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Ν. 167(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2014 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  182(Ι) του 2013 

199(Ι) του 2014. 

 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Γραφείων 

Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 

Ταριχευτών Νόμους του 2013 και 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

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

μαζί ως οι περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών 

Κηδειών και Ταριχευτών Νόμοι του 2013 έως 2015.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου.  

2.   Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού 

της λέξης «και» (τέταρτη γραμμή). 

   

  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου 

(στ) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο 

της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης 

«και». 

   

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) του εδαφίου 

(1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 

   

  «(ζ)  έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

το οποίο διεξάγεται σε τόπο και χρόνο και σε τέτοια 

θέματα που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε 

αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.». και 
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  (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

   

  

 

 

«(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του παρόντος Νόμου εξαιρούνται των διατάξεων της 

παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν 

αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει 

και προσωπικώς κατά τους τελευταίους  δώδεκα (12) μήνες πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στη 

διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα (30) κηδειών.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου.  

3.   Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού 

της λέξης «και» (τέταρτη γραμμή). 

   

  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου 

(στ) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο 

της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης 

«και». 

   

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) του εδαφίου 

(1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 

   

  «(ζ)  έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

το οποίο διεξάγεται σε τόπο και χρόνο και σε τέτοια θέματα 

που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για 

σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.». και 

   

  (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 
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  «(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του παρόντος Νόμου εξαιρούνται των διατάξεων της 

παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν 

αδιάλειπτα το επάγγελμα  του ταριχευτή καλή τη πίστει και 

προσωπικώς κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατά τη 

διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα διεκπεραιώσει 

τουλάχιστον εξήντα (60) ταριχεύσεις.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου.  

4.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 32 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 32Α: 

 «Ειδική διάταξη 

αναφορικά με το χώρο 

στον οποίο 

εγκαθίσταται και 

λειτουργεί γραφείο 

κηδειών. 

 

32Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, τα 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου υφιστάμενα και λειτουργούντα 

γραφεία κηδειών δύναται να λειτουργούν μέχρι την 

15η Νοεμβρίου 2016 σε δικό τους ανεξάρτητο και 

αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το 

σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από 

πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με 

σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών Νόμου.». 

 

 

 


