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Ο περί Σφαγείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 53 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 
ΤΟΥ 1981 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Σφαγείων (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1989 και θα αναγινώσκηται και ερμηνεύηται ομού 
μετά του περί Σφαγείων Νόμου του 1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένου 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Σφαγείων Νόμοι του 1981 και 1989. 

2. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εξουσίαι 14. Επί τη εκδόσει διατάγματος υπό του Συμβουλίου, τη εγ
και καθήκοντα Κ ρ ί σ ε ι τ ο υ Υπουργού, η εν τω διατάγματι τούτω καθορι
Αρχής τοπικής
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διοικήσεως ζομενη αρχή τοπικής διοικήσεως, εν σχεσει προς την οποίαν 
περιέρχονται έχει ιδρυθή σφαγείον, παύει από της εν αυτώ καθοριζομένης 
Συ βο'λι ν ημερομηνίας να ασκή οιανδήποτε εξουσίαν και να εκτελή 

οιαδήποτε καθήκοντα εν σχέσει προς την σφαγήν ζώων και 
την λειτουργίαν σφαγείων εντός της περιοχής της, και 
άπασαι αι εν σχέσει προς αυτήν εξουσίαι και τα καθήκοντα 
αυτής όσον αφορά εις την περιοχήν της τοιαύτης αρχής 
τοπικής διοικήσεως περιέρχονται εις το Συμβούλιον και 
οιαδήποτε νομοθεσία αφορώσα εις την τοιαύτην αρχήν 
τοπικής διοικήσεως θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και 
εφαρμόζηται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου.». 

3. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της φράσεως «Επί 

τη ιδρύσει σφαγείου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου» (πρώτη και δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
της διά της φράσεως «Τηρούμενης της εν τω εδαφίω (2) 
προβλεπομένης προϋποθέσεως». 

(β) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της φράσεως 
«μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου» (δευτέρα γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «μεταξύ εκάστης 
επηρεαζόμενης αρχής τοπικής διοικήσεως». 

4. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω τέλει 
του εδαφίου (1) αυτού προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως κανονισμών δυνάμει των δια

τάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως 
εισπράττη υπό μορφήν τελών το εύλογον αντίτιμον των υπ ' αυτού 
παρεχομένων υπηρεσιών, των τελών αυτών καθοριζομένων υπό του 
Συμβουλίου.». 
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Κατάργησις 
και αντικατά
στασις του 
άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

Αναδρομική 
ισχύς του 
παρόντος 
Νόμου. 

5. Το άρθρον 26 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
του εδαφίου (1) αυτού και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου 
νέου εδαφίου: 

«(1) Πας υπάλληλος όστις, κατά την ημερομηνίαν την καθορι
ζομένη ν εν τω διατάγματι τω εκδιδόμενο) δυνάμει του άρθρου 14, 
υπηρετεί εις υπηρεσίαν σφαγείου της εν τω διατάγματι τούτω καθο
ριζομένης αρχής τοπικής διοικήσεως, μεταφέρεται από της τοιαύτης 
ημερομηνίας εις την υπηρεσίαν του Συμβουλίου και τοποθετείται υπ' 
αυτού, εφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, εις θέσιν αι 
λειτουργίαι της οποίας είναι ανάλογοι προς τας λειτουργίας της υπ' 
αυτού κατεχόμενης θέσεως εν τη μονάδι τοπικής διοικήσεως: 

Νοείται ότι ο υπάλληλος ούτος δύναται, εντός μηνός από της 
ημερομηνίας της τοιαύτης μεταφοράς, ή, μετά την τοιαύτην μετα
φοράν, εντός ενός μηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτόν των όρων 
υπηρεσίας της οικείας θέσεως και της αρχικής διαρθρώσεως των 
υπηρεσιών του Συμβουλίου, να δηλώση δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως 
προς το Συμβούλιον ότι δεν επιθυμεί την τοιαύτην παρά τω Συμβουλίω 
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μετά πάροδον εξ μηνών από της ημερομηνίας της υπ' αυτού γνωστο
ποιήσεως περί τούτου και, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικαιούται εις 
τοιαύτα ωφελήματα αποχωρήσεως εις τα οποία θα εδικαιούτο, εάν 
απεχωρει εκ της υπηρεσίας της μονάδος της τοπικής διοικήσεως 
δυνάμει των εις αυτόν εφαρμοζομένων διατάξεων.». 

6. Το άρθρον 28 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ του 
εδαφίου (3) αυτού διαγραφής της φράσεως «Άμα τη ιδρύσει σφαγείου» 
(πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «Από 
της εν διατάγματι εκδιδομένω δυνάμει του άρθρου 14 καθοριζομένης 
ημερομηνίας». 

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 2αν 
Αυγούστου 1982. 


