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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' *Αρ. 1227 της 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εκδοράς Ζώων, Πωλήσεως και Επεξεργασίας Δερμάτων Νόμος 
του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον έφηιμερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 47 του 1975 

Ο ΟΕΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ ΖΩΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 'ΝΟΜΟΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ Περί Εκδοράς Ζώων, Συνοπτικός 
Πωλήσεως και Επεξεργασίας Δερμάτων Νόμος του 1975. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«άκατέργαστον δέρμα» σημαίνει δέρμα το όποιον δέν 'έχει άπο
ξηρανθή μερικώς ή ολικώς, δεν έχει άλατισθή ή δέν έχει όποστή 
μερικήν ή όλικήν κατεργασίαν" 

«δέρμα» σημαίνει τήν δοράν βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, 
ή οιωνδήποτε άλλων ζώων, ώς ήθελον από καιρού είς καιρόν 
κάθορισθή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου" 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Κτηνιατρι
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων' 

«Επιθεωρητής» οημαίνει οιονδήποτε πρόσωπον έχει διορισθή 
υπό του Διευθυντού ϊνα άσκή εξουσίας και έκτελή καθήκοντα δυ
νάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου" 

«κατειργασμένον δέρμα» σημαίνει δέρμα το όποιον έχει ύποστή 
μερικήν ή όλικήν κατεργασίαν. 

3.—(1) Ουδείς δύναται νά άγοράζη δέρματα δι' έξαγωγήν, μετά Εμπορία 
πώλησιν, διατήρησιν ή έπεξεργασίαν, ειμή κατόπιν άδειας έκδι'δο δερμάτων, 
μένης δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένης ώς «άδειας εμπόρου δερμάτων». 

(987) 
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(2) Πάς δστις επιθυμεί την προς αυτόν έκδοσιν άδειας έμπορου 
δερμάτων δέον δπως άποτείνηται γραπτώς είς τον Διευίθυντήν, ανα
φερών τά υποστατικά εντός τών όποιων θά άποθηκεύωνται, φυλάτ
τωνται ή διατηρώνται καΐ συντηρώνται τά δέρματα. 

(3) "Αμα τη λήψει αιτήσεως δ Διευθυντής δύναται νά έκδώση 
άδειαν εμπόρου δερμάτων έφ' δσον ίκανοποιηθή δτι τά αναφερθέντα 
υποστατικά είναι κατάλληλα προς τον σκοπόν της εργασίας του έμ
πορου δερμάτων, δτι δ αίτητής κατέχει επαρκείς γνώσεις και πεΐραν 
περί αποθηκεύσεως, φυλάξεως ή διατηρήσεως και συντηρήσεως δερ
μάτων και είναι είς. θέσιν νά έκπληροΐ τους δρους ύφ' ους αϋτη θά 
έκδοθή. 

(4) Έκαστη εκδιδομένη άδεια εμπόρου δερμάτων δέον δπως καθο
ρίζη τους χώρους καΐ υποστατικά εντός τών οποίων θά άποθηκεύ
ωνται, φυλάττωνται ή διατηρώνται και συντηρώνται τά δέρματα. 

(5) Ό κάτοχος αδείας έμπορου δερμάτων υποχρεούται δπως— 
(α) φυλάττη, διατηρή και συντηρή τά αγοραζόμενα δέρματα 

άπηλλαγμένα ζημιών' 
(β) άγοράζη και πωλή" δέρματα συμφώνως της ποιοτικής δια

βαθμίσεως καΐ του είδους των' 
(γ) πωλή δέρματα μόνον είς πρόσωπα κατέχοντα άδειαν έμπο

ρου δερμάτων, κατεργασίας δερμάτων ή εξαγωγής δερ
μάτων 

(δ) διαθέτη τά αναγκαία υποστατικά και εγκαταστάσεις συμ
φώνως προς τάς υποδείξεις και οδηγίας του Διευθυντού* 

(ε) τηρή βιβλία είς τά όποια νά έμφαίνηται ή διακίνησις τών 
δερμάτων. 

(6) Ό Διευθυντής δύναται νά άκυροι ή άναστέλλη άδειαν έμπορου 
δερμάτων επί τω λόγω δτι ό κάτοχος αυτής κατεδικάσθη διά πα
ράβασιν του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων 
Κανονισμών ή επί τώ λόγω δτι οδτος. παρέβη οιονδήποτε τών δρων 
τής ιάδείας αύτου. 

(7) Πας δστις ειδοποιείται γραπτώς δτι ή άδεια έμπορου δερμά
των αύτου έχει άκυρωθή ή αναστολή; δέον δπως παραδίδη ταύτην 
είς τον Διευθυντή ν άλλως θά θεωρήται ένοχος αδικήματος δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

4.—(1) Ουδείς δύναται νά κατεργάζηται δέρματα είμή κατόπιν 
αδείας του Διευθυντού και είς εγκεκριμένα ύπ' αύτου υποστατικά 
και εγκαταστάσεις και ύφ' ους δρους οδτος ήθελεν επιβάλει; 

(2) Ό Διευθυντής δύνοτται νά άκυροι ή άναστέλλη τήν άδειαν 
επί τω λόγω δτι ό κάτοχος της κατεδικάσθη διά παράβασιν του πα
ρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών ή έπί 
τω λόγω δτι οδτος παρέβη οιονδήποτε τών δρων της αδείας αύτου. 

5. Ουδείς δύναται νά έξαγάγη δέρματα εκτός έάν £χη έκδοθή 
άδεια έν σχέσει προς τήν έξαγωγήν δερμάτων υπό του Υπουργείου 
Εμπορίου και Βιομηχανίας : 

Νοείται δτι άπαντα τά προς έξαγωγήν δέρματα δέον δπως. έξετά
ζωνται και έγκρίνωνται προς έξαγωγήν ύπό του Διευθυντού. 

6.—(1) Οιοσδήποτε Επιθεωρητής ή άλλο πρόσωπον δεόντως έξου
σιοδοτημένον ύπό τοΟ Διευθυντού δύναται κατά πάντα εϋλογον χρό
νον νά είσέρχηται είς υποστατικά εντός τών οποίων αποθηκεύονται, 
φυλάττονται ή διατηρούνται και συντηρούνται δέρματα ή εκτελούν
ται έργασίαι κατεργασίας δερμάτων προς τον σκοπόν εξακριβώσεως 
τής εφαρμογής ή μή τών διοαάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνά
μει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών ή τών δρων οιασδήποτε εκδο
θείσης αδείας, και δύναται νά έπιθεωρή δέρματα υπάρχοντα εντός 
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αυτών καΐ να λαμβάνη δείγματα προς τον σκοπόν διεξαγωγής οιασ
δήποτε εξετάσεως ως ήθελε θεωρήσει άναγκαΐον. 

(2) Οιοσδήποτε Επιθεωρητής ή άλλο πρόσωπον δεόντως έξουσιο
δοτημένον ύπό του Διευθυντού δύναται νά στάματα οχήματα μετα
φέροντα δέρματα και έπίθεωρή τα μεταφερόμενα δέρματα έφ' δσον 
δε θεωρέΐ τούτο άναγκαΐον λαμβάνη δείγματα προς τόν σκοπόν διε
ξαγωγής εξετάσεως ως ήθελε θεωρήσει άναγκαΐον. 

7. Ουδείς κάτοχος άδειας εμπόρου δερμάτων ή κατεργασίας ή ■ Αποθήκευση, 
εξαγωγής δερμάτων δύναται νά άποθηκεύη, φυλάττη ή διατηρή καΐ κ.λ.ιτ., 
συντηρή δέρματα εις μη εγκεκριμένα υποστατικά ή εγκαταστάσεις δεΡμάτων 

ή εις υποστατικά ή εγκαταστάσεις τά όποια δεν αναφέρονται έπί εγκεκριμένα 
τής άδειας αύτου. υποστατικά. 

8.—(1) Δέρματα προσφερόμενα ύφ' οιουδήποτε προς πώλησιν δέον Κατάστασις 
δπως είναι άπηλλαγμένα των άκρων κάτω του γόνατος, τής ούρας, πωλουμένων 
ώτων, ρινός, κεράτων, τεμαχίων κρέατος, λίπους και οιασδήποτε εΡμάτων· 
άλλης ουσίας, ήτις προσαυξάνει το βάρος τούτων. 

(2) Ουδείς δύναται νά πωλή ή νά προσφέρη προς πώλησιν δέρ
ματα ακατάλληλα δι' απαθή κευσιν, φύλαξιν ή διατήρησιν και συν
τήρησα/, κατεργασίαν ή έξαγωγήν ή εις τά όποια προσετέθησαν ξέ
ναι ούσίαι αΐτινες συντελούν εις τήν αυξησιν του βάρους αυτών. 

9.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκ'δίδη τοιούτους Κανονισμοί. 
Κανονισμούς οίους ήθελε θεωρήσει αναγκαίους διά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου αναφερομένους ε'ις τήν βελτίωσιν τής ποιότητος 
τών παραγομένων ακατέργαστων και κατειργασμένων δερμάτων τών 
προοριζομένων προς πώλησιν εν Κύπρω ή δι' έξαγωγήν εις το έξωτε
ρικόν καΐ καθορίζοντας έν λεπτομέρεια τάς αρχάς τής εκδοράς ζώων, 
αγοράς, πωλήσεως και κατεργασίας δερμάτων. 

(2) Ε'ιδικώτερον καΐ άνευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδα
φίου (1) οι Κανονισμοί δύνανται νά προβλέπωσι περί απάντων ή 
τινών τών ακολούθων ζητημάτων: — 

(α) διά τήν ρύθμισιν τών μεθόδων σφαγής και εκδοράς ζώων 
(β) διά τόν καθορισμόν τών σρων ύφ' ους θά γίνεται ό χειρισμός, 

ή μεταφορά, ή άποθήκευσις καΐ φύλαξις τών ακατέργαστων 
καΐ κατειργασμένων δερμάτων 

(γ) διά τήν ρύθμισιν τής επιθεωρήσεως και σημάνσεως ακατέρ
γαστων δερμάτων προς τόν σκοπόν βεβαιώσεως κατά πόσον 
ταύτα είναι κατάλληλα ή μή προς πώλησιν, κατεργασίαν 
ή έξαγωγήν 

(δ) διά τήν ρύθμισιν τής διαβαθμίσεως και κατατάξεως εις κατη
γορίας και σημάνσεως τών ακατέργαστων και κατειργα
σμένων δερμάτων 

(ε) διά τόν καθορισμόν οιουδήποτε σήματος επιθεωρήσεως δπερ 
θά χρησιμοποιήται δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών 

(στ) διά τόν καθορισμόν και τήν ρύθμισιν οιουδήποτε θέματος 
αναφερομένου εις τήν έκδοσιν αδειών δυνάμει τών διατά
ξεων τού* παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομέ
νων κανονισμών περιλαμβανομένων τών προαπαιτήσεων αΐ
τινες δέον δπως ίκανοποιη'θώσι προτού καταστή δυνατή ή 
εκδοσις τών άδειων τούτων, τών δρων οΐτινες δυνατόν νά τί
θηνται δυνάμει τούτων καΐ τών τελών άτινα δυνατόν νά έπι
βάλλωνται διά τήν εκδοσίν των 

(ζ) διά τόν καθορισμόν τών μεθόδων διατηρήσεως καΐ συντηρή
σεως και κατεργασίας δερμάτων επί τω σκοπώ διαφυλά
ξεως και βελτιώσεως τής ποιότητος των 
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(η) δια την ρύθμισιν της τιμής των ακατέργαστων και κατειρ
γασμένων δερμάτων συμφώνως τής διαβαθμίσεως καΐ κα
τηγορίας αυτών 

(θ) δια την ρύθμισιν των εξαγωγών κατειργασμένων δερμάτων' 
(ι) διά την ρύθμισιν τών εισαγωγών των κατειργασμένων δερ

μάτων 
(ια) διά τόν καθορισμόν τών βιβλίων καΐ στοιχείων ατινα δέον 

δπως τηρώνται ύπό τών αγοραστών ή εξαγωγέων δερμάτων 
και τού έλεγχου αυτών ύπό επιθεωρητών 

(ιβ) διά τόν καθορισμόν τών λιμένων ή αερολιμένων μέσω τών 
όποιων θά έπιτρέπηται ή εξαγωγή κατειργασμένων δερμά
των 

( ιγ) διά τόν καθορισμόν οιωνδήποτε τύπων αναγκαίων διά τους 
σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδι
δομένων Κανονισμών. 

(ιδ) διά τόν καθορισμόν ποατός έτερου θέμοπος δπερ δυνάμει 
του παρόντος Νόμου δέον ή δυνατόν νά καθορισθή. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί
θενται εις την Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριά
κοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω 
κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά 
τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έντή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει 
ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οΰτοι δημοσιεύονται έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή ύπ' 
αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

Αδικήματα 10 . Π ά ς δστις— 
καί ποιναί. £α) αρνείται ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οίοο/δήποτε όδη

γίαν δοθεΐσαν αύτώ ύπό του Επιθεωρητού" 
(β) έπί τω τέλει εξαπατήσεως οιουδήποτε προσώπου χρησιμο

ποιεί οιονδήποτε σήμα ταύτόσημον ή παρόμοιον προς το 
προσδιορισθέν σήμα καί είδος οιουδήποτε σήματος επιθεω
ρήσεως ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε έτερον σήμα ψευδώς πα
ριστάνον τούτο ώς έχον καθορισθή ύπό Κανονισμών εκδο
θέντων βάσει του παρόντος Νόμου' 

(γ) αρνείται ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιονδήποτε τών 
δρων ύφ' ους έχει έκδοθή οιαδήποτε άδεια δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κοα/ονισμών. 

(δ) σκοπίμως εμποδίζει οιονδήποτε Έπιθεωρητήν ή οιονδήποτε 
έτερον έξουσιοδοτημένον πρόσωπον έν τή ενασκήσει τών 
εξουσιών ή τή εκτελέσει τών καθηκόντων του δυνάμει του 
παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων Kocvo
νισμών' 

(ε) αρνείται ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε διά
ταξιν του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέν
των Κανονισμών 

εΐναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης εις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή εις φυ
λάκισιν διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις 
άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

"Εναρξις \\m
 C

H ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν όρι
ίοχύος. σθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 

δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. ■ 


