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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2015  

  
         
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

182(Ι) του 2013 

199(Ι) του 2014 

167(Ι) του 2015. 

 

 

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

Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 

Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής 

Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμους του 2013 έως 2015 

(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 2016. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «εντός τριών 

(3) μηνών από το διορισμό του,» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«μέχρι την 1η Αυγούστου 2016». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 

   

  (i) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού 

των λέξεων «σε τόπο και χρόνο» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «κάθε χρόνο σε τόπο» και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (τέταρτη γραμμή), 



της φράσης «ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο 

ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο 

Μητρώο»· και 

    

  (ii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ζ) αυτού των 

λέξεων «σε τόπο και χρόνο» (δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις «κάθε χρόνο σε τόπο»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης 

«εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με 

τη φράση «μέχρι την 1η Ιουνίου 2016». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

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

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 

   

  (i) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού 

των λέξεων «σε τόπο και χρόνο» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «κάθε χρόνο σε τόπο» και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (τέταρτη γραμμή), 

της φράσης «ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο 

ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο 

Μητρώο»· και 

    

  (ii) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ζ) αυτού των 

λέξεων «σε τόπο και χρόνο» (δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις «κάθε χρόνο σε τόπο»· και  

    

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης 

«εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 



ισχύος του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με 

τη φράση «μέχρι την 1η Ιουνίου 2016». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «μέσα σε έξι (6) 

μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 1η 

Αυγούστου 2016,» και με τη διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη 

«μετέπειτα» (δεύτερη γραμμή), του σημείου του κόμματος. 

    

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

6.   Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ή 

Ιουνίου 2015. 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


