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ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ,
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆Ι΄ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ,
ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σφαγείων
Νόμος του 2003.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2.
Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«αρχή τοπικής διοικήσεως» περιλαμβάνει δημοτικό συμβούλιο
και κοινοτικό συμβούλιο.
«ζώο» περιλαμβάνει βοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίρους.
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα
με το άρθρο 4.

34 του 1979
65 του 1981.

«σφαγείο» σημαίνει μέρος που χρησιμοποιείται σε σχέση
με σφαγή ζώων τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος το οποίο
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με σφαγείο για τη φύλαξη
ζώων πριν τη σφαγή τους ή για αποθήκευση ή υποβολή σε
επεξεργασία ή άλλη μεταχείριση ή διάθεση οποιωνδήποτε
προϊόντων ή υποπροϊόντων σφαγής ζώων, ή απορριμμάτων ή
καταλοίπων αυτής σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Υγιεινής
του κρέατος Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ εκδοθέντων
δυνάμει αυτού Κανονισμών.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Ι∆ΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

΄Ιδρυση
Συμβουλίου
Κεντρικού
Σφαγείου.

3.(1) ΄Οταν υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αίτηση από
μέρους αριθμού αρχών τοπικής διοίκησης, ότι κρίνεται
αναγκαία η ίδρυση κεντρικού σφαγείου για την εξυπηρέτηση
κατά βάση των κατοίκων των αρχών τοπικής διοίκησης, το
Υπουργικό Συμβούλιο, έχει εξουσία, με διάταγμα που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, να
διατάξει την ίδρυση Συμβουλίου Κεντρικού Σφαγείου και
κατασκευή κεντρικού σφαγείου για το σκοπό αυτό, και μετά τη
δημοσίευση του διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Νόμου.
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(2) Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν ή
αναιρούν την ισχύ και εφαρμογή των προνοιών και διατάξεων
του περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών αναφορικά με την ίδρυση και
λειτουργία Κεντρικού Σφαγείου.
Συμβούλιο.

4.(1) Σε περίοδο τριών μηνών από την έκδοση διατάγματος
σύμφωνα με το άρθρο 3, συνιστάται για το σφαγείο Συμβούλιο
το οποίο απαρτίζεται από ελάχιστο αριθμό μελών πέντε και
μέγιστο αριθμό δεκαπέντε μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
(2) Τα μέλη διορίζονται από κοινού από τις συμμετέχουσες
αρχές τοπικής διοίκησης.
(3) Τα μέλη που διορίζονται από τους δήμους πρέπει να
είναι μέλη δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη που διορίζονται από
τις κοινότητες πρέπει να είναι μέλη κοινοτικών συμβουλίων.
(4) Ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και το Συμβούλιο
θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο από την δημοσίευση αυτή.
(5) 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
∆ημοκρατίας και σ΄αυτή προεδρεύει το γηραιότερο μέλος.
(6) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 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.
(7) Ο αντιπρόεδρος αναπληρεί τον πρόεδρο όταν αυτός
κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
(8) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, ο διορισμός όμως
οποιουδήποτε μέλους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, είτε
από τα δημοτικά είτε από τα κοινοτικά συμβούλια που το είχαν
διορίσει. 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 τα κοινοτικά
συμβούλια που είχαν διορίσει το ανακληθέν μέλος, αναλόγως
της περίπτωσης.
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(9) Κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από
τη θέση του ύστερα από γραπτό αίτημά του προς τους δήμους
ή τα κοινοτικά συμβούλια. 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 τα κοινοτικά συμβούλια που είχαν διορίσει το
παραιτηθέν μέλος, αναλόγως της περίπτωσης.
(10) Σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού ή παραίτησης
μέλους που είχε εκλεγεί πρόεδρος του Συμβουλίου, το
Συμβούλιο συνέρχεται 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 ανακληθέντος ή παραιτηθέντος
μέλους.
(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 τα κοινοτικά συμβούλια ή προσωρινά άλλο
μέλος μέχρι το μόνιμο μέλος μπορέσει να ασκήσει εκ νέου τις
αρμοδιότητές του.
(12) Κάθε διορισμός δημοσιεύεται από τον Υπουργό στην
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
Συνεδριάσεις
του Συμβουλίου.

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το
Συμβούλιο ρυθμίζει τα των συνεδριάσεων αυτού, τον τρόπο
και το χρόνο της συγκλήσεως αυτών και την κατ΄αυτές
ακολουθούμενη διαδικασία, και για τον σκοπό αυτό δύναται να
εκδώσει εσωτερικό Κανονισμό που να αφορά την όλη
λειτουργία του Συμβουλίου.
(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
και προεδρεύει αυτών:
Νοείται ότι εάν ζητηθεί από τρία μέλη η σύγκληση
συνεδριάσεως προς συζήτηση ορισμένου θέματος, ο
πρόεδρος συγκαλεί τη συνεδρίαση προς το σκοπό αυτό.
(3) Το μισό πλέον ενός του αριθμού των μελών του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου,
συνιστούν απαρτία.
(4) Οι αποφάσεις κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων
μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της
....../....
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συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(5) Κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα
οποία καταχωρούνται σε περίληψη τα της συνεδριάσεως. Τα
πρακτικά επικυρώνονται κατά την αμέσως επόμενη συνεδρία
και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως
κατά το χρόνο της υπογραφής.
(6) Το Συμβούλιο δεν κωλύεται να ενεργεί από το γεγονός
ότι θέση μέλους του Συμβουλίου παραμένει κενή ή εάν
υφίσταται οποιοδήποτε ελάττωμα από το διορισμό μέλους του
Συμβουλίου, οι δε διενεργηθείσες διαδικασίες είναι έγκυρες
έστω και αν ακόμη υφίστανται κενές θέσεις, νοουμένου ότι
δύναται να επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία.
(7) Κάθε μέλος του Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε σύμβαση συναφθείσα ή
συναφθησόμενη από το Κεντρικό Σφαγείο, οφείλει να
γνωστοποιήσει τη φύση του συμφέροντος σε συνεδρίαση
του Συμβουλίου, το γεγονός αναγράφεται στα πρακτικά που
τηρούνται από το Συμβούλιο και το μέλος αυτό δεν δικαιούται
να μετάσχει στις συζητήσεις ή στις αποφάσεις του Συμβουλίου
που σχετίζονται με την τοιαύτη σύμβαση.
Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου γενική δήλωση,
που γίνεται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου από μέλος του,
που δείχνει ότι το μέλος αυτό μετέχει σε καθορισμένη εταιρεία
ή οίκο και ως εκ τούτου πρέπει να λογισθεί ότι έχει συμφέρον
στη σύμβαση που ενδέχεται να συναφθεί με την εταιρεία ή τον
οίκο αυτό μετά την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δήλωση,
αυτή θεωρείται ως επαρκής γνωστοποίηση του συμφέροντος
του μέλους αυτού συναφώς προς τη σύμβαση που θα
συναφθεί.
(8) Μέλος του Συμβουλίου, που έχει συμφέρον όπως πιο
πάνω, δεν επιβάλλεται να παραστεί προσωπικά σε συνεδρία
του Συμβουλίου για να γνωστοποιήσει το εν λόγω συμφέρον
όπως υποχρεώνεται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου,
εφ΄όσον έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλισθεί
ότι η δήλωσή του έχει τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου και έχει
ληφθεί υπόψη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Ανάθεση
ορισμένων
αρμοδιοτήτων
σε μέλος του
Συμβουλίου.

6.
Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναθέτει σε οποιοδήποτε
μέλος του την άσκηση οποιασδήποτε των χορηγουμένων στο
Συμβούλιο υπό του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων, υπό τους
όρους και περιορισμούς που θέλει το Συμβούλιο να καθορίσει,
νοουμένου ότι καμιά ανάθεση τέτοιας αρμοδιότητας ή η
άσκησή της δυνατόν να φέρει το μέλος αντιμέτωπο προς τα
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του Συμβουλίου.
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Μέλη του
Συμβουλίου και
υπάλληλοι του
Συμβουλίου
θεωρούνται
ως δημόσιοι
λειτουργοί σε
ορισμένες
περιπτώσεις.
Κεφ. 154
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
61(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002.

7.
Τα μέλη του Συμβουλίου και οι πάσης φύσεως υπάλληλοι
του Συμβουλίου θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί κατά την
έννοια του Ποινικού Κώδικα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμοδιότητες και
εξουσίες του
Συμβουλίου.

8.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το
Συμβούλιο έχει εξουσίες και αρμοδιότητες όπως:
(α) Ανεγείρει και εξοπλίζει σφαγεία,
(β) ρυθμίζει και διενεργεί τη λειτουργία των σφαγείων που
....../....
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τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες:
Νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου αυτής δεν
εκτείνονται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες, ενέργειες
ή εξουσίες που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του
υγειονομικού ελέγχου όπως αυτές προβλέπονται στους
περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμους,

(γ) διατηρεί τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις ή
εκμισθώνει ή παραχωρεί σε τρίτους γη, οικοδομές ή
εγκαταστάσεις για τη διάθεση των απορριμμάτων ή
επεξεργασία των καταλοίπων της σφαγής ζώων ή των
προϊόντων της σφαγής,
(δ) προβαίνει σε διευθετήσεις τις οποίες θα έκρινε αναγκαίες
για τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες του σφαγείου
διενεργούνται από υπαλλήλους του Συμβουλίου ή
πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα από αυτό,
(ε) μεριμνά για τη συλλογή, μεταγωγή, επεξεργασία και
διάθεση των προϊόντων, των υποπροϊόντων και των
περιττών απορριμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία,
(στ) ενασκεί κάθε άλλο καθήκον ή εξουσία που ανατίθεται ή
ήθελε ανατεθεί σε αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή
οποιουδήποτε άλλου Νόμου.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Συμβούλιο έχει
εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
και χωρίς επηρεασμό άλλων συναφών με αυτές διατάξεις να
προβαίνει, είτε το ίδιο είτε κάθε φορά που θα καθίστατο τούτο
αναγκαίο ή σκόπιμο μέσω αντιπροσώπου προς τούτο, σε
οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια απαιτούμενη για την ή προς
την πραγμάτωση των σκοπών του Συμβουλίου και εκτέλεση
των υπό του εδαφίου (1) ανατιθεμένων σε αυτό εξουσιών και
αρμοδιοτήτων και ειδικότερα έχει εξουσία όπως:
(α) αποκτά, αγοράζει, εκμισθώνει, εξασφαλίζει,
κατασκευάζει, ανεγείρει, διαχειρίζεται, διατηρεί, βελτιώνει,
επισκευάζει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία και
αποκτά, αγοράζει, εκμισθώνει, εξασφαλίζει, διαχειρίζεται
και διατηρεί οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θεωρείται
απαραίτητη, αναγκαία ή πρόσφορη,
(β) ενασκεί επιχειρήσεις που παρέχουν ή σκοπό έχουν την
παροχή διευκολύνσεων για την αποθήκευση ή
μετακίνηση ζώων ή σφαγίων ή απορριμμάτων ή
καταλοίπων ή των προϊόντων ή υποπροϊόντων της
σφαγής,
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(γ) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή υπογράφει πάσης
φύσεως έγγραφα,
(δ) πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως πως διαθέτει οποιαδήποτε
κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία η οποία έχει κριθεί από το
Συμβούλιο ως μη αναγκαία για τους σκοπούς του,
(ε) πράττει οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για να προαχθεί η
ικανότητα των υπαλλήλων του Συμβουλίου ή άλλων
προσώπων απασχολούμενων από αυτό, ή η αποδοτικότητα του εξοπλισμού του Συμβουλίου ή ο τρόπος
λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού, περιλαμβανομένης
και της παροχής, με τη συνδρομή και άλλων, των
αναγκαίων διευκολύνσεων για την εκπαίδευση, τη
μόρφωση και την έρευνα,
(στ) προνοεί για την ευημερία των υπαλλήλων του
Συμβουλίου ή άλλων προσώπων απασχολούμενων
από αυτό, και παρέχει σε αυτούς τους υπαλλήλους ή σε
άλλα πρόσωπα απασχολούμενα από αυτό τέτοιας
φύσεως ωφελήματα ή δάνεια όπως θα έχουν εγκριθεί
από αυτό,
(ζ) οργανώνει δικές του υπηρεσίες ασφάλειας για την τήρηση
της τάξεως, και επικαλείται τη συνδρομή της Αστυνομίας
της ∆ημοκρατίας σε οιονδήποτε σφαγείο του,
(η) ασκεί οποιεσδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς
δραστηριότητες ή συντελεστικές ή αναγκαίες προς
πραγμάτωση ή προαγωγή των σκοπών του Συμβουλίου.
Εξουσία
συνάψεως
δανείων.

9.(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιο
δύναται να εξασφαλίζει εκάστοτε πιστώσεις για τη δημιουργία
χρεωστικών λογαριασμών ή για τη σύναψη δανείων είτε με τη
δημιουργία και έκδοση χρεογράφων, ομολογιών, ομολόγων,
τίτλων είτε άλλως πως.
(2) Το Συμβούλιο δύναται να επιβαρύνει όλα ή μέρος των
προσόδων αυτού προς εξασφάλιση οποιουδήποτε υπ΄αυτού
συναπτομένου δανείου ή ανοιγόμενου χρεωστικού
λογαριασμού.

Επένδυση
κεφαλαίων.

10.
Το Συμβούλιο δύναται, να επενδύσει τα κεφάλαια που
ανήκουν σε αυτό.

Συμβάσεις
εξυπηρέτησης.

11.(1) ΄Οταν έχει εκδοθεί διάταγμα του Υπουργικού
Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 3, για ίδρυση Συμβουλίου
Κεντρικού Σφαγείου και κατασκευή από αυτό κεντρικού
σφαγείου, και αφού το Κεντρικό Σφαγείο κατασκευασθεί και
αρχίσει λειτουργία, κάθε αρχή τοπικής διοίκησης που αναφέ....../....
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ρεται στο πιο πάνω διάταγμα σαν συμβαλλόμενο μέρος,
συνάπτει σύμβαση με το Συμβούλιο, με την οποία η αρχή
τοπικής διοίκησης δεσμεύεται να παύσει να λειτουργεί
οποιοδήποτε σφαγείο δικής της ιδιοκτησίας στην περιοχή της,
ή να ιδρύσει στο μέλλον άλλο σφαγείο και το Συμβούλιο
αναλαμβάνει να καλύπτει τις ανάγκες οποιωνδήποτε
κρεοπωλών που διεξάγουν την εργασία τους στην περιοχή
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
(2) Οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, μπορεί να
ζητήσει από υφιστάμενο Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου να
αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος στο Συμβούλιο αυτό, με
όρους που μπορούν να διαπραγματευθούν μεταξύ τους. Οι
όροι αυτοί δεν μπορούν να είναι δυσμενέστεροι για την
ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης, από αυτούς που
ίσχυσαν για τις αρχικά καθοριζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης,
στο δυνάμει του άρθρου 3 εκδοθέν ιδρυτικό διάταγμα του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(3) Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για την περίπτωση που
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (1) όσον αφορά τη
σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και του Συμβουλίου και το ιδρυτικό
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ανάλογα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπάλληλοι.

12. Το Συμβούλιο, δύναται να προσλαμβάνει τους
αναγκαίους για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του
υπαλλήλους.

΄Εκδοση
Κανονισμών από
το Συμβούλιο.

13.
Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το
Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που διέπουν τους
όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του, κυρίως δε τα του
διορισμού, προαγωγής, απολύσεως, αδειών, ιατρικής και
κοινωνικής πρόνοιας, αντιμισθίας, ωφελημάτων αφυπηρέτησης
λόγω ορίου ηλικίας ή άλλως, χορηγημάτων, πειθαρχίας, ως και
τα του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής σε περίπτωση
απολύσεως ή λήψης άλλων πειθαρχικών μέτρων:
Νοείται ότι οποιοιδήποτε Κανονισμοί εκδίδονται με βάση το
άρθρο αυτό, μπορούν να τίθενται σε ισχύ από οποιαδήποτε
ημερομηνία η οποία προηγείται της ημερομηνίας έκδοσής τους,
αν τούτο κρίνεται αναγκαίο.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προϋπολογισμός.

14. Το Συμβούλιο καταρτίζει κάθε χρόνο Προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση από τον
....../....
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Υπουργό.
∆ιάθεση
προσόδων του
Συμβουλίου.

15. Αφαιρουμένων των εξόδων λειτουργίας, περιλαμβανομένης της αποσβέσεως, οι ετήσιες πρόσοδοι του Συμβουλίου
διατίθενται ως ακολούθως:
(α) για την καταβολή τόκων επί δανείων συναφθέντων ή
αναληφθέντων από το Συμβούλιο,
(β) για την αποπληρωμή δανείων συναφθέντων ή
αναληφθέντων από το Συμβούλιο ή την εκπλήρωση
άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του,
(γ) για τη διαφύλαξη επαρκών ποσών προς αντικατάσταση
των υπό του Συμβουλίου χρησιμοποιουμένων στοιχείων
ενεργητικού,
(δ) για τη διαφύλαξη επαρκών ποσών προς κάλυψη
κεφαλαίου κινήσεως,
(ε) για τη δημιουργία γενικού ή άλλων αποθεματικών,
δυναμένων να διατεθούν για τη βελτίωση σφαγείων,
(στ) κάθε τυχόν περίσσευμα καταβάλλεται προς τις συμμετέχουσες στο Συμβούλιο αρχές τοπικής διοικήσεως κατά
αναλογία και τρόπον ήθελε καθορισθή.

΄Ελεγχος
λογαριασμών.

16.(1) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται ετησίως
από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας.
(2) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέσει οποιοδήποτε
μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλο του Συμβουλίου όπως του
παράσχει πληροφορίες ή επεξηγήσεις, ή του προσκομίσει
οποιοδήποτε βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό,
τιμολόγιο ή άλλο αναγκαίο για τον ασκούμενο έλεγχο έγγραφο.
(3) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου πρέπει να είναι έτοιμοι
για έλεγχο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου
του έτους που αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος.
(4) Αμέσως μετά την αποπεράτωση του ελέγχου των
λογαριασμών, σε καμία όμως περίπτωση αργότερα της
31ης Μαίου, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να υποβάλει στο
Συμβούλιο τους ελεγμένους λογαριασμούς και την επ΄ αυτών
έκθεσή του.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πληρωτέα

17.

Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το
....../....

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003

26(I)/2003
- 10 -

δικαιώματα.

Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα ή ενοίκια για τη χρήση των υπό τη δικαιοδοσία αυτού
σφαγείων, τεμαχίων γης, οικοδομών και των άλλων εγκαταστάσεων, και για αγαθά, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται από το Συμβούλιο, ή άλλων εντός της περιοχής σφαγείων
προσώπων, καθώς και τους όρους πληρωμής κατά κατηγορία
ζώων ή μη και τον τρόπο επιβολής και είσπραξής τους.

Απαγόρευση
εκτελέσεως κατά
της ιδιοκτησίας
Συμβουλίου.

18.
Η κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία του Συμβουλίου δεν
υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση, κατάσχεση ή άλλη
παρόμοια διαδικασία κατόπιν αγωγής κατά του Συμβουλίου
ή της ιδιοκτησίας του, τα δια δικαστικής δε αποφάσεως
επιδικασθέντα τυχόν προς τον ενάγοντα χρηματικά ποσά
καταβάλλονται από το Συμβούλιο από τον προϋπολογισμό
του. Προς το σκοπό αυτό το Συμβούλιο πρέπει να καταχωρεί
στον ετήσιο Προϋπολογισμό του κάθε ποσό που επιδικάστηκε
και είναι καταβλητέο για εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή
διαταγής εκδοθείσης κατά του Συμβουλίου από οποιοδήποτε
∆ικαστήριο.
19.
Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του
σφαγείου και σε τέτοια περίπτωση γίνεται εκκαθάριση των
υποθέσεων του σφαγείου κατά τον καθορισμένο τρόπο.

∆ιάλυση.

ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ
Ι∆ΡΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
΄Ιδρυση άλλων
σφαγείων εκτός
των Κεντρικών

20.(1) Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων εφόσον
ικανοποιούνται οι διατάξεις του περί Υγιεινής του Κρέατος
Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ύστερα από άδεια του Υπουργικού
Συμβουλίου.

΄Αλλες άδειες.

(2) Πρόσωπο που εξασφαλίζει άδεια για ίδρυση σφαγείου
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εξασφαλίσει όλες
τις απαιτούμενες από άλλους Νόμους άδειες.

΄Αδεια
λειτουργίας.

21.
Κάθε Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου και κάθε πρόσωπο
που εξασφαλίζει άδεια για ίδρυση σφαγείου σύμφωνα με το
εδάφιο (1) του άρθρου 20, υποχρεούται άμα τη συμπληρώσει
των εργασιών ανέγερσης του σφαγείου του να εξασφαλίσει
άδεια λειτουργίας που προνοείται στον περί Υγιεινής του
Κρέατος Νόμο.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κανονισμοί.

22.
Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει
Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Νόμου με εξαίρεση τα θέματα που ρυθμίζονται με
Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με
το άρθρο 13.
....../....
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69 του 1981
53 του 1989
73(Ι) του 1995
114(Ι) του 1996.
Κατάργηση και
επιφύλαξη.

23.(1) Ο περί Σφαγείων Νόμος από της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος Νόμου καταργείται.

(2) Το υφιστάμενο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου θα συνεχίσει
τη λειτουργία του θεωρούμενο ότι συνεστήθη δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα διέπεται από τις
διατάξεις αυτού.
(3) Παρά την πιο πάνω κατάργηση, Κανονισμοί ως
∆ιατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργουμένου Νόμου
εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι εκδόθηκαν
δυνάμει του παρόντος Νόμου στο βαθμό και στην έκταση που
δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
΄Εναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

24.
Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την πρώτη
Ιανουαρίου 2003.

....../....

