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Ο περί Σφαγείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 114(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Β ουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σφαγείων (Τροποποιητικός)
τίΤ ζ
69 ΐ98ΐ Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σφαγείων Νόμους του
53 του 1989 1981 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο
73(ΐ) του 1995. β α σ ι κ ό ς νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σφαγείων
Νόμοι του 1981 μέχρι 1996.
Αντί
2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:
κατάσταση

του άρθρου 4 "Συμβούλιο.
4.(1) Σε περίοδο τριών μηνών από την έκδοση διατάγματος
νόμσυσΐκ°υ
σύμφωνα με το άρθρο 3, συνιστάται για την περιοχή Συμβούλιο το
οποίο απαρτίζεται από δεκαεννέα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
(2) Δεκατρία μέλη διορίζονται από κοινού από τους δήμους
της περιοχής, τέσσερα μέλη διορίζονται από κοινού από τις άλλες
αρχές τοπικής διοίκησης της περιοχής, και δύο μέλη διορίζονται
. από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από υπόδειξη των αγροτι
κών οργανώσεων και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών,
αντίστοιχα. Τα ονόματα όλων των μελών που διορίζονται γνωστο
ποιούνται στον Υπουργό.
(3) Τα μέλη που διορίζονται από τους δήμους πρέπει να είναι
μέλη δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη που διορίζονται από τις
άλλες αρχές τοπικής διοίκησης πρέπει να είναι μέλη συμβουλίων
βελτιώσεως ή χωριτικών επιτροπών και τα μέλη που διορίζονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέ
ροντα τόσο των αγροτικών οργανώσεων όσο και του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών, αντίστοιχα.
(4) Το Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία τη
δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης του
διορισμού των μελών του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας και σ' αυτή προεδρεύει το γηραιότερο μέλος.
(5) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται από την πλειοψηφία
των παρόντων μελών του κατά την πρώτη του συνεδρία, εφόσον
αυτό βρίσκεται σε απαρτία:
Νοείται ότι, αν κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου η
εκλογή του προέδρου δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης απαρτίας, ο
πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται κατά την αμέσως επόμενη
συνεδρία του με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
(6) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, ο διορισμός όμως
οποιουδήποτε μέλους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, είτε από
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τους δήμους είτε από τις άλλες αρχές τοπικής διοίκησης που το
είχαν διορίσει είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν κοινού
γραπτού υπομνήματος των αγροτικών οργανώσεων ή του Κυπρια
κού Συνδέσμου Καταναλωτών, αναλόγως της περιπτώσεως, προ
κειμένου για τα μέλη που είχαν υποδειχθεί από τα σώματα αυτά
για διορισμό. Σε τέτοια περίπτωση διορίζεται για το υπόλοιπο της
θητείας του ανακληθέντος νέο μέλος, το οποίο διορίζεται είτε από
κοινού από τους δήμους είτε από κοινού από τις άλλες αρχές
τοπικής διοίκησης που είχαν διορίσει το ανακληθέν μέλος είτε από
το Υπουργικό Συμβούλιο, αναλόγως της περίπτωσης.
(7) Κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από τη
θέση του ύστερα από γραπτό αίτημα του προς τους δήμους ή τις
άλλες αρχές τοπικής διοίκησης ή προς το Υπουργικό Συμβούλιο,
αναλόγως της περίπτωσης, μέσω του προέδρου του Συμβουλίου.
Σε τέτοια περίπτωση διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του
παραιτηθέντος νέο μέλος, το οποίο διορίζεται είτε από κοινού από
τους δήμους είτε από κοινού από τις άλλες αρχές τοπικής διοίκη
σης που είχαν διορίσει το παραιτηθέν μέλος, είτε από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο, αναλόγως της περίπτωσης.
(8) Σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού ή παραίτησης μέλους
που είχε εκλεγεί πρόεδρος του Συμβουλίου, το Συμβούλιο συνέρ
χεται σε συνεδρία το αργότερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη
δημοσίευση της γνωστοποίησης του διορισμού του νέου μέλους
που αντικατέστησε το ανακληθέν ή παραιτηθέν μέλος, αναλόγως
της περίπτωσης, υπό την προεδρία του γηραιότερου μέλους και
εκλέγει νέο πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας του ανακληθέ
ντος ή παραιτηθέντος μέλους.
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία οι δήμοι οι άλλες αρχές τοπι
κής διοίκησης της περιοχής ή οι αγροτικές οργανώσεις ή ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών παραλείψουν για οποιοδή
ποτε λόγο να διορίσουν ή να υποδείξουν, αναλόγως της περίπτω
σης, έγκαιρα τον προνοούμενο αριθμό κατάλληλων προσώπων,
σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τότε ο
διορισμός παραπέμπεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμ
βούλιο το οποίο μπορεί να διορίσει ως μέλη του Συμβουλίου
οποιαδήποτε πρόσωπα κρίνει κατάλληλα για το σκοπό αυτό, νοου
μένου ότι αυτά διαμένουν μόνιμα εντός της περιοχής. Ο διορισμός
με βάση το εδάφιο αυτό ισχύει για όσο χρόνο το Υπουργικό Συμ
βούλιο κρίνει αναγκαίο, όχι όμως για περισσότερο από τρία
χρόνια.
(10) Εάν μετά την πάροδο της περιόδου για την οποία ισχύει ο
πιο πάνω διορισμός που γίνεται σύμφωνα με το εδάφιο (9) οι
δήμοι ή οι άλλες αρχές τοπικής διοίκησης της περιοχής εξακολου
θούν να μη διορίζουν ικανό αριθμό κατάλληλων προσώπων, ή οι
αγροτικές οργανώσεις ή ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
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εξακολουθούν να μην υποδεικνύουν το μέλος που θα τους εκπρο
σωπεί, όπως προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος
άρθρου, τότε εφαρμόζονται και πάλι οι διατάξεις του εδαφίου (9).
(11) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε διορισθέν
' μέλος του Συμβουλίου κωλύεται να ασκήσει τις αρμοδιότητες του
λόγω δικαιολογημένης απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας, τότε
μπορεί να διοριστεί είτε από κοινού από τους δήμους είτε από
κοινού από τις άλλες αρχές τοπικής διοίκησης ή να υποδειχθεί
από τις αγροτικές οργανώσεις ή τον Κυπριακό Σύνδεσμο Κατανα
λωτών για διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναλόγως της
περίπτωσης, προσωρινά άλλο μέλος μέχρις ότου το μόνιμο μέλος
μπορέσει να ασκήσει εκ νέου τις αρμοδιότητες του.
(12) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'άλλες αρχές τοπι
κής διοίκησης' σημαίνει Συμβούλια Βελτιώσεως και Χωριτικές
Επιτροπές και 'αγροτικές οργανώσεις' σημαίνει τις αγροτικές
οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος.
(13) Κάθε διορισμός δημοσιεύεται από τον Υπουργό στην Επί
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(14) Ο πρώτος διορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό
ντος Νόμου, γίνεται σε διάστημα τεσσάρων μηνών α π ό την έναρξη
της ισχύος του παρόντος Νόμου.".
Τροποποίηση
του βοσκοί)21
νόμου.
Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη σ' αυτό αμέσως μετά τη λέξη "άρθρου" (πρώτη γραμμή) της φράσης
"που αφορούν τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα και τέλη σφαγής ή μεταφο
ράς ζώων,".
4 Το

·

εδάφιο (3) του άρθρου 25 του βασικού νόμου διαγράφεται.

του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

