
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 4) του 2005 

(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 2006. 
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  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 

  23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 

  47(Ι) του 2003 

236(Ι) του 2004 

  53(Ι) του 2005 

  86(Ι) του 2005 

118(Ι) του 2005 

127(Ι) του 2005. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 54 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, 

των λέξεων «το εξηκοστόν έτος της ηλικίας 

αυτού» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις «την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

αυτού»˙ 

 

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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  «(3)  Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων 

(4) και (4Α) του παρόντος άρθρου, έκαστον 

πρόσωπον συμπληρώσαν την ηλικία 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αυτού, ενώ 

κατέχει οιανδήποτε των θέσεων των 

αναφερομένων εις το εδάφιο (1), παύει να 

κατέχη την τοιαύτην θέσιν: 

  

        Νοείται ότι δι’ αποφάσεως του συμβουλίου 

ληφθείσης διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των 

δύο – τρίτων του συνολικού αριθμού των 

συμβούλων εις ειδικώς συγκληθείσαν διά τον 

σκοπόν αυτόν συνεδρίασιν του συμβουλίου, 

κατόπιν ειδοποιήσεως ουχί μικροτέρας των 

επτά και ουχί μεγαλυτέρας των δεκατεσσάρων 

ημερών προ της τοιαύτης συνεδριάσεως και δι’ 

ειδικούς λόγους αναφερομένους εις αυτήν, το 

τοιούτον πρόσωπον δύναται να συνεχίση 

κατέχον την θέσιν αυτού διά περίοδον μη 

υπερβαίνουσαν το υπόλοιπον της θητείας του 

συμβουλίου το οποίον έλαβε την τοιαύτην 

απόφασιν ή το εν έτος, οιαδήποτε περίοδος 

είναι η βραχυτέρα.». και 

  

  (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α): 

  

 «(4Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(4), η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

δημοτικού υπαλλήλου, που συμπληρώνει το 
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εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 

1η Ιουλίου 2008, είναι η ηλικία των εξήντα τριών 

ετών: 

  

 

 

 

137(Ι)  του 2006. 

 Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης δημοτικού υπαλλήλου, που 

συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του 

μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης του περί 

Δήμων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006 και 

της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο 

ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η 

ηλικία των εξήντα ενός ετών: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημοτικού 

υπαλλήλου, που συμπληρώνει το εξηκοστό 

έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 

2007 και της 30ης Ιουνίου 2008, και των δύο 

ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η 

ηλικία των εξήντα δύο ετών.». 

 

 

 
ΜΚΝ/ΚΠ/ΓΧ 
23.01.070.2006 
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