

 23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 

  47(Ι) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

  

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τη 

εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εφαρμόζη» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «καταρτίζει, 

εφαρμόζει και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας». και 

   

 (β) με την αντικατάσταση  της τελείας στο τέλος του με άνω 

και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

  «      Νοείται ότι το δικαίωμα καταρτισμού σχεδίων 

υπηρεσίας ασκείται λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα 

και τις ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα 

σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στο δημόσιο 

τομέα και με αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες χωρίς 

τούτο να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με 

αυτές.». 
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