
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2004 

––––––––––––––– 
     

H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
       1 του 1990 
     71 του 1991 
   211 του 1991 
  27(Ι) του 1994 
  83(Ι) του 1995 
  60(Ι) του 1996 
109(Ι) του 1996 
  69(Ι) του 2000 
156(Ι) του 2000 
    4(Ι) του 2001 
  94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 
  31(Ι) του 2004 
218(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 

(Αρ.2) του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 

νόμος") και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2005. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 53 
του βασικού  
νόμου. 

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

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της τελείας (τρίτη 

γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά το κόμμα, της 

ακόλουθης φράσης "καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου 

(γ) του εδαφίου (1), προκειμένου για υπάλληλο που υπηρετεί κατά 

την 30ή Ιουνίου 2005 και υποβάλλει αίτηση για αφυπηρέτηση με 

τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε 

οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.".  
  

 
 
 
 
 
/MK 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

       Η παρούσα τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του1990 έως 

2004 εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της επιδιωκόμενης σταδιακής επέκτασης 

του ορίου αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων από το 60ο στο 63ο έτος της 

ηλικίας. 

 

    Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 53 του βασικού 

νόμου διασφαλίζεται για τους υπηρετούντες μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους το 

δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιοι κατά πόσο θα παραμείνουν στην υπηρεσία τους 

πέραν του 60ού έτους της ηλικίας τους και, αντίστοιχα, η υποχρέωση της αρμόδιας 

αρχής να αποδεχθεί την τυχόν οποιαδήποτε απόφασή τους και να προωθήσει τη 

σχετική αίτησή τους στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 

 

 

 

                    Πέτρος  Κληρίδης                               

      Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

6 Ιουνίου 2005 

 

 

 

 
/ΜΚ 
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