
 
36(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  
 

 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

26(Ι) του 2003. 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού  

νόμου. 

           Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σφαγείων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Σφαγείων Νόμο του 2003 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σφαγείων 

Νόμοι του 2003 και 2011. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθού νέου όρου και του ορισμού του: 

 

«“μέλη” σημαίνει τα μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου 

του προέδρου και του αντιπροέδρου·». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 

«(2)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου με 

σχετική απόφασή του, μετά από εισήγηση του Υπουργού. 

 

(β) Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται, κατά προτίμηση, 

μεταξύ προσώπων που έχουν γνώσεις και εμπειρία 

αναφορικά με τις εργασίες του Κεντρικού Σφαγείου και θα 
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είναι ικανά να συμβάλουν στην ανάπτυξή του και 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προσώπων:   

(i) ένα εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου     

Εσωτερικών· 

(ii) ένα εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου     

Οικονομικών·  

(iii) ένα εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου     

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 

(iv) ένα εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου     

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· 

(v) ένα εκπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου     

Υγείας∙ 

(vi) ένα εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου∙ και 

(vii) ένα εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.». 

 

(β) με τη διαγραφή των εδαφίων (3), (6) και (10) αυτού και 

την αναρίθμηση των εδαφίων (4), (5), (7), (8), (9), (11) και 

(12) αυτού σε εδάφια (3), (4), (5), (6), (7), (8) και (9), 

αντίστοιχα∙ 

 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, όπως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (4) σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(4) Το Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία τη 

δέκατη ημέρα από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης του 

διορισμού των μελών του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.»∙ 

 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού, όπως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (6) σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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«(6) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, ο διορισμός 

όμως οποιουδήποτε μέλους του μπορεί να ανακληθεί 

οποτεδήποτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί η 

ύπαρξη συγκρουομένων συμφερόντων με τις αρμοδιότητες 

του Συμβουλίου και τις εργασίες του Κεντρικού Σφαγείου.  Σε 

τέτοια περίπτωση διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

για το υπόλοιπο της θητείας του ανακληθέντος, νέο μέλος 

μετά από εισήγηση του Υπουργού.»∙ 

 

(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, όπως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (7) σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(7) Κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από 

τη θέση του, ύστερα από γραπτή υποβολή της παραίτησής 

του προς τον Υπουργό. Σε τέτοια περίπτωση διορίζεται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του 

παραιτηθέντος, νέο μέλος μετά από εισήγηση του 

Υπουργού.»∙ και 

 

(στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, όπως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (8) σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(8) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε διορισθέν 

μέλος του Συμβουλίου κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τις 

αρμοδιότητές του λόγω δικαιολογημένης απουσίας, ασθενείας 

ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας, τότε μπορεί να διοριστεί 

προσωρινά από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από 

εισήγηση του Υπουργού ή από τον Υπουργό κατόπιν 

σχετικής εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, άλλο 

πρόσωπο μέχρι το μέλος αυτό να μπορέσει να ασκήσει εκ 

νέου τα καθήκοντά του.». 
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Αρ. Φακ.: 23.01.053.075-2012 

ΤΚ/ΕΠ. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4328, 12/4/2012 36(I)/2012


