
Ν. 69/81 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ *Αρ. 1739 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Σφαγείων Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

Άρυθίμός 69 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Ι ΔΡΥΣ ΕΩΣ ΚΕιΝΤΡ Ι'ΚΩΝ Σ ΦΑΓΕΙ ΩΝ 

,ΔΙΓ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΓΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΟ "Η Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο 
ΤΕΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΡΥΘΜΙΖΩΝ 
ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ιΠΡΟίΝΌΩΐΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΙΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Έ'πειδή 'δια την οί'κοναμυκωτέραν και άποτελεοματϋκωτέραν λει- Προοίμισν. 
τουργίαν της ίόίπηρεσίας σφαγής ζώων (ε)πι ΊέικισυιγχρΌνιο'μένων βάσεων 
εις τους δήμους 'και αλλάς 'μονάδας τοπικής διοικήσεως Ιέίκρίθη· σκό
■πιμον όπως Ιδρύεται εν κεντριικόν ιέκσυγχρονϋσμένον σφαγεΐον ιτρός 
ιέξυ'πηρέτησιν των αναγκών ώρισμένουι άριΒμου δή!μων και' (ενδεχο
μένως των αναγκών έτερων (μονάδων τοίπι'κής διοικήσεως ό'μΌυ ιμετ' 
εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων δια τήν συλλογήν,, έΐτεξεργασιαν 
και διάθεσιν των διαφόρων προϊόντων ,καΐ ιύ'τΓοττροΐόντων της τοιαύτης 
σφαγής., 

ιΔιά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών (Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Σφαγείων Νόμος Συνοπτικός 

του 1901. τίτλ°ζ· 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2. Έ ν τω ιταρόντι Νόιμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προ'κύτττη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
•«ίάρχή τοπικής διοικήσεως» περιλαμβάνει δημοτικόν συμβού

λιον, συμ'δούλιον βελτιώσεως καΐ χωριτικήν έτιιτροπήν' 
«ζώον» περιλαμβάνει βοειδή, πρόιβατα, αίγας, χοίρους και 

οίονδήίπΌτε έτερον είδος ζώου απερ ήίθελε ΒεωρηΙθή ΰ'πό τοΟ Σομ
ιβουλίου ώς προρριζό'μενον δι1' άνθρωπίνην Ικατανάλωσιν' 

«περιοχή» σημαίνει τήν ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
καθορι'ζομένην δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 περιοχήν 

(1259) 
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«Συμβουλιον» σημαίνει το συμφώνως προς το άρθρον 4 συνι
στώμενον συμβουλιον" 

«σφαγεΐον» σημαίνει μέρος χρησιμοποιούμενον εν σχέσει προς 
ίσφαγήν ζώων τά όποια προορίζονται δι' ανθρωπίνην κατανά
λωσιν ικαΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε μέρος το όποιον δύναται να 
χρησιμοποιηθή εν σχέσει προς σφαγεΐον δια την φύλαξιν ζώων 
προ της σφαγής αυτών ή δι' άποθήκευσιν ή ύπο'βολήν εις έπε
ξεργασίαν ή άλλην μεταχείρισιν ή διάθεσιν οιωνδήποτε προϊόν
των ή υποπροϊόντων σφαγής ζώων, ή απορριμμάτων ή καταλοί
(πων ταύτης' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εσωτερικών ή τον ύπό 
τούτου έξουσιοδοτούμενον λειτουργόν τοΟ Υπουργείου του. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Περιοχαί. 3.—'(!ΐ) Όσάκις ήθελεν ύποβληθή εις το Ύπουργικόν Συμβουλιον 
αίτησις ιέκ μέρους άριβμου δήμων και άλλων άρχων τοπικής διοι
κήσεως δτι δια την οίκονομικωτέραν και άποτελεσμοττικωτέραν έξυ
πηρέτησίν τών κατοίκων τών δήμων και των μονάδων τοπικής διοι
κήσεως θα ήτο αναγκαία ή ΐδρυσις ενός .κεντρικού σφαγείου δια 
τους δήμους αυτούς και τάς άλλας μονάδας τοπικής διοικήσεως, το 
Ύπουργικόν Συμβουλιον κέκτηται έξουσίαν δπως, λαμβανομένων 
ύπ' όψιν άπασών τών συνθηκών εκάστης περιπτώσεως, δια διατά
γματος αύΐου, δημοσιευομένου εις τήν έπίσημον έφηιμερίδα της Δη
μοκροττίας, διάταξη τήν ΐδρυσιν και κατασκευήν κεντρικού σφαγείου 
δια τους οίκοπούς τούτους, και κοοθορίση τήν περιοχήν δια τήν οποίαν 
τό σφαγεΐον τούτο θά λειτουργή ικαΐ επί τη δημοσιεύσει Του διατά
γματος αί διατάξεις του παρόντος Νόμου 'εφαρμόζονται. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται, διά διατάγματος αύτοΰ 
δημοσιευομένου εις τήν ιέπίσημον έφηιμερίδα της 'Δημοκρατίας, νά 
καθορίση, μεταδάλη, έπεκτείνη ή περιορίση τά δρια της περιοχής. 

ι(3) Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (11) δύναται νά δια
λαμβάνη και τοιαύτας συμφυείς δευτερευούσης φύσεως και συμπλη
ρωματικός διατάξεις ώς τό Ύπουργικόν Συμβουλιον ήθελεν εκά
στοτε κρίνει αναγκαίας ή σκόπιμους διά τήν έφαρμογήν του δια
τάγματος :Ι 

Νοείται δτι τό Ύπουιργικόν Συμβουλιον κέκτηται έξουσίαν δπως, 
οσάκις κατά τήν κρίσιν του καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις κεντρι
κού σφαγείου δι' ώρισμένους δήμους και άλλας αρχάς τοπι'κής διοι
κήσεως, έ'κίδώση τοιούτο διάταγμα: 

(Νοείται περαιτέρω δτι τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται σπως 
οσάκις 'κρίνη οτι ώρισμένοι δήμοι και ιάρχαι τοπϋκής διοικήσεως δέον 
νά ΐπεριληφθώσιν ιεΐς τό υφιστάμενον ικεντρυκόν σφαγεΐον,, βέ'κδώση 
διάταγμα προς τον σκοπόν τούτον βάσει του παρόντος εδαφίου, 
τηρουμένων τών αναλογιών. 

Συμβουλιον. 4.—(1) 'Επί τη έκδόσει διατάγματος συμφώνως προς τό άρθρον 3 
συνίσταται διά τήν περιοχήν Συμβουλιον τό όποιον απαρτίζεται εξ 
ενός. Προέδρου, εκλεγομένου ύπό τών μελών αύτοΟ καΐ αριθμού 
ετέρων μελών μή υπερβαινόντων τά δεκαέξ διοριζομένων, έάν μεν 
πρόκειται περί δήμων, ιύπό τών δηιμοτικών άρχων, έάν δε πρόκειται 
περί έτερων άρχων τοπικής διοικήσεως, αΐτινες διά τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου δύνανται νά ένωθώσιν εις εν σύμπλεγμα, ύπό 
τών Ιάρχών τοπικής διοικήσεως' αΐτινες συμμετέχουν είίς τό τοιούτο 
σύμπλεγμα του αριθμού τής συμμετοχής τών δή'μων άφ' ενός και 
τών έτερων άρχων τοπικής διοικήσεως άφ' ετέρου καθοριζομένου 
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εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συμβουλίου με βάσιν τάς προνοίας 
του παρόντος· έίδοτφίου. Ό αριθμός των μελών εκάστης αρχής τοπι
κής διοικήσεως θά εχη την αυτήν άναλογίαν εν σχέσει προς τον 
άλικόν αριθμόν τών μελών του Συμβουλίου οΐαν έχει ή εκατοστιαία 
αναλογία τών ύπ' αυτής εισπραχθέντων δικαιωμάτων σφαγής ζώων 
προς το όλικόν ποσόν τών δικαιωιμάτων τούτων τών εισπραχθέντων 
6π' αύτου καθ' δλον το οΐκονομικόν έτος το λήξαν ευθύς αμέσως 
προ τής εκδόσεως του διατάγματος. 

(2) Ή θητεία παντός μέλους του Συμβουλίου εϊναι τριετής άλλα 
καθ' οιονδήποτε, χρόνον δύναται να τερματισθή ύΐτό τής διοριζούσης 
αυτό αρχής. 

(3) Παν μέλος του Συμβουλίου δύναται να παραιτηθή τής θέσεως 
του δι ' εγγράφου παραιτήσεως απευθυνόμενης προς τον Πρόεδρον 
του Συμβουλίου. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου ή διορίζουσα 
εκαστον ιμέλος αρχή κέκτηται εξουσία ν να διορίση οιονδήποτε πρό
σωπον ώς προσωρινόν μέλος του Συμβουλίου, δια χρονικήν περίο
δον κάθ' ην το ύπ' αυτής διοριζόμενον μέλος του Συμβουλίου αδυ
νατεί να άσκηση τάς αρμοδιότητας αύτου λόγω απουσίας ή προσω
ρινού κο^λύματος οφειλομένου ε'Ίς νόσον ή έτέραν τινά άίτίαν. 

•(5) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου ή διορίζουσα 
εκαστον μέλος αρχή κέκτηται έξουσίαν νά πληροί οιανδήποτε τυχόν 
κενουμένην θέσιν μέλους του Συμβουλίου διορισθέντος ύπ' αυτής, 
διά του διορισμού ετέρου *μέλους διά τήν >μή έικπνεύσασαν περίοδον 
τής θητείας του μέλους ή θέσις τοΟ ό^τοίου έκενώθη. 

5. Ε'ις τά μέλη; του Συμβουλίου καταβάλλεται τοιαύτη άποζη 'Αντιμισθία 
μίωσις ή 'επιδόματα, ώς ήθελον επί τούτω εκάστοτε έγκριθή ύπό του « ^ Γ ^ 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

6ο—'(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόιμου το Συμ Συνεδριάσεις 
βούλιον κανονίζει τά τών συνεδριάσεων αύτου, τον τρό'πον και τον

 κλπ
·
 το

° 
χρόνον τής συγκλήσεως αυτών και τήν κατ' αύτάς άκολουθουμένην

 μ ο υ λ ο υ
· 

διαδικασίαν, και προς τον σκοπόν τούτον το Συμβούλιον δύναται 
νά έκδώση έσωτερικόν κανονισμόν άφορώντα εις τήν εν γένει λει
τουργίαν του' Συμβουλίου. 

(2) Ό Πρόεδρος συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του Συμβουλίου και 
προεδρεύει τούτων: 

(Νοείται δτι, εάν ήθελε ζητηθή ύπό τριών μελών ή σύγκλησις συνε
δριάσεως προς συζήτησιν ώρισμένου θέματος, ό Πρόεδρος συγκαλεί 
τήν συνεδρίασιν προς τον σκοπόν τούτον: 

Νοείται περαιτέρω, δτι εάν καθ' οιανδήποτε συνεδρίαν ό Πρόεδρος 
άδυνοπή νά παραστή και νά προεδρεύση ταύτης, τά παρόντα μέλη 
υποδεικνύουν ενα μεταξύ αυτών δπως τιροεδρεύη κατά τήν συνεδρίαν. 

(3) Τό ήμισυ πλέον ενός του αριθμού τών μελών του Συμβου
λίου, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αύτου, συνιστώσιν 
άπαρτίαν. 

(4) Αί αποφάσεις κατά τάς συνεδριάσεις του Συμβουλίου λαμ
βάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, έν 
περιπτώσει δε ισοψηφίας ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως κέκτηται 
δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

!(5) Τηρούνται πρακτικά τών εργασιών &κάστης συνεδριάσεως τοϋ
1 

Συμβουλίου εις τ ά σποΐα ΐκάταχωροΟνται ίέν <περιλήψει τ ά ιτής συνε
δριάσεως. Τά ΐπρακτικά ιέπικυροΟνται κατά τήν άΐμέσως έ^τομένην 
συνεδρίαν Ικαί υπογράφονται ϋ^ό του (προεδρεύοντος τής συνεδριά
σεως κατά τον χρόνον τής υπογραφής. 
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Άνάθεσις 
ορισμένων 
αρμοδιοτήτων 
είς μέλος τοΰ 
Συμβουλίου. 

Μέλη τοΰ 
Συμβουλίου 
καΐ υπάλληλοι 
τοΰ Συμβου

λίου θεωρούν

ται ώς 
δημόσιοι 
υπάλληλοι 
είς ώρισμένας 
περιπτώσεις, 
Κεφ. 154, 

3τοΰ 1962 
43 τοΰ 1963 
41 τοΰ1964 
6 9 τ ο ΰ 1 9 6 4 
70 τοΰ 1965 

5τοΰ 1967 
58 τοΰ 1967 
44 τοΰ 1972 
92 τοΰ1972 
29 τοΰ 1973 
59 τοΰ 1974 

3τοΰ 1975 
1 3 τ ο ΰ 1 9 7 9 
ΙΟτοΰ 1981. 

((ιδ) Το Συμβούλιον δεν 'κωλύεται νά ενεργή ώς <έίκ τοΰ γεγονότος 
δτι θέσις μέλους του Συμβουλίου "παραμένει 'κενή, ή έάν (υφίσταται 
ελάττωμα τι εις τον διορισμόν 'μέλους τοΰ' Συμβουλίου, αί δε λα
βοΰσαι χώραν διαδϋκασίαι είναι έγκυροι και <έάν ετι υφίστανται 
κ'εναι τοιαΰται θέσεις, νοουμένου δτι δύναται νά έπιτευχθηι ή νόμι
μος απαρτία. 

(7) Πάν μέλος του Συμβουλίου, όπερ έχει οιονδήποτε άμεσον η 
έμμεσον συμφέρον είς συμβασιν συναφθεΐσαν ή συναφθησομένην ύπό 
του 'Οργανισμού, οφείλει να γνωστοποίηση την φύσιν του τοιούτου 
συμφέροντος είς συνεδρίασιν του Συμβουλίου, τοΰ γεγονότος ανα
γραφομένου είς τα τηρούμενα ύπό τοΰ Συμβουλίου πρακτικά' το 
μέλος τοΰτο δεν δύναται νά ιμετάσχη των συζητήσεων ουδέ της απο
φάσεως τοΰ Συμβουλίου συναφώς προς την τοιαύτην συμβασιν. 

Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου γενική τις δήλωσις, 
γενομένη; εις τίνα συνεδρίασιν τοΰ Συμβουλίου ύπό μέλους αύτοΰ, 
έμφαίνουσα δτι τό μέλος τοΰτο μετέχει καθωρισμένης τινός εταιρείας 
ή οίκου και ώς εκ τούτου δέον δπως λογισθη ώς έχον συμφέρον εις 
συμβασιν τυχόν συναφθησομένην μετά της εταιρείας ή τοΰ οίκου 
τούτου μετά την. ήμερο μη νίαν κάθ' ην έγένετο ή τοιαύτη δήλωσις, 
θέλει λογισθή ώς επαρκής γνωστοποίησις τοΰ συμφέροντος τοΰ 
τοιούτου μέλους συναφώς προς τήν συναφθησομένην συμβασιν. 

(8) Μέλος τοΰ Συμβουλίου, έχον συμφέρον ώς έν τοις ανωτέρω, 
δεν επιβάλλεται νά παραστη προσωπικώς είς συνεδρίαν τοΰ Συμ
βουλίου ίνα γνωστοποίηση τό εν λόγω συμφέρον ώς υπέχει ύπο
χρέωσιν δυνάμει τοΰ προηγουμένου εδαφίου, έφ' δσον ήθελε λάβει 
πάν εύλογο ν μέτρον ίνα διασφαλισθη δτι έπί τούτω δήλωσίς του 
θέλει άχθη ενώπιον του Συμβουλίου και άναγνωσθή εϊς συνεδρίασιν 
αύτοΰ. 

7. Τό Συμβούλιον κέκτηται ιέξουσίαν δπως άναθέτη είς οιονδήποτε 
μέλος αύτοΰ τήν άσκησιν οιασδήποτε τών χορηγουμένων τω Συμ
βουλίω Οπό τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων υφ* οΰς δρους και 
περιορισμούς ήθελε τοΰτο καθορίσει, και νοουμένου δτι ουδεμία τοι
αύτη; άνάθεσις αρμοδιότητος θέλει γίνει είς ην περίπτωσιν ή άσκησις 
της αρμοδιότητος ταύτης δυνατόν νά φέρη τό μέλος άντιμέτωπον 
προς τά οικονομικά ή έτερα συμφέροντα τοΰ Συμβουλίου. 

8. Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου και οι πάσης φύσεως υπάλληλοι τοΰ 
Συμβουλίου λογίζονται ώς τελοΰντες ιέν τη δημοσία υπηρεσία έν τη 
έννοια τοΰ Ποινικοΰ. 'Κώδυκος. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

9„—J(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου τό Συμ Άρμοδιό

βούλιον έχει καθήκον δ π ω ς  Συ̂ βουλύ 
(α) άνεγείρη ικαι εξοπλίζη σφαγεία εΐίς <Μ' αύτοΰ έκλεγομένην 

τοποθεσίαν διά την έξυπη,ρέτηισιν τών άναγικών των δήμων 
Ικαί άλλων ιμονάδων τοίπΐ'κής διοικήσεως' 

(β) ρυθμίζη και διενεργή την λειτουργίαν τών σφαγείων και 
προνοή δι' δλας τάς ίάπαιτουμένας προς τούτο υπηρεσίας' 

•(γ) διατηρή τάς αναγκαίας εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις 
Ιή έκμισθώνη ή παραχωρή εις τρίτους γαίας, οίκοδομάς ή 
εγκαταστάσεις δια την διάθεσιν τών απορριμμάτων ή έπε
ιξεργασίαν τών καταλοίπων της σφαγής ζώων ή τών προ
ϊόντων τής σφαγής"1 

(δ) προβαίνη εις διευθετήσεις τάς οποίας θά έκρινε αναγ
καίας διά τήν διασφάλισιν σπως αί ύπηρεσίαι του σφαγείου 
διενεργώνται δι' υπαλλήλων του Συμβουλίου ή προσώπων 
ύπό τούτου δεόντως εξουσιοδοτημένων' 

(ε) άπαγορεύη, τη έγκρίσει του Υπουργού, την λειτουργίαν 
οιωνδήποτε έτερων δημοσίων σφαγείων εντός τής περιοχής 
ίώρισμένου σφαγείου Ίδρυθέντος καΐ λειτουργούντος δυνάμει 
του παρόντος 'Νόμου, και ρυθμίζει εν γένει τήν σφαγή ν 
ιζώων εντός τής περιοχής ταύτης' 

(στ) μέριμνα διά τήν συλλογήν, μεταγωγήν, έ'πεξεργασίαν και 
διόΐθεσιν τών υποπροϊόντων και έν γένει περιττών απορριμ
μάτων τούτων" 

(ζ) ένασκή παν έτερον καθήκον ή έξουσίαν ήτις ανατίθεται ή 
ήθελε άνατεθή εις αυτό δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε 
έτερου Νόμου' 

Ι (η) συμδουλεύη τον Ύπουργόν έπί παντός θέματος αναφερο
ίμένου εις σφαγεία και παντός έτερου θέματος εμπίπτοντος 
εΐίς τήν αρμοδιότητα του Συμβουλίου. 

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (!1) το Συμβούλιον κέκτηται 
έξουσίαν, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, καΐ ό£νευ 
επηρεασμού έτερων συναφών διατάξεων αυτού νά προβαίνη, είτε 
τό ίδιον είτε οσάκις θά καθίστατο ιτοΟίτο άναγικαΐον ή σ>κό
πιμον διά (αντιπροσώπου προς τούτο, εις οίοα/δήποτε πραξιν ή ένέρ
γειαν άιπαιτουμένην διά τήν ή προς τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών 
του Συμβουλίου και έίκτέλεσιν τών ύπό του εδαφίου (1) ανατιθε
μένων εις αυτό καθηκόντων, και είδικώτερον κέκτηται έξουσίαν 
δπως— 

Ι (α) αποκτά, άγοράζη, έκμισθοΐ, έξασφαλίζη, κατασκευάζη, 
άνεγείρη, διαχειρίζηται, διατηρή, βελτιώνη, έπισκευάζη 
οιανδήποτε κινητήν ή άκίνητον ίδιοκτησίαν και άποκτα, 
Ιάγοράζη, ιέκμισθοΐ, έξασφαλίζη, διαχειρίζηται και διατηρή 
οιανδήποτε έπιχείρησιν ήτις ήθελε θεωρηθή απαραίτητος, 
αναγκαία ή πρόσφορος' 

Ι(β) ένασκή επιχειρήσεις παρέχουσας ή σκοπούσας είς τήν παρο
Ιχήν διευκολύνσεων διά τήν αποθήκευσιν ή μετακίνησα/ ζώων 
ή σφαγίων, ή απορριμμάτων ή καταλοίπων, ή τών προϊόν
των ή υποπροϊόντων τής σφαγής* 

(γ) συναπτή παντός είδους συμβάσεις ή υπογραφή πάσης 
φύσεως έγγραφα' 
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'Εξουσία 
άτιαλλο
τριώσεως. 

Έξουσίαι 
συνάψεως 
δανείων. 

Έπένδυσις 
κεφαλαίων. 

Έξουσίαι 
ΎπουργοΟ 
συναφώς 
προςτό 
Συμβούλιον. 

Κεφ. 44. 

(δ) πωλή, έκμισθοΐ ή άλλως πως διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή, 
τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, άκίνητον Ίδιοκτη
σίαν ήτις ήθελε κριθή ύπό του Συμβουλίου ώς μη άναγκαίαν 
δια τους σκοπούς αύτου' 

(ε) πράττη παν δ,τι ήθελε κριθή άνοτ/καΐον ίνα προαχθή ή 
Ικανότης των υπαλλήλων του' Συμβουλίου ή έτερων προσώ
ίπων απασχολουμένων ύπ' αύτου, ή ή άποδοτίκότης του έξο
ττλισμοΰ του Συμβουλίου ή ό τρόπος λειτουργίας του τοι
ούτου εξοπλισμού, περιλαμβανομένης και της παροχής, τή 
συνδρομή και έτερων, των αναγκαίων διευκολύνσεων δια 
τήν έκπαίδευσιν, την μόρφωσιν καΐ την ερευναν" 

(στ) προνοή δια την εύημερίάν των υπαλλήλων του Συμβουλίου 
ή άλλων προσώπων απασχολουμένων ύπ' αύτου, και παρέχη 
εΧς τους τοιούτους υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα απασχο
λούμενα ύπ' αύτου τοιαύτης φύσεως ωφελήματα ή δάνεια 
ώς ήθελον έγκριθή ύπ' αύτου" 

(ζ) όργανώνη τάς ιδίας αύτου υπηρεσίας ασφαλείας δια τήν 
τήρησιν τής τάξεως, .και επικαλείται τήν συνδρομήν τής 
^Αστυνομίας τής Δημοκρατίας ε'ις οιονδήποτε σφαγεΐον* 

>(η.) άσκή οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριότητας 
ή συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή προαγω
γήν των σκοπών του Συμβουλίου. 

10. Το Συμβούλων κέκτηται ιέξουσίαν δπως, εν τή ενασκήσει των 
αρμοδιοτήτων του, προιβαίνη εις άναγκαστι'κάς απαλλοτριώσεις ή 
επιτάξεις συμφώνως προς τάς διατάξεις ίου εκάστοτε έν ίσχύι Νόμου 
περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή έπιτάξεως. 

11.—(1) Έν τή ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του και ύπό τους 
εκάστοτε εγκεκριμένους ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δρους, 
τό Συμβούλιον δύναται νά έξασφαλίζη εκάστοτε πιστώσεις διά τής 
δημιουργίας χρεωστικών λογαριασμών ή τής συνάψεως δανείων παρά 
τής Κυβερνήσεως ή έξ ετέρων πηγών, είτε διά τής δηιμιουργίας και 
εκδόσεως χρεογράφων, ομολογιών, ομολόγων, τίτλων είτε άλλως 
πως., 

*(2) Τό Συμβούλιον δύναται νά έπιβαρύνη άπάσας ή τινας τών 
προσόδων αύτου προς έξασφάλισιν οιουδήποτε ύπ' αύτου συναπτο
μένου δανείου ή άνοιγαμένου χρεωστικού λογαριασμού. ι 

12. Τό Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων τών οδηγιών του Υπουρ
γού, νά έπενδύη τά ανήκοντα αύτώ κεφάλαια. 

13.!—(1) Έν ή περιπτώσει ό Υπουργός έχει λόγους νά πιστεύη 
δτι 'επιβάλλεται ή διερεύνησις τών δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, 
οδτος δύναται, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, νά συστήση 
έρευνητικήν έπιτροπήν, συγκειμένην έξ ενός ή πλειόνων προσώπων, 
ίνα προβή έ'ις τήν διερεύνησα/ συγκεκριμένου τινός θέματος και εις 
τήν ύποβολήν τών έπί τούτω πορισμάτων αυτής δι' έγγραφου εκθέ
σεως προς τον Υπουργόν. 

1(2) Διά τήν τελεσφόρον άσκησιν τής τοιαύτης έρεύνης, ή ώς άνω 
•ερευνητική επιτροπή κέκτηται και δύναται νά ένασκή άπάοχχς τάς 
εξουσίας, ά ς . κέίκτηιται ίκαί άσΚεΐ 'Ερευνητική Έίπιτροπή διορι
ζόμενη βάσει τών διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών 
Νόμου ή παντός έτερου Νόμου άντιΐκαθιστώντος αυτόν. 

(3) Ό Υπουργός διαβιβάζει την έκθεσιν τής Επιτροπής προς τό 
Ύπουριγικόν Συμβούλιον, συνυποβάλλων προς τούτοις και τάς έπί 
τούτω συστάσεις αύτου, τό δε Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει οδη
γίας ώς ήθελε κρίνει "πρέπον. 
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(4) Έ ν ή περιπτώσει το Συμβούλιον ήθελε παραλείψει να συμ
μαρφωθή προς οίασδήποτε 'οδηγίας εκδοθείσας δυνάμει του εδαφίου 
(3), το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν να έκδώση διά
ταγμα προβλέπον την εν δλω ή έν μέρει ,μεταίβίβασιν οίασδήποτε των 
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου εις τον Υπουργό ν. 

(5) Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν έκδοθή δυνάμει του εδαφίου (4) 
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου περί μεταβιβάσεως οίασδή
ποτε των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου εις τόν Ύπουργόν— 

)'(α). at δαπάναι, αΐτινες ήθελον διενεργηθή ύπό του Υπουργού 
έν τη ασκήσει των τοιούτων αρμοδιοτήτων, καταβάλλονται 
κατά πρώτον εκ Κυβερνητικών κονδυλίων το ποσόν δμως 
τούτων, δεόντως βεβαιωιμένον ύπό του Γενικού ΛογιστοΟ της 
Δημοκρατίας, βαρύνει τελικώς το Συμβούλιον ώς χρέος 
ιόφειλόΐμενον προς την !Κυβέρνησιν" 

(β) παν ποσόν, δπερ ήθελεν είσπραχθή ύπό του Υπουργού έν 
τη ασκήσει τών τοιούτων αρμοδιοτήτων, καταβάλλεται εάς 
τόν Γενικόν Λογαριασμόν της Κυβερνήσεως, δεόντως δε βε
βαιωμένον ύπό του Γενικού Λογιστου της Δημοκρατίας κα
ταβάλλεται εις το Συμβούλιον' και 

(γ) ό Γενικός Λογιστής τηρεί χωριστούς λογαριασμούς απάν
των τών εισπραττομένων καΐ δαπανωμένων ποσών άναφο
ρικώς προς τάς μεταβιβασθείσας αρμοδιότητας. 

(6) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν διά μεταγενε
στέρου διατάγματος του να τροποποίηση ή να άνακαλέση προηγου
μένως εκδοθέν διάταγμα δυνάμει τού* εδαφίου (4)' ή τροποποίησις 
ή άνάκλησις του τοιούτου διατάγματος ουδόλως θέλει επηρεάσει το 
εγκυρον τών πράξεων τών γενομένων έν δσω το τροποποιηθέν ή άνα
κληθέν διάταγμα έτέλει έν ίσχύι, έν τοιαύτη δε περιπτώσει το Υπουρ : 
γϋκόν Συμβούλιον δύναται να περιλάβη, είτε έν αύτώ τούτω τω ανα
κλητικώ διατάγματι, είτε μεταγενεστέρω τοιούτω, προνοίας άτινας 
ήθελε κρίνει ευκταίας καθ' δσον άφορα εις την μεταβίβασιν περιου
σιακών στοιχείων κτηθέντων ή τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεων άνα
ληφθεισών κατά τήν άσκησιν οίασδήποτε τών αρμοδιοτήτων, εις άτί
νας άφεώρα το ούτω άνακληθέν διάταγμα. 

(ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΜΕΤΑΒΙίΒΑΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι ΟΥΣ Ι ΑΚΩΝ 

Σ ΤΟ Ι Χ·Ε Ι ΩΝ 'Κ ΑΙ ΥΠ ΟΧ ΡΕΩ Σ ΕΩΜ 
14. Έπι τη ιδρύσει σφαγείου σομφώνως προς τάς διατάξεις του Έξουσίαικαί 

παρόντος Μάμου, έικάστη αρχή τοπικής διοικήσεως έν σχέσει προς ^«θήκ°ντσ 

τήν όποίοτν έχει ίδρυθή το σφαγεΐον παύει νά άσκή οίανδήποτε έξου το£ϊ£~ς 
σίαν καΐ νά έκτελή οιαδήποτε καθήκοντα έν σχέσει προς την σφαγήν διοικήσεως 
ζώων και λειτουργίαν σφαγείων εντός της περιοχής της, και άπασαι περιέρχονται 
αί έν σχέσει προς αυτήν έξουσίαι καΐ καθήκοντα αυτής δσον άφορα * ιςτ* 
τήν περιοχήν της αρχής τοπικής διοικήσεως περιέρχονται εις το υμ °" ιον' 
Συμβούλιον καΐ οιαδήποτε ·νομοθ©σία άφορώσα εις τήν τοιαύτην 
αρχήν τοπικής διοικήσεως θά αναγινώσκη,ται, έρμηνεύηται και έφαρ
μόζηται τηιρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

05.—(1) ΈπΙ τη ιδρύσει σφαγείου συμφώνως προς τάς διατάξεις Μεταβίβαση 
τοΟ παρόντος ίΝόμου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά διατάγματος περιουσιακών 
δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον έφη,μερίδα της Δημοκρατίας, καθο ^ ^ ^ 
ρίζει δτι άπαντα τά έν τώ διατάγματι περιγραφόμενα περιουσιακά 
στοιχείο: καΙ υποχρεώσεις τών σφαγείων τών σχετιζομένων προς τά 
επηρεαζόμενα σφαγεία εντός της αρχής τοπικής διοικήσεως από της 
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Λογαριασμός 
προκαταβολών 
κεφαλαίου 
κινήσεως τοϋ 
Συμβουλίου. 

"Υπάλληλοι. 

Διάθεσις 
προσόδων τοΟ 
Συμβουλίου. 

έν τω διατάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας (έν τ.οΐς εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή καθοριζομένη ή.μερσιμηνία»), μεταβιβάζονται εις 
τό (Σ υμβούλιον. 

(2). 'Προ έΐκάστης εκδόσεως διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) 
δέον όπως συναφθή σύμβασις μεταξύ του 'Υπουργικού Συμβουλίου 
καΐ του Σιυμβούλίου ήτις να περιλαμβάνη, μεταξύ άλλων, τά έξης: 

(α) περιγραφήν των μεταβιβαζομένων τω Συμβουλίω περιου
σιακών στοιχείων καΐ υποχρεώσεων, ώς και τήν άξίαν των 
στοιχείων τούτων και του ποσού των υποχρεώσεων άτινα 
(ήθελον καθορισθή κατόπιν προσηκούσης αποτιμήσεως' 

(β) τον τρόπον και τόν χρόνον της μεταβιβάσεως των ώς άνω 
στοιχείων και υποχρεώσεων* και 

(ry) πιρόνοιαν περί τυχόν αντιπαροχής και του τρόπου και χρό
νου καταβολής αυτής έν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην 
ρεταβίβασιν. 

1(3) Τά έν οίωδήποτε διατάγματι έκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου (ιΐ) 
περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις περιέρχον
ται τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νό'μου. 

(4) 'Εάν εντός τριών ετών άπο τής έν διατάγματι έκδιδομένω 
δυνάμει το5 εδαφίου (Ι)1 καθοριζομένης ημερομηνίας τό Ύποοργι
κόν Συμβούλιον ίκανσποιηίθη δτι οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχεΐον 
ή ύποχρέωσις εσφαλμένως περιήλθε τω Συμβουλίω δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου τούτο δύναται νά άνακαλέση ή τρο
ποποίηση τό έν λόγω διάταγμα .καθ' ην εκτασιν άφορα ε'ίς τήν 
τοιαύτην ιέσφαλμένην μεταβίβασιν. 

16.—(1) Τό Συμβούλιον οφείλει, τό ταχύτερον δυνατόν από τής 
καθορισμένης ημερομηνίας, νά συστήση προς όφελος τής Κυβερνή
σεως λογαριασμόν προκαταβολών διά ποσόν ίσον προς τό όλικόν 
των χορηγηθέντων αύτώ ύπό τής Κυβερνήσεως χρηματικών ποσών, 
προς δηιμιουιργίαν κεφαλαίου κινήσεως. 

1(2) Ό δυνάμει του εδαφίου (1) συσταθείς λογαριασμός προκα
ταβολών υπόκειται εις τοιούτους όρους, καθ3 δσον άφορα εις τόν 
πληρωτέον τόκσν 'και τόν τρόπον πληρωμής ώς τό 'Υπουργικόν Συμ
βούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ιΔΙΑΤΑΞΕΓΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
17—'(Ι) Τό Συμβούλιον,, δύναται νά προσλαμβάνη τους αναγκαίους 

διά την ενάσκησιν τών αρμοδιοτήτων αύτου υπαλλήλους:! 
'Νοείται δτι διά τήν πρόσληψιν τμηματαρχών καΐ ανωτέρων υπαλ

λήλων απαιτείται ή εγικρισις του Υπουργού. 
(2) Τη εγκρίσει του ΎπουργικοΟ Συμβουλίου, τό Συμβούλιον 

εκδίδει 'Κανονισμούς διέποντας τά τών όρων υπηρεσίας τών υπαλ
λήλων αύτου, Ιδία δε τά του διορισμού, προαγωγής, απολύσεως, 
άδειων, ιατρικής καΐ κοινωνικής προνοίας, αντιμισθίας, ωφελημάτων 
επί τη άφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας ή άλλως, χορηγη'μάτων, 
πειθαρχίας, ώς και τά του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής έν 
περιπτώσει απολύσεως ή λήψεως ετέρων πειθαρχικών μέτρων. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18. 'Αφαιρουμένων τών εξόδων λειτουργίας, περιλαμβανομένης 
τής αποσβέσεως, αϊ έτήσιαι πρόσοδοι του Συμβουλίου διατίθενται 
ώς ακολούθως: 
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(α) δια την καταβολήν τόκων επί δανείων συναφθέντων ή ανα
ληφθέντων ύπό τού Συμβουλίου' 

(β) δια την άποπληρωμήν δανείων συναφθέντων ή άναληφθέν
των ύπό του Συμβουλίου ή την έκπλήρωσιν έτερων συμβα
τικών υποχρεώσεων αυτού" 

(γ) δια την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς άντυκατάστασιν 
τών ύπό του Συμβουλίου χρησιμοποιουμένων στοιχείων 
ενεργητικού" 

(δ) δια την διαφύλαξιν ιέπαρικών ποσών προς κάλυψιν κεφαλαίου 
κινήσεως" 

(ε) δια την δημιουργίαν γενικού η ετέρων αποθεματικών, δυνα
μένων νά διατεθώσι δια την βελτΐωσιν σφαγείων, 

(στ) παν τυχόν περίσσευμα καταβάλλεται προς τάς συμμετέ
χουσας είς το Συμβουλιον αρχάς τοπικής διοικήσεως καθ' 
ίήν άναλογίαν και τρόπον ήθελε κοίθοιρισθή. 

19.— (1) (Τό Συμβουλιον δέον δπως μέχρι τής 31ης 'Οκτωβρίου 'Ετήσιοι 
εκάστου έτους ύποβάλλη προς εγ κρίσιν ύπό του Υπουργού τακτικόν ΐφοθπολογι
προϋπολογισμόν και προϋπολογισμόν αναπτύξεως δια τό έπόμενον ^ο 1 κ^1 

έτος. 
(2) Τό Συμβουλιον οφείλει νά έπιμελήται τής τηρήσεως των κα

ταλλήλων λογιστικών βιβλίων, .καθ' όσον άφοιρα είς— 
(α) άπαντα τα εισπραττόμενα ή καταβαλλόμενα ύπό του Συμ

βουλίου χρηματικά ποσά και τά θέματα άναφορικώς προς 
ατινα έγένετο ή εΐσπραξις ή ή δαπάνη"' 

(β) πάσας τάς προσόδους του Συμβουλίου ώς και τάς διενερτ 
γουμένας ύπ' αύτου δαπανάς" 

(γ) τά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συμβουλίου. 
(3) Ή οικονομική και λογιστική διαχείρισις του Συμβουλίου θά 

διέπηται ύπό τών εκδιδομένων ύπό του Συμβουλίου οδηγιών. 
20.—i(l) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται ετησίως ύπό "Ελεγχος 

του Γενικού 'Ελεγκτού τής Δημοκρατίας. λογαριασμών. 
(2) 'Ό Γενικός 'Ελεγκτής δύναται νά καλέση οιονδήποτε μέλος 

του Συμβουλίου ή ύπάλληλον τοϋ Συμβουλίου δπως τω παράσχη 
πληροφορίας ή επεξηγήσεις, ή τω προσκομίση οιονδήποτε βιβλίον, 
συμβόλαιον, σύμβασιν, λογαριασμόν, τιμολόγιον ή έτερον άναγκαΐον 
διά τον άσκούμενον ελεγχον έγγραφον. 

(3) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου δέον όπως είναι έτοιμοι προς 
ελεγχον μέχρι τοΟ τέλους Φεβρουαρίου του αμέσως επομένου του 
εις δ άφορα ό διεξαγόμενος έλεγχος έτους. 

1(4) Ευθύς ώς περατωθή ό έλεγχος τών λογαριασμών, εν ουδεμία 
δμως περιπτώσει βραδύτερον τής 31ης Μαΐου, ό Γενικός Έλεγικτής 
οφείλει νά ύποβάλη τω Συμβουλίω τους ήλεγμένους λογαριασμούς 
και τήν έπ' αυτών εκθεσίν του. 

(ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
21vi(il) Τηρουμένων 'τών διατάξεων του παρόντος ΐΝόίμου, τό Συ'μ Πληρωτέα 

βούλιον δύναται, τη εγΙκρίσει του Ύπουργικου Συμβουλίου,, νά 'καθο Δικαιώματα, 
ρίζη διά Κανονισμών τά εκάστοτε πληρωτέα δυκαιώμα'τα ή ενοίκια διά 
τήν χρήσιν τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτου σφαγείων, τεμαχίων γης, 
οικοδομών και τών εν αύτοΐς εγκαταστάσεων, και δι' αγαθά, ύπηρε
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"Απαγόρευσις 
εκτελέσεως 
κατά της 
Ιδιοκτησίας 
τοΰ Συμ
βουλίου. 

Άπαγόρευσις 
άπαλλο
τριώσεως κλπ. 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
τοΰ Συμβου
λίου άνευ 
εγκρίσεως τοΰ 
Ύπσυργικοϋ 
Συμβουλίου. 

"Απαλλαγή 
τοΰ Συμβου
λίου έκ της 
φορολογίας 
καΐ τών τελών 
χαρτοσήμου. 

'Εξουσία τοΰ 
Συμβουλίου 
προς f κδσσιν 
Κανονισμών. 

οίας ή διευκολύνσεις παρεχομένας ύπό του Συμβουλίου ή ύφ' έτερων 
εντός της περιοχής σφαγείων προσώπων, ως και τους όρους πληρω
μής κατά κατηγορίαν ζώων ή μή και τον τρόπον επιβολής και εισ
πράξεως αυτών. 
» 1(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την ίΒουλήν τών Άντιπροοώπων, Έ ά ν εντός τριάκοντα 
ημερών από τής τοιαύτης (καταθέσεως ή Βουλή τών Άντυπροσώπων 
δι·' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή Ιάκυρώση τους ούτω ικατα
τεθέντας 'Κανονισμούς έν ολω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως .μετά 
την πάροδον τής ώς ανω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω 
έφημείρίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύι από τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν ολω ή έν 
μέρει ΰπό τής β ουλής τών "Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν 
τη έπισήίμω Ιέφηΐμερίδι τής ΐΔημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή 
ύπ' αυτής >καί τίθενται έν Ίσχύι από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως., 

22. Ή κινητή και ακίνητος Ιϊΐδιοκτηοία του Συμβουλίου δεν υπόκει
ται εις αναγκαστική ν έκτελεσιν, κατάσχεσιν ή έτέραν παρομοίαν 
διαδικασίαν κατόπιν αγωγής κατά του Συμβουλίου ή τής τοιαύτης 
ιδιοκτησίας αύτου, τά διά δικαστικής δέ αποφάσεως επιδικασθέντα 
τυχόν τω ένάγοντι χρηματικά ποσά καταβάλλονται ύπό του Συμβου
λίου έκ του προϋπολογισμού αύτου. Προς τον σκοπόν τούτον το 
Συμβούλιον δέον νά καταχωρίζη είς τον έτήσιον αύτου προϋπολο
γισμόν παν ποσόν έπιδικασθέν και καταβλητέον εις έκτελεσιν δικα
στικής αποφάσεως ή διαταγής εκδοθείσης κατά του Συμβουλίου 
ύφ' οιουδήποτε δ ϋκαστήρ ίου. 

23. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε έτέ,ρου Νόμου ή ακί
νητος ιδιοκτησία του Συμβουλίου δεν δύναται νά άπαλλοτριωθη, 
ΰποθήίκευθή ή έπιβαρυνθή δι' άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος άνευ 
τής προηγουμένης προς τούτο εγκρίσεως του ΎπουργικοΟ Συμ
βουλίου. 

24. Το Συμβούλιον άπαλλάττεται τής καταβολής — 
(α) παντός φόρου, τέλους ή δασμού πληρωτέου δυνάμει οιου

δήποτε εκάστοτε έν ίσχύι Νόμου επί μηχανικών εγκαταστά
σεων, οχημάτων, εξοπλισμοί) και έτερων πάσης φύσεως περι
ουσιακών στοιχείων εισαγομένων πίρός χρήσιν ύπό ή διά 
λογαριασμόν του Συμβουλίου και μη προοριζομένων προς 
πώλησιν εις το κοινόν 

(β) παντός τέλους χαιρτοσήμου πληρωτέου ιδυνάμει του εκά
στοτε έν ίσχύι νόμου, του άφορώντος είς τήν καταβολή ν 
τελών χαρτοσήμου' 

(γ) παντός φάρου. 
25.— (1) Τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβού

λιον κέκτηται έξουσίαν νά έκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτεραν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τοΟ' παρόντος Νόμου και τήν άσκησιν των 
αρμοδιοτήτων αύτου, και διά τον καθο,ρισμάν παντός θέματος το 
όποιον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται 
νά καθο.ρισθη. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναν
ται νά π>ρονοώσιν δτι ή παράλειψις συμμΟίρφώσεως προς αυτούς 
συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά χρηιματί'κής ποινής μή υπερβαί
νουσας τάς £ 50Q,. ή τής ποινής τής φυλακίσεως διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τά δύο έτη ή δι* αμφοτέρων τών τοιούτων ποινών. 
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(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Έάν εντός τριά
κοντα ήμερων άπό της τοιαύτης .καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων, δι* αποφάσεως αύτη ς, δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους 
ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν 'μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά τήν πά;ροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφηιμερίδι της Δηϊμοκρατίας και τίθενται έν ίσχύι άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

26— (̂1)ι Πας υπάλληλος δστις, αμέσως προ της ημερομηνίας ένάρ Μεταφορά 
ξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετεί είς ,μονάδα τοπικής διοι υπαλλήλου 
κήσεως εις ύπηρεσίαν σφαγείου, μεταφέρεται άπό της ημερομηνίας ^ςτ* 
καθ* ην ίδρύθηι σφαγεΐον βάσει του παρόντος Νόμου έν σχέσει προς μ 

τήν ιμονάδα ταύτη,ν είς τήν ύπηρεσίαν του; Συμβουλίου και τοποθε
τείται ύπ* αύτου, εφ' δσον τοΰτο εΐναι πρακτικώς δυνατόν,, είς θέσιν 
αϊ λειτουργίαι της οποίας είναι ανάλογοι προς τάς λειτουργίας της 
ύπ' αύτου κατεχόμενης θέσεως έν τη μονάδι τοπικής διοικήσεως: 

Νοείται δτι ό υπάλληλος οδτος δύναται, είτε εντός μηνός άπό τής 
ημερομηνίας της τοιαύτης μεταφοράς,, ή, μετά τήν τοιαύτην ιμετα
φαράν, εντός ενός ,μηνός άπό τής κοινοποιήσεως είς αυτόν τών δρων 
υπηρεσίας τής οικείας θέσεως και τής αρχικής διαρθρώσεως τών 
υπηρεσιών του Συμβουλίου, νά δήλωση δι' έγγραφου γνωστοποιή
σεως προς τό Συμβούλιον δτι δεν επιθυμεί τήν τοιαύτην παρά τω 
Συμβουλίω ύπηρεσίαν, οπότε παύει νά τελή είς τήν ύπηρεσίαν του 
Συμβουλίου μετά πάροδον εξ .μηνών άπό τής ημερομηνίας τής ύπ' 
αύτου γνωστοποιήσεως περί τούτου !καί, έν τοιαύτη περιπτώσει, 
δικαιούται εις τοιαύτα ωφελήματα αποχωρήσεως εις τά όποια θά 
έδικαιούτο έάν άπεχώρει έκ τής υπηρεσίας τής μονάδος τής τοπικής 
διοικήσεως δυνάμει τών είς αυτόν εφαρμοζομένων διατάξεων. 

(2)ι Ή παρά τω Συμβουλίω ύπηίρεσία του υπαλλήλου θεωρείται 
ώς άνευ διακοπής συνέχισις τής υπηρεσίας αύτου έν τη πϊρΌηγουμένη 
υπηρεσία και ή άντίιμισθία και λοιποί δροι υπηρεσίας αύτου παρά 
τω Συμβουλίω δεν δύνανται νά ιμεταβληθώσι δυσμενώς ιδι' αυτόν 
διαρκούσης τής συνεχίσεΐος τής ύπηιρεσίας αύτου παρά τω Συμ
βουλίω. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «δ,ροι υπηρεσίας» περι
λαμβάνουσι τά άφο,ρώντα εις τήν αδειαν, παυσιν ή άποχώρησιν,. σύν
ταξιν, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα: 

Νοείται δτι δι' οιανδήποτε τυχόν σύνταξιν ή Ιετερα ώφελήιματα 
αποχωρήσεως μέχρι τής ημέρας της είς τήν ύπηίρεσίαν του Συμβου
λίου .μεταφοράς τοΟ υπαλλήλου παραμένει υπεύθυνος ή ιμονάς τοπι
κής διοικήσεως και ιμετά τήν ήμεραν ταύτην άχρι τής ή,μέρας τής 
έικ τής υπηρεσίας του Συμβουλίου αποχωρήσεως αύτου είναι ύπεύ
θυνον τό Συμβούλιον. ' 

(3)1 Πάς υπάλληλος μεταφερόμενος εις τήν ύπηρεσίαν του Συμ
βουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατά τήν διάρκειαν τής παρά 
τω Συμβουλίω υπηρεσίας αύτου,, τηρουμένων οιωνδήποτε εσωτερι
κών κανονισμών ή Οδηγιών τοΟ Συμβουλίου, απολαύει απάντων 
τών δικαιωμάτων :καί ωφελημάτων και υπόκειται είς άπάσας τάς 
υποχρεώσεις και ικαθή.κοντο: τών υπαλλήλων συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής ιμονάδος τοπυκής διοικήσεως. 

27. Οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάσις αγωγής,, εκκρεμούσα Εκκρεμείς 
ή γεννηθεΐσα ύπό τής μονάδος τοπικής διοικήσεως έν σχέσει προς δικαστικά! 
τά μεταβιβαζόμενα τώ Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος Νόμου κοΛ ά̂σει"1 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις προ τής ημερομηνίας μεταβι άγωγης. 
βάσεως αυτών,, θέλει συνεχισθή ή άσκηΟη, ύπό ή κατά τής μονάδος 
τοπικής διοικήσεως ώς έάν ό παρών Νόμος δεν εΐχε θεσπισθή. 
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"Εναρξις 
Ισχύος τοϋ 
•παρόντος 
Νόμου. 

94 τοϋ 1979 
6 5 τ ο ΰ 1 9 8 1 . 

Διάλυσις. 

28.—(ίΐ)ί Ό παρών Νώμος θέλει τέθη εν ίσχύι εις ήιμερο,μηνίαν 
καθορισθηισομένην υπό του .Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποι
ήσεως δηιμοσιευθησαμένης ·έν τη έπισήιμω εφηιμε,ρίδι της Δημοκρατίας. 

(2) Το Ύπουργικόν Συμβοάλιον δύναται να καίθορίση διαφορετι
κός ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος διαφορετικών .μερών ή δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) "Αμα τη ιδρύσει σφαγείου εν σχέσει προς ώ,ρισμένηίν μονάδα 
τοπικής διοικήσεως, τό ά,ρθ,ρον 11 του περί Υγιεινής του Κρέατος 
Νό'μου θα ίαναγινώσκηται, έρμηνεύηται ;καί έφαριμόζη,ται ώς 
εάν, αντί τής ιμνείας «δηιμοτικών σφοΓ/είων» εν αύτώ, έγένετο μνεία 
σφαγείου ί^ρυθέντος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

29. Τό Συμβούλιον δύναται να άποφασίση τήν διάλυσιν του σφα
γείου και εν τοιαύτη περιπτώσει λαμβάνει χώραν έκκαθάρισις τών 
υποθέσεων του σφαγείου κατά τον καθώρισμένον τρόπον. 


