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«Γεωργικός Χημικός» σημαίνει τον Χημικόν, δστις ήθελεν επί τού
τω διορισθή ύιτό του Υπουργού δια τους σκοπούς του παρόντος Νό
μου' 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«διαφημίζω» σημαίνει τό καθισταν γνωστόν δια γνωστοποιήσεως* 

εγκυκλίου, επιγραφής, περιβλήματος ή έτερου έγγραφου, περιλαμ
βάνει δέ πασαν άνακοίνωσιν, ήτις ήθελε γενή προφορικώς ή δια 
της παραγωγής ή διαβιβάσεως φωτός ή ήχου" 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Γεωργίας' 
«δρών συστατικόν» σημαίνει τήν έν τω γεωργικώ φαρμάκω ρύσί

αν, ήτις ενεργεί επί των ασθενειών καΐ έχθρων' νοείται έν τούτοις 
δτι τό Συμβούλιον δύναται νά καθορίση οιονδήποτε συστατικόν ώς 
δρών τοιούτο, εφ' δσον ήθελε κριθή οτι τοιαύτη ενέργεια δικαιολο
γείται ώς έκ του γεγονότος δτι τό έν λόγω συστατικόν αυξάνει 
επαρκώς τήν αποτελεσματικότητα του γεωργικού φαρμάκου" 

«Εγγεγραμμένος φαρμακοποιός» σημαίνει πάν πρόσωπον δπερ 
Κεφ. 254 ήθελεν έγγραφη ώς φαρμακοποιός δυνάμει τών διατάξεων του περί 
59τοϋΐ962. Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρίων Νόμου' 

«έντομοκτόνον» σημαίνει πασαν ούσίαν ή μΐγμα ουσιών, δυναμέ
νην νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον προλήψεως, καταστροφής, καταπο
λεμήσεως ή καταστολής τών έν οιωδήποτε ανεξαιρέτως περιβάλ
λόντι εντόμων' 

«έντομον» σημαίνει οιονδήποτε τών μικρών ασπόνδυλων ζώων, ά
τινα γενικώς έχουσι τό σώμα αυτών έπιμερισμένον εις μείζονα ή 

ελάσσονα βαθμόν, και κατά τό πλείστον άνήκουσιν είς τήν τάξιν 
τών εντόμων, εχουσιν εξ πόδας και είς μεγαλυτέραν ήλικίαν συνή
θως φέρουσι πτέρυγας> ή ετέρας συγγενείς τάξεις άρθροποδών, ών 
τα μέλη είναι άπτερα, και άτινα κέκτηνται πλείονας τών §ξ ποδών, 
ώς έπι παραδείγματι αί άράχναι, άκάρεα, κρότωνες (τσιμπούρια), 
έκατόμποδες και οϋτω καθ' έξης' 

«Επιθεωρητής» σημαίνει παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν έπί τούτω 
διορισθή ύπό του Υπουργού διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου' 

«£τεραι φυτικαι ή ζωϊκαί άσθένειαι καΐ εχθροί» ό δρος οδτος περι
λαμβάνει άπαντα τά είδη του φυτικού ή ζωικού βασιλείου, άτινα τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, διά τους σκοπούς του παρόντος Νό
μου, διά Κανονισμών κηρύξει ώς ασθενείας καΐ εχθρούς' 

«ζιζάνιον» σημαίνει πάν φυτόν, δπερ ήθελε φύεται ε'ις μέρος ένθα 
τοΟτο εΐναι άνεπιθύμητον' 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, γενομένους Κανονισμούς' 

«μύκης» σημαίνει άπαντα τά άνευ χλωροφύλλης φυτά τάξεως κα
τωτέρας τών βρυοφύτων ώς έπι παραδείγματι ο'ι φυκομύκητες, 
άσκομύκητες, βασιδιομύκητες και μύκητες ατελείς' διά τους σκο
πούς του παρόντος Νόμου δ άνω δρος περιλαμβάνει ωσαύτως βα
κτηρίδια, άτινα ήθελον επηρεάζει τά φυτά 

«μυκητοκτόνον» σημαίνει πασαν ούσίαν ή μΐγμα ουσιών, δυναμέ
νην νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον προλήψεως, κοτταστροφής, καταπο
λεμήσεως ή καταστολής παντός μύκητος, δστις ήθελεν επηρεάζει 
τά φυτά" 

«νηματώδης» σημαίνει πάν άσπόνδυλον ζωον τών νηματελμίνων 
καΐ της τάξεως τών νηματωδών, ήτοι μή έπιτετμημένους κυλινδρι
κούς σκώληκας μετ' επιμηκών, άτρακτοειδών ή θυλακοειδών σω
μάτων, κεκαλυμμένων δι* έπιδερμίδος, διαδιούντας εντός του εδά
φους, ϋδατος, φυτών ή τμημάτων φυτών' 
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«νηματοκτόνον» σημαίνει πάσαν ούσίαν ή μΐγμα ουσιών, δυναμέ
νην να χρησιμοποιηθή ώς μέσον προλήψεως, καταστροφής, καταπο
λεμήσεως ή καταστολής παντός νηματώδους, δπερ ήθελεν επηρεά
ζει τά φυτά" 

«ονομασία ιδιοσκευάσματος» σημαίνει την έμπορικήν όνομασίαν, 
ήτις χρησιμοποιείται άναφορικώς προς είδικόν τ ι γεωργικόν φάρ
μακον υπό του κατασκευαστου, είσαγωγέως ή διανομέως αύτου' 

«πωλώ», ό δρος οδτος περιλαμβάνει άντιπραγματισμόν ή άνταλ
λαγήν, προς τούτοις δε συμφωνίαν ή προσφοράν ή έ'κθεσιν προς πώ
λησιν, κατοχήν προς πώλησιν, άποστολήν, διαβίβασιν ή παράδοσιν 
προς πώλησιν, ώς και τό ύποκινεΐν ή πειρασθαι οιανδήποτε των άνω 
πράξεων' α! παράγωγοι του «πωλώ» λέξεις κέκτηνται άνάλογον £ν
νοιαν' 

«Συμβούλιον» σημαίνει τό καθιδρυόμενον> δυνάμει τών διατάξε
ων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, Συμβούλιον Έλεγχου Γεωρ
γικών Φαρμάκων' 

«συσκευασία» ό δρος οδτος περιλαμβάνει παν δοχεΐον' 
«συστατικόν» σημαίνει πασαν ϋλην, ήτις ήθελε χρησιμοποιείται 

έν τη κατασκευή γεωργικού τίνος φαρμάκου' 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πό

ρων. 
3.—(1) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμ Σομδούλιον 

βούλιον Έλεγχου Γεωργικών Φαρμάκων, συγκείμενον έκ του Διευ Γεωργικών 
θυντου, του Κυβερνητικού Χημικού καΐ του Γεωργικού Λειτουργού, φαρμάκων, 
δστις ήθελεν εΤναι υπεύθυνος του τομέως προστασίας τών φυτών του 
Τμήματος Γεωργίας, απάντων τούτων ασκούντων τό λειτούργημα του 
μέλους ώς έκ τής θέσεως αυτών (ex officio μέλη), καΐ έξ ενός προσώ
που παρά τή Δημοσία Υπηρεσία τής Δημοκρατίας κατέχοντος τίτλον 
εις τήν Χημείαν, ενός ' Ιατρικού Λειτουργού, ενός Εγγεγραμμένου 
Φαρμακοποιού παρά τή Δημοσία 'Υπηρεσία τής Δημοκρατίας, ενός 
αντιπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενός προ
σώπου εκπροσωπούντος τά συμφέροντα τών καταναλωτών, και έξ 
ενός προσώπου ασχολουμένου εις τήν έμπορίαν γεωργικών φαρμά
κων, απάντων τούτων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
(έν τοις εφεξής δέέν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «διωρισμέ
να μέλη»). 

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ό Διευθυντής. 
Νοείται δτι, έν περιπτώσει απουσίας έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας 

ή τής έξ οιασδήποτε αίτίας άνικανότητος του Διευθυντού, ό Υπουρ
γός δύναται νά διορίζη οιονδήποτε τών μελών του Συμβουλίου ώς 
Πρόεδρον αύτου, διαρκούσης τής τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνι
κανότητος. 

(3) Ή θητεία τών διωρισμένων μελών είναι διετής, αρχομένη άπό 
του διορισμού αυτών, δύνανται δμως μετά ταύτα νά τύχωσιν επανα
διορισμού : 

Νοείται δτι, έφ
5 δσον τό Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει τοΟτο 

σκόπιμον, δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακαλέση τόν διορισμόν 
παντός τοιούτου μέλους. 

(4) Παν μέλος του Συμβουλίου, δπερ δεν ήθελεν ανήκει ε'ις τήν Δη
μόσιον Ύπηρεσίαν τής Δημοκρατίας, δύναται κατά πάντα χρόνον νά 
παραιτηθή τής θέσεως αύτου ώς μέλους, κοινοποιών τούτο εγγράφως 
είς τόν Ύπουργόν. 

(5) Έν περιπτώσει απουσίας έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή τής 
έξ οιασδήποτε αίτιας ανικανότητας τίνος τών μελών του Συμβουλίου, 
ό Υπουργός δύναται νά διορίση οιονδήποτε πρόσωπον £χον τά δυνά
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"Απαγορεύεται 
ή κατασκευή, 
διαφήμισις 
ή" πώλησις 
μή έγγεγραμ
μένου γεωρ
γικού φαρ
μάκου. 
Αίτηοις 
έγγραφης. 

μει του παρόντος άρθρου αναγκαία προσόντα, ώς μέλος του Συμβου
λίου διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(6) Τό Συμβούλιον συνέρχεται ε'ις τόπους και χρόνους καθοριζό
μενους ύπό του Προέδρου, ό Πρόεδρος δε όμοΰ μετά τεσσάρων των 
λοιπών μελών συνιστώσιν άπαρτίαν. 

"Απασαι αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά της πλειο
ψηφίας τών παρισταμένων καΐ ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει όμως 
ισοψηφίας, ό Πρόεδρος κέκτηται, επιπροσθέτως της ιδίας αυτού ψή
φου, δευτέραν ή νικώσαν τοιαύτην. 

Τηρουμένων τών άνω, τό Συμβούλιον ρυθμίζει την ίδίαν αύτου δια
δικασίαν. 

(7) Αϊ έξουσίαι του Συμβουλίου ενασκούνται και έάν ετι υφίσταται 
μεταξύ τών μελών αύτοΰ οιαδήποτε χηρεύουσα θέσις. 

4 . 'Απαγορεύεται ή κατασκευή, διαφήμισις ή ή καθ' οιονδήποτε Ετε
ρον τρόπον προσφορά προς πώλησιν, ή ή χρήσις έν τη Δημοκρατία οι
ουδήποτε γεωργικού φαρμάκου έκτος έάν τούτο ενεγράφη και τω 
παρεχωρήθη αριθμός έγγραφης δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

5. Ή αίτησις εγγραφής ή ανανεώσεως έγγραφης γεωργικού τίνος 
φαρμάκου υποβάλλεται προς τό Συμβούλιον ύπό τοΰ κατασκευαστοΰ, 
ε'ισαγωγέως ή διανομέως αυτού, έν τω διά Κανονισμών εκάστοτε κα
θοριζομένω τύπω. 

'Υπεύθυνος 
προς τήρησιν 
τοΰ Νόμου, 
ό κατασκευα
στής, είσαγω
γεύς, ή" δια
νομεύς. 

Προϋποθέσεις 
, έγγραφης. 

6. Υπεύθυνος διά την ακριβή συμμόρφωσιν προς τάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου είναι ό κατασκευαστής, εισαγωγεύς ή διανομεύς τη 
αίτήσει ούτινος εξασφαλίζεται ή έγγραφη γεωργικού τίνος φαρμάκου, 
ή, έφ' δσον ούτος δεν ήθελε διαμένει έν τή Δημοκρατία, ό προσηκόν
τως διωρισμένος έν τή Δημοκρατία αντιπρόσωπος αύτου. 

7. 'Εκάστη αίτησις έγγραφης ή ανανεώσεως έγγραφης γεωργικού 
τίνος φαρμάκου απευθύνεται προς τό Συμβούλιον και συνοδεύεται 
ύπό βεβαιώσεως, έν ή διαλαμβάνονται τά ακόλουθα στοιχεία : 

(α) ή ονομασία του γεωργικού φαρμάκου ή ιδιοσκευάσματος" 
(β) ό τόπος κατασκευής" 
(γ) έν τή περιπτώσει εισαγομένων γεωργικών φαρμάκων, ή ονο

μασία τοΰ γεωργικού φαρμάκου ή ίδιοσκευάσμτος, ύφ' ήν τού
το κυκλοφορεί έμπορικώς έν τή χώρα τής προελεύσεως" 

(δ) τό όνομα και ή πλήρης διεύθυνσις τού αιτούντος τήν έγγρα
φήν κατασκευστοΰ, είσαγωγέως ή διανομέως" 

(ε) ή ονομασία καΐ ή κατά βάρος ή δγκον εκατοστιαία αναλο
γία έκαστου δρώντος συστατικού" 

(στ) λεπτομέρειάι περί τόν σκοπόν τής χρήσεως του γεωργικού 
φαρμάκου, τόν ένδεδειγμένον τρόπον χρήσεως, τήν ύποδεικνυ
ομένην δόσιν, άπαντα τά διαθέσιμα στοιχεία περί τήν φυτοτο
ξικότητα και εί δυνατόν, τό εύσυμβίβαστον αυτού μεθ' έτερων 
χημικών ειδών, μεθ' ών είναι δυνατή ή χρήσις αυτού" 

(ζ) αποδείξεις περί τής Ικανοποιητικής σταθερότητος του γεωρ
γικού φαρμάκου, έν δσω τούτο είναι έναποθηκευμένον εντός 
τών δοχείων τών συνήθως χρησιμοποιουμένων ύπό του αίτη
τοΰ" 
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(η) λεπτομέρειαι περί την έργασίαν την ήδη γενομένην επί του 
γεωργικοΟ φαρμάκου ώς και περί τάς δοκιμάς, τάς εις τους 
αγρούς γενομένας προς βεβαίωσιν της αποτελεσματικότητος 
αύτοΟ' 

(θ) λεπτομέρειαι περί τάς προφυλάξεις άτινας τό Συμβούλιον 
ήθελε κρίνει αναγκαίας δια τον χειρισμόν του γεωργικού 
φαρμάκου, ώς και τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα' 
πλήρης περιγραφή των συμπτωμάτων, αντιδότων, θεραπείας, 
κ.λ.π., έν περιπτώσει δηλητηριάσεως* 

(ι) πάσα έτερα σχετική πληροφορία, ήτις ήθελε ζητηθή ύπό του 
Συμβουλίου. 

8. Έκαστη αίτησις συνοδεύεται ύπό των ακολούθων : Ή αίτησις 
(α) δείγματος επαρκούς ποσότητος προς άνάλυσιν και δοκιμάς ^°Ρε

(
ύετσι 

περί τήν χρήσιν αύτοΰ" ^ ^ ^ τοςκα/έτέ
(6) τεχνικών πληροφοριών, μεθόδων χημικής αναλύσεως, ώς και ρωνστοιχείων, 

ύπό πάσης ετέρας δημοσιεύσεως ή πληροφορίας, ήτις ενδέ
χεται νά καταστήση εύχερεστέραν τήν δοκιμήν και άνάλυσιν 
του γεωργικού φαρμάκου, εις περιπτώσεις καθ' ας τό Συμ
βούλιον ήθελε κρίνει τούτο άναγκαΐον' 

(γ) ύπό του νενομισμένου τέλους. 

9. 'Οσάκις ό αίτητής δέν διαμένει έν τή Δημοκρατία, ή αίτησις ύπο 'Υπογραφή 
γράφεται ύπό του έν τη Δημοκρατία αντιπροσώπου αύτοΟ, δστις και ?^ σ ε ω ς . 
αναλαμβάνει ούτω τήν ύποχρέωσιν όπως συμμορφοΟται πλήρως προς ^ μ * 0 ^ ] 
τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. μένοντοςέντή 

Δημοκρατία. 

10. Τό Συμβούλιον οφείλει δπως, τό ταχύτερον δυνατόν, προβαίνη ·Εξ£τασις 
εις τήν έξέτασιν έκαστης αιτήσεως, έγγραφης ή ανανεώσεως έγγρα αιτήσεων, 
φής γεωργικού τίνος φαρμάκου, καθ' δν τρόπον ήθελεν εκάστοτε κα
θορισθή. Δυνατόν νά καθορισθή δτι ή αίτησις : 

(α) δυνατόν νά παραπεμφθή τό ταχύτερον δυνατόν προς προκα
ταρκτικήν έξέτασιν εις ύπεπιτροπήν συγκειμένην έκ τριών 
τουλάχιστον προσώπων διοριζομένων ύπό του Συμβουλίου 
έκ τών ιδίων αυτού μελών, ή έξ έτερων επιστημόνων, ή μερι
κώς έκ τών ιδίων αύτου μελών και μερικώς έξ έτερων επιστη
μόνων, ώς τό Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε κρίνει άναγκαΐον 

(β) μή συνάδουσα προς τάς προνοίας τών Κανονισμών δυνατόν 
νά άπορριφθή ώς απαράδεκτος. 

1 1 . Τό Συμβούλιον δύναται νά άρνηθή τήν έγγραφήν γεωργικού Εξουσία" 
τίνος φαρμάκου έφ' δσον— Συμβουλίου 

/ \ > JL ' \ ' Λ - -> , ι > » δπωςάρνηται 
(α) τα αποτελέσματα των αναλύσεων αφίστανται προς τας έν έγγραφήν. 

τή αιτήσει έγγραφης διαλαμβανόμενος βεβαιώσεις, ή δέ δια
φορά κρίνεται ύπό τοΟ Συμβουλίου μείζων τών ποσών ανοχής, 
τών γενικώς γενομένων αποδεκτών εις μεθόδους αναλύσεως* 

(β) συμφώνως τών υφισταμένων περί τήν χρήσιν αύτοΟ γνώσεων, . 
τό γεωργικόν φάρμακον δέν θεωρείται άποτελεσματικόν διά 
τόν έν τή αιτήσει καθοριζόμενον σκοπόν" 

(γ) ήθελε κρίνει δτι τούτο, έπί τή βάσει τών μέχρι τούδε υπαρ
χόντων δεδομένων, χρησιμοποιούμενον συμφώνως προς τάς 
οδηγίας, είναι γενικώς έπιζήμιον ή βλάπτει σοβαρώς τά φυτά 
(έκτος τών ζιζανίων) τά ζώα ή τήν δημοσίαν ύγείαν 

(δ) τά παρασχεθέντα στοιχεία περί τήν αποτελεσματικότητα του 
τοιούτου φαρμάκου κρίνονται ανεπαρκή ίνα δικαιολογηται 
έγγραφη αύτοΟ" 
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(ε) ή ονομασία αύτου είναι τοιαύτη, ώστε ενδέχεται να εξαπάτη
ση ή να παραπλάνηση τον άγοραστήν, καθ' δσον άφορα είς 
τά συστατικά αύτου, τήν ϋλην έξ ής θά εΐναι κατεσκευασμέ
νον ή τήν μέθοδον παρασκευής αύτου" 

(στ) βάσει των μέχρι τούδε δεδομένων το έν τω γεωργικω φαρμά
κω περιεχόμενον δρών συστατικόν δεν επαρκεί ϊνα προσδώ
ση τούτω ίκανοποιητικόν βαθμόν αποτελεσματικότητος : 

Νοείται δτι παν πρόσωπον, ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα παραβλά
πτονται ώς εκ τής τοιαύτης αρνήσεως, δύναται νά έκκαλέση ταύτην 
ενώπιον του Υπουργού, εντός τριάκοντα ήμερων άφ* ής ήθελε κοινο
ποιηθή αύτω ή οίκεία άπόφασις. 

1.2. Παν γεωργικόν φάρμακον, δπερ ήθελε τύχει έγγραφης δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, δύναται, διαρκούσης τής τοιαύτης εγγραφής νά 
κατασκευάζηται, είσάγηται, διαφημίζη'ται ή άλλως πως προσφέρηται 
είς πώλησιν ή χρησιμοποιήται έν τή Δημοκρατία, διά τήν εκάστοτε 
καθοριζομένην χρονικήν περίοδον· ή έγγραφη δύναται εκάστοτε νά 
άνανεοΟται διά τήν αυτήν, ώς έν τοις ανωτέρω περίοδον. Δυνατόν νά 
καθορισθη δτι ή ϊσχύς τής έγγραφης εΐναι χρονικώς απεριόριστος. 
Έάν ουδεμία αλλαγή έγένετο είς τά συστατικά ή τήν άναλογίαν τού
των, ή τήν ούσίαν έξ ής είναι κατεσκευασμένον το γεωργικόν φάρμα
κον, δυνατόν νά παραχωρηθή τούτω ό αυτός αριθμός έγγραφης. Διά 
τήν έπανεγγραφήν ουδέν τέλος καταβάλλεται. 

•ισχύς 13. Ή ίσχύς έγγραφης γεωργικού τίνος φαρμάκου άρχεται από τής 
έγγραφης εκδόσεως τής άφορώσης εις τήν έγγραφήν γνωστοποιήσεως. 
•Ανάκληοις 14.—(1) Μετά προσήκουσαν γνωστοποίησιν τής προς τούτο προθέ
ή αναστολή σεως αύτου και εϋλογον δυνατότητα ακροάσεως του προσώπου, δπερ 
έγγραφης. ήθελεν επιτύχει τήν έγγραφήν γεωργικού τίνος φαρμάκου, τό Συμ
, βούλιον δύναται νά άνακαλέση ή άναστείλη τήν τοιαύτην έγγραφήν, 

διά χρονικήν περίοδον καθοριζομένην ύπ* αύτου κατά τό δοκούν, έφ' 
δσον ήθελεν εξεύρει δτι— 

(α) ή έγγραφη έγένετο κατά παράβασιν οιασδήποτε των διατά
ξεων του παρόντος Νόμου' 

(β) μεταγενεστέρως τής έγγραφης, τό γεωργικόν φάρμακον 
απεδείχθη, χρησιμοποιούμενον συμφώνως προς τάς οδηγίας, 
αμφιβόλου αξίας ή επιβλαβές διά τά φυτά (έκτος των ζιζανί
ων), δημοσίαν ύγείαν ή ζώα' 

(γ) τό γεωργικόν φάρμακον δεν συνάδεΐ( ή δεν συνάδει πλέον 
προς τό δείγμα, έγγραφα ή έτερα στοιχεία, άτινα υπεβλήθη
σαν δμού μετά τής αίτήσεως* 

(δ) δι' οιονδήποτε έτερον λόγον, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθη, 
επιβάλλεται άνάκλησις ή αναστολή τής έγγραφης. 

(2) Έ ν έκαστη άνακλήσει ή αναστολή καθορίζονται και τά πρα
γματικά γεγονότα, έφ' ών αύτη εδράζεται. 

15. 'Απαγορεύεται ή πώλησις ή διαφήμισις προς πώλησιν έν τή Δη
μοκρατία γεωργικών φαρμάκων, έκτος έάν ταύτα περιέχωνται εντός 
ένσφραγισμένων, μηδόλως παραβιασθέντων δοχείων ώς ήθελεν εκά
στοτε διά Κανονισμών καθορισθη. 

16.—(1) 'Απαγορεύεται ή πώλησις ή διαφήμισις προς πώλησιν, έν 
τή Δημοκρατία παντός γεωργικού φαρμάκου, έκτος έάν ή περιέχουσα 
τούτο συσκευασία ή ή έπί τούτου στερρώς έπιτεθειμένη έτικέττα ή επι
γραφή, αναγραφή μέ χαρακτήρας εντύπους, έν ώ τύπω και τρόπω 
ήθελεν εκάστοτε καθορισθη διά Κανονισμών, τά ακόλουθα : 

(α) τήν όνομασίαν του γεωργικού φαρμάκου ή Ιδιοσκευάσματος" 

Διάρκεια 
καΐ άνανέωσις 
έγγραφης. 

Πώλησις 
γεωργικών 
φαρμάκων 
εντός έν
σφραγισμένων 
δοχείων. 
ΣημεΙωσις 
δοχείων. 
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(β) το δνομα και την διεύθυνσιν του κατασκευαστοΰ, είσαγωγέ
ως ή διανομέως, τη αιτήσει ούτινος επετεύχθη ή έγγραφη του 
τοιούτου φαρμάκου, έν τω κέντρω του κάτω ήμίσεος εκάστης 
τοιαύτης έτικέττας' 

(γ) τόν αριθμόν έγγραφης έπί της άνω δεξιάς γωνίας έκαστης 
έτικέττας' 

(δ) δήλωσιν άφορώσαν ε'ις το δρών συστατικών, καθορίζουσαν 
το δρών ισομερές σώμα (π.χ. γ—BHC) και την έκατοστιαίαν 
άναλογίαν αύτου, όμου μετά της ολικής εκατοστιαίας αναλο
γίας τών έν τω γεωργικώ φαρμάκω αδρανών συστατικών. 
Ή ποσοστιαία αναλογία τών συστατικών καθορίζεται κατά 
βάρος ή' δγκον μέ βάσιν το 100. 'Οσάκις περιέχονται πλείο
να του ενός δρώντα συστατικά, ταύτα θά άναγράφωνται 
κατά ποσοτικήν τάξιν, αναγραφομένου πρώτου του εις ύψη
λοτέραν άναλογίαν περιεχομένου συστατικού* 

(ε) την άναλογίαν παντός δρώντος συστατικού' αϋτη δέον δπως 
μη άναγράφηται ως μεταβλητή ποσότης* 

(στ) τόν καθαρόν δγκον είς αυτοκρατορικά γαλόνια (imperial gal
lons), τέταρτα (quarters), πίντας (pints), ούγγίας υγρών (fluid 
ounces), λίτρα ή κυβικά έκατοστομέτρα, ή τό καθαρόν βάρος 
εις λίτρας, όκάδας, δράμια, χιλιόγραμμα, ή γραμμάρια' 

(ζ) έν τη περιπτώσει εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, νηματοκτό
νων, βακτηρίδιοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, τάς κοινάς και 
έπιστημονικάς ονομασίας τών κυριωτέρων εντόμων, μυκήτων, 
νηματωδών και ζιζανίων, είς τήν καταπολέμησιν τών όποιων 
θά χρησιμοποιήται τό τοιούτο γεωργικόν φάρμακον' έν τη 
περιπτώσει δέ φυτοορμόνων, τόν σκοπόν της χρησιμοποιή
σεως του γεωργικού" φαρμάκου και τά φυτικά είδη, έφ* ών 
τούτο θά χρησιμοποιήται" 

(η) τόν τρόπον χρήσεως αύτου—συμπεπυκνωμένον ή ήραιωμέ
νον—είς τήν δευτέραν δέ περίπτωσιν τήν ένδεδειγμένην δόσιν 
διά τάς έπί μέρους ασθενείας και εχθρούς, είς δράμια, γραμ
μάρια ή κυβικά έκατοστόμετρα, αναλόγως της περιπτώσεως, 
είς δεδομένην ποσότητα ύδατος κατά τάς διαφόρους έποχάς 
του έτους, ώς και τους παράγοντας μεθ' ών τούτο αναμιγνύ
εται' οδηγίας αναμίξεως" 

(θ) μέθοδον χρήσεως (διά ψεκασμού, έπιπάσεως, ύποκαπνισμου, 
έμβαπτίσεως ή ετέρας τοιαύτης)* 

(ι) ύπόδειξιν περί τόν χρόνον αναστολής χρήσεως του γεωργικού 
φαρμάκου' 

(ίά) ύπόδειξιν περί τήν συχνότητα χρήσεως αύτου' 
(ιβ) οσάκις επιβάλλει τούτο ή φύσις του γεωργικού φαρμάκου, 

επακριβή καθορισμόν της χρησιμοποιηθησομένης ποσότητος 
(είς όκάδάς, χιλιόγραμμα, αυτοκρατορικά γαλόνια (imperial 
gallons) ή γαλόνια 'Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. gallons), ή λίτρα 
κατά σκάλαν, φυτόν ή δεδομένον τινά δγκον' 

(ιγ) μνείαν τών περιστάσεων καθ' ας αντενδείκνυται χρήσις του 
γεωργικού φαρμάκου, και τάς ουσίας μεθ' ών τούτο τυχόν 
δέν θά έπρεπε νά συνδυάζεται' 

(ιδ) τάς λέξεις «διά γεωργικήν χρήσιν μόνον» δι' ευανάγνωστων 
r χαρακτήρων έπί της άνω αριστεράς γωνίας έκαστης έτικέτ

τας· 
(ιε) τόν τόπον κατασκευής (ή επεξεργασίας)' 
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(ιστ) προειδοποίησιν κινδύνου, άποδεκτήν ύπό του Συμβουλίου' 
(ιζ) τήν ήμερομηνίαν μέχρι της οποίας τό γεωργικόν φάρμακον 

διατηρεί τήν δραστικότητα αύτοΟ, έφ* δσον τοΟτο άλλοιοΟται 
δια της παρόδου του χρόνου, καΐ τα αναγκαία προφυλακτικά 
μέτρα δια τήν διατήρησιν αύτοΟ μέχρι της οϋτω καθοριζομέ
νης ημερομηνίας* 

(ιη) αριθμόν διακριτικόν της προελεύσεεως του γεωργικού φαρ
μάκου καΐ έν γένει καθοριστικόν της ταυτότητος αύτου* 

(ιθ) παν έτερον στοιχεΐον, δπερ ήθελεν εκάστοτε κο*θορισθή* 
(κ) ύπόδειξιν περί τόν χρόνον αναστολής της χρησιμοποιήσεως 

αύτου πρό της συγκομιδής. 
(2) Τό κείμενον της έν τω προηγουμένω έδαφίω αναφερομένης έτι

κέττας (εξαιρουμένων της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου έφ' 
δσον πρόκειται περί Ιδιοσκευάσματος, και του όνόμοαος του κατα
σκευαστου, αντιπροσώπου ή διανομέως αύτου) αναγράφεται ελληνι
στί ή και τουρκιστί. 

(3) Τά δοχεία, αί έπιγραφαί ή έτικέτται γεωργικών φαρμάκων, 
δέον να φέρωσιν άναγεγραμμένην τήν έμπορική.ν αυτών όνομασίαν και 
αμέσως κάτωθι της τοιαύτης ονομασίας, δΥ ευανάγνωστων έντυπων 
χαρακτήρων, καΐ δια γραμμάτων ουχί όλιγώτερον εμφανών εκείνων 
δι* ών αναγράφεται ή τοιαύτη ονομασία, τήν αποδεδειγμένη ν χημικήν 
όνομασίαν τών τοιούτων συστατικών. 

(4) Παν δ,τι αναγράφεται ή έκτυποϋται έπί της αναφερομένης 
έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις έτικέττας, δέον δπως τυγχάνη της 
προηγουμένης εγκρίσεως του Συμβουλίου. 

'Εξουσία 
εΐσόδοο *Επι
θεωρητοΟ. 

17. Ό Επιθεωρητής δύναται νά είσέρχηται— 
(α) είς πάν κτίριον, πλην τών οϊκιών, και έξετάζη οιονδήποτε 

γεωργικόν φάρμακον, εντός δοχείων' 
(S) είς οιονδήποτε χώρον ένθα γεωργικόν τι φάρμακον κατα

σκευάζεται, παρασκευάζεται, ή συσκευάζεται, ίνα έξακριδοϊ 
έάν έτηρήθησαν αί διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

Άπαγόρευσις 
ώρισμένων 
πράξεων. 

18* Εΐναι -παράνομος— 
(α) ή παρ' οιουδήποτε προσώπου άπόσπασις, παραποίησις, 

έξάλειψις ή καταστροφή, έν δλω ή έν μέρει, οίασδήποτε 
έτικέττάς προνοουμένης έν τω παρόντι Νόμω, ή έν Κανονι
σμοΐς δυνάμει τούτου γενομένοις, ή ή προσθήκη ή άφαίρε
σις οίασδήποτε ουσίας έκ γεωργικού" τίνος φαρμάκου κατά 
τρόπον δυνάμενον νά αναίρεση τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου* 

(6) ή παρ' οιουδήποτε προσώπου παροχή εγγυήσεως, ως ή έν 
τω άρθρω 27 προνοουμένη, ήτις ήθελεν είναι έν γνώσει του 
ψευδής κατά τι στοιχεΐον, έκτος έάν τό πρόσωπον τούτο 
παρέχη τήν τοιαύτην έγγύησιν βάσει εγγυήσεως έχούσης 
τό αυτό περιεχόμενον καΐ παρασχεθείσης αύτώ προηγουμέ
νως τταρ' άλλου προσώπου δυνάμει του άρθρου 27. 

Εξουσία 
εΙσόδου καΐ 
δειγματο
ληψίας. 

19.—(1) Ό Επιθεωρητής δύναται κατά πάντα εΰλογον χρόνον 
νά είσέρχηται εις οιονδήποτε κτίριον, ένθα ώς οΟτος ευλόγως πι
στεύει, γεωργικόν τι φάρμακον κατασκευάζεται, πωλείται ή ευρί
σκεται άποθηκευμένον προς πώλησιν, καΐ προβαίνη, έν τω καθωρι
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σμένω τρόπω, είς την λήψιν δειγμάτων τοΰ τοιούτου γεωργικού 
φαρμάκου ή οιουδήποτε συστατικού, όπερ ήθελε χρησιμοποιείται έν 
τή κατασκευή αυτού, προς άνάλυοιν. 

(2) Δια τά δείγματα ταύτα ό ιδιοκτήτης δύναται να άξιώση τό 
άντίτιμον της ληφθείσης ποσότητος, υπολογιζόμενο ν κατά την τρέ
χουσαν αυτών τιμήν. 

20.—(1) Όσάκις ό 'Επιθεωρητής προβαίνει εις την λήψιν δείγ Άνάλυσις 
ματος γεωργικού τίνος φαρμάκου ή συστατικού, έν τω καθωρισμέ δειγμάτων, 
νω τρόπω ώς προνοείται έν άρθρω 19, δέον δπως ούτος διαιρή τό 
δείγμα εις τρία μέρη, σημειοΐ έκαστον μέρος, σφραγίζη και στε
ρεοί ταύτα, και παραδίδη ή άποστέλλη έ'ν μέρος εις τον πωλητήν, 
κατασκευαστή ν ή τό πρόσωπον, δπερ εκάστοτε ήθελεν ει ναι έμπεπι
στευμένον τήν φύλαξιν τοΰ τοιούτου γεωργικού φαρμάκου ή συστα
τικού, φυλάττη εν των μερών προς δυνατήν σύγκρισιν έν τω μέλ
λοντι, και άποστέλλη τό έτερον τών μερών εις τον Γεωργικόν Χημι
κόν προς άνάλυσιν, ομού μετά πράξεως ενυπόγραφου, βεδαιούσης 
τό γεγονός δτι ή δειγματοληψία έγένετο έν τω καθωρισμένω τρόπω. 

(2) Ό Γεωργικός Χημικός αναλύει παν δείγμα, δπερ ήθελεν άπο
σταλή αύτώ συμφώνως τω έδαφίω (1), και εκδίδει εις τον ύποδα
λόντα τό δείγμα έπιθεωρητήν, ε'κθεσιν, καθορίζουσαν τίνα τά απο
τελέσματα της αναλύσεως και έάν ταύτα συνάδωσι προς τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονι
σμών. 

Άντίγραφον της εκθέσεως παραδίδεται ή αποστέλλεται, μερίμνη 
τοΰ Επιθεωρητού, είς τόν πωλητήν, κατασκευαστήν ή τό πρόσωπον, 
δπερ ήθελεν εκάστοτε εΐναι έμπεπιστευμένον τήν φύλαξιν τοΰ τοιού
του γεωργικού φαρμάκου ή συστατικού. 

(3) Έάν ό πωλητής ή κατασκευαστής άμφισδητή τήν γενομένην 
υπό τοΰ Γεωργικού Χημικού Ικθεσιν, ούτος κέκτηται τό δικαίωμα 
δπως τη καταβολή τοΰ νενομισμένου τέλους, απαίτηση δπως τό φυ
λαττόμενον υπό τοΰ Επιθεωρητού μέρος τοΰ δείγματος παραπεμ
φθή είς τόν Κυδερνητικόν. Χημικόν προς άνάλυσιν, και λάδη παρά 
τούτου εκθεσιν επί τών αποτελεσμάτων της ούτω διενεργηθείσης 
αναλύσεως. 

21.—(1) Πας αγοραστής γεωργικοΰ φαρμάκου κέκτηται τό δι Δικαίωμα 
καίω μα δπως, τή καταβολή τοΰ νενομισμένου τέλους, ύποδάλη τοΰ αναλύσεως 
το κατά πρώτον δαθμόν είς τόν Γεωργικόν Χημικόν και πατά δεύτε ΥεωΡΥικών 

ρον δαθμόν εις τόν Κυβερνητικό ν Χημικόν, προς άνάλυσιν. φαρμάκων. 
(2) Μεθ' έκαστου δείγματος υποβαλλομένου προς άνάλυσιν συμ

φώνως τω έδαφίω (1), αποστέλλεται ωσαύτως κατάστασις περιέ
χουσα— 

(α) τό όνομα καΐ τήν διεύθυνσιν τοΰ άγοραστοΰ' 
(δ) τό όνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ κατασκευαστοΰ, είσαγω

γέως ή διανομέως' καΐ 
(γ) τόν αριθμόν έγγραφης. 

ορευσις 
22 . "Ανευ τής προηγουμένης αδείας τοΰ Συμβουλίου, ουδείς κα .Απαγυ c w l 

τασκευαστής, αντιπρόσωπος ή διανομεύς γεωργικοΰ φαρμάκου δύ διαφημίσεως 
ναται κατά νόμον νά διαφημίζη καθ' οιονδήποτε τρόπον τά άποτε αποτέλεσμα 
λέσματα αναλύσεως διενεργηθείσης ύπό τοΰ Γεωργικοΰ Χημικοΰ. τ ω ν σ ν α λ ύ ' 

σεως. 
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Περιορισμός 
επί των δια
φημίσεων. 

2 3 . 'Απαγορεύεται ή χρήσις έπί του δοχείου, επιγραφής ή έτι
κέττας γεωργικού φαρμάκου ή έπί της διαφημίσεως αύτου, οιασδή
ποτε λέξεως, ήτις ήθελεν εκθέτει, ύπονοεΐ ή ύποδηλοΐ δτι τό τοιού
το φάρμακον έτυχε της εγκρίσεως, έγένετο άποδεκτόν ή συνίσταται 
ύπό της Κυβερνήσεως της Δημοκροπίας, ή οιουδήποτε Τμήματος ή 
υπηρεσίας αύτη ς. 

Διαδικασία 
δια τον καθο
ρισμόν τιμών, 
κ.λ.π. 

24. Τό Συμδούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως είσηγήται εις τον 
Ύπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας τήν κήρυξιν οιουδήποτε γε
ωργικού φαρμάκου ύπό £λεγχον ή κανονισμόν δυνάμει τών διατάξε
ων τοΟ περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγ
χος) Νόμου του 1962 εξαιρουμένης της διαδικασίας της προβλεπο
μένης έν τω άρθρω 5 του έν λόγω Νόμου. 

"Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 

25.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδίδη Κανονι
σμούς— 

(α) καθορίζοντας δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τήν 
όνοματολογίαν απάντων τών εΙδών του φυτικού και ζωικού 
βασιλείου ατινα ήθελον λογίζονται άσθένειαι και εχθροί* 

(β) καθορίζοντας τόν τύπον υποβολής αΐτήσεων έγγραφης συμ
φώνως τω παρόντι Νόμω* 

(γ) καθορίζοντας γεωργικά φάρμακα ατινα, δταν δεν χρησι
μοποιούνται συμφώνως προς οδηγίας, είναι γενικώς επιζή
μια ή δλάπτουσι σοβαρώς φυτά, ζώα ή τήν δημοσίαν 
ύγείαν* 

(δ) καθορίζοντας τάς υλας, αΐτινες δύνανται να θεωρώνται ώς 
γεωργικά φάρμακα, ώς και τήν περιεκτικότητα ή καθαρό
τητα ή άμφοτέρας, ύφ* άς είναι δυνατή ή πώλησις τούτων* 

(ε) καθορίζοντας δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τήν 
όνοματολογίαν τών υλών, έξ ών εΐναι δυνατή ή κατασκευή 
γεωργικών φαρμάκων* 

(στ) καθορίζοντας τήν άκολουθητέαν διαδικασίαν δειγματολη
ψίας, τά χρησιμοποιηθησόμενα δργανα και τάς ληφθησο
μένας ύπό επιθεωρητών ποσότητας δειγμάτων προς διενέρ
γειαν αναλύσεως, τόν αριθμόν τών ληφθησομένων δειγμά
των, τόν τρόπον και τά πρόσωπα, ύφ' ών ταύτα θά άπο
στέλλωνται και διαφυλάττωνται, τόν αριθμόν και τά προ
σόντα αμερόληπτων μαρτύρων, ενώπιον τών οποίων θά 
λαμβάνωνται τά δείγματα τών γεωργικών φαρμάκων προς 
διενέργειαν αναλύσεως* 

(ζ) καθορίζοντας τάς ακολουθητέας μεθόδους αναλύσεως, ώς 
καΐ τά ανεκτά όρια διαφοράς μεταξύ τών έπί του δοχείου 
ή της έπί τούτου έπιτεθειμένης έτικέττας παρεχομένων στοι
χείων και τής εκθέσεως του Γεωργικού Χημικού έπι τής διε
νεργηθείσης ύπ* αύτου αναλύσεως* 

(η) καθορίζοντας τήν έκατοστιαίαν άναλογίαν τών συστατι
κών, ατινα δυνατόν νά περιέχωνται εντός τών γεωργικών 
φαρμάκων* 

(θ) καθορίζοντας τά έπιδλητέα ύπό του Γεωργικού Χημικού 
τέλη, δι' εξετάσεις ή αναλύσεις δυνάμει του παρόντος Νό
μου* 

(ι) καθορίζοντας τά δι" έγγραφήν καταβλητέα τέλη* 
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(ια) καθορίζοντας το μέγεθος, τό χρώμα και τον τύπον των χρη
σιμοποιουμένων δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου επι
γραφών ή έτικεττών, ώς και τό μέγεθος των γραμμάτων 
καΐ την θέσιν παντός, δπερ συμφώνως τω παρόντι Νόμω 
αναγράφεται επί τών τοιούτων επιγραφών, έτικεττών ή δο
χείων" 

(ιδ) καθορίζοντας τους δρους ύφ' οϋς εΐναι δυνατή ή έν τη Δη
μοκρατία εισαγωγή ή κατασκευή μικρών ποσοτήτων μή εγ
γεγραμμένων γεωργικών φαρμάκων, προς πειραματικήν χρή
σιν ύπό Κυβερνητικών Τμημάτων ή έτερων' 

(ιγ) καθορίζοντας τους δρους καΐ τα μέτρα ασφαλείας, άτινα 
ήθελον κριθή αναγκαία : 

(ί) προς προστασίαν της υγείας προσώπων διαβιούν
των είς τόπους γειτνιάζοντας προς τόν τόπον πα
ρασκευής γεωργικών φαρμάκων' 

(ii) προς παρεμπόδισιν της μιάνσεως του περιβάλλον
τος' 

(iii) προς προστασίαν της ζωής και της υγείας προσώ
πων χρησιμοποιούντων γεωργικά φάρμακα* και 

(iv) ιχρός προστασίαν τής υγείας τοΟ προσωπικού του 
απασχολουμένου ε'ις τήν έπεξεργασίαν, συσκευα
σίαν, κατασκευήν ή και τήν διανομήν γεωργικών 
φαρμάκων* 

(ιδ) καθορίζοντας τίνες Ολαι δύνανται νά χρησιμοποιώνται ώς 
υλικά άραιώσεως (fillers) ή διαλυτικά είς τήν έπεξεργασίαν 
κόνεων, και τό κατά κόκκον μέγεθος αυτών* 

(ιε) δια τήν άποθήκευσιν γεωργικών φαρμάκων ΐνα άποφευχθή 
οιαδήποτε ανεπιθύμητος αλλαγή τούτων ή μόλυνσις οιωνδή
ποτε γεωργικών προϊόντων ή οιαδήποτε άλλη βλαβερή κατά
στασις" 

(ιστ) ελέγχοντας τήν χρήσιν παντός γεωργικού φαρμάκου, και 
τά προφυλακτικά μέτρα, άτινα ενδείκνυνται κατά τήν χρή
σιν αυτών, ΐνα οϋτω άποτραπή οΙαδήποτε έκουσία ή τυχαία 
ζημία ή βλάβη είς περιουσιακά στοιχεία* 

(ιζ) διά τόν καθορ.ισμόν παντός, δπερ δυνάμει του παρόντος Νό
μου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού* 

(ιη) γενικώς διά τήν καλυτέραν πραγμάτωσιν τών σκοπών τοΟ 
παρόντος Νόμου* 

(2) Κανονισμοί οϋτω γενόμενοι δυνατόν νά προνοώσιν δτι—· 
(α) και έάν έτι γεωργικόν τι φάρμακον δέν είναι «δηλητήριον» 

έν τη έννοια του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νό
μου και τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών— 

(ί) φέρει άναγεγραμμένην έπ* αύτοΰ τήν λέξιν «Δη
λητήριον»* 

(ii) φέρει τό «έμβλημα του δηλητηρίου», ήτοι κρανίον 
και σταυρωτά όστα* 

(iii) εΐναι διακεκριμένους έχρωματισμένον" 
(β) απαγορεύεται ή πώλησις παντός γεωργικού φαρμάκου, ώς 

ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, άμα τή παρόδω τής καθωρι
σμένης περιόδου άπό τής ημερομηνίας της κατασκευής 
αύτου" 

(γ) απαγορεύεται ή πώλησις γεωργικού τίνος φαρμάκου άλ
λως ή εντός αγγείων ή έτερων δοχείων, ώς ήθελεν εκά
στοτε καθορισθή. 
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'Αδικήματα 
καΐ ιιοιναΐ. 

'Εξαιρέσεις. 

Προσωρινή 
άπαγόρευσις 
διαθέσεως, 
κ.λ.π., 
γεωρνικών 
φαρμάκων. 

(3) Ή εξουσία εκδόσεως Κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρ
θρου, καθ' δσον άφορφ εις γεωργικά φάρμακα, εμπεριέχει ωσαύ
τως έξουσίαν εκδόσεως Κανονισμών καθ* όσον άφορα είς οιανδή
ποτε κατηγορίαν γεωργικών φαρμάκων ή είς οιονδήποτε εϊδικόν 
γεωργικόν φάρμακον. 

26—(1) Πας δστις
(α) διαφημίζει ή πωλεΐ έν τη Δημοκρατία γεωργικόν τι φάρ

μακον έγγεγραμμένον δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου και δεν 
συμμορφοΟται προς τάς διατάξεις του άρθρου 16, καθ' δσον 
άφορα είς τήν επί τοΟ γεωργικού φαρμάκου έπιτεθειμένην 
έτικέτταν' 

(β) άναληθώς παριστά γεωργικόν τι φάρμακον έν οιαδήποτε 
διαφημίσει' 

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε 
τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονι
σμού, δι* ήν ουδεμία έτερα ποινή προνοείται έν τω παρόντι 
Νόμω, 

εΐναι Ενοχος αδικήματος συνοπτικώς έκδικαζομένου, υπόκειται δέ είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς £250, ή είς φυλάκισιν μη 
ύπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή και είς άμφοτέρας τάς ποινάς της 
φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

(2) Πάς δστις— 
(α) παρανόμως ποιείται χρήσιν αριθμού έγγραφης παραχωρη

θέντος δυνάμει τών διοττάξεων του παρόντος Νόμου, ή ποι
είται χρήσιν αύτοΟ ώς έάν ό τοιούτος αριθμός παρεχωρήθη 
δυνάμει του παρόντος Νόμου' ή 

(β) εκουσίως μειώνει τήν άξίαν γεωργικού φαρμάκου τοποθε
τηθέντος έν τη άγορα Οπό του κατασκευαστου, είσαγω
γέως ή διανομέως* ή 

(γ) εκουσίως παρεμποδίζει, παρακωλύει, ένίσταται ή καθ' οι
ονδήποτε τρόπον αντιτίθεται είς Έπιθεωρητήν διορισθέντα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς £250 λίρας, ή είς φυ
λάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή είς άμφοτέ
ρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

27. Αί έν άρθρω 26 του παρόντος Νόμου προνοούμεναι ποιναί 
δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής έπί παντός προσώπου, δπερ ήθελεν 
αποδείξει έγγύησιν φέρουσαν τήν ύπογραφήν και περιέχουσαν το 
δνομα καΐ τήν διεύθυνσιν του επιτυχόντος τήν έγγραφήν προσώπου, 
ή προσώπου διαμένοντος έν τή Δημοκρατία έξ οδ ήγόρασε καί Μλα-
δε καλή τή πίστει τό γεωργικόν φάρμακον έν τω αύτώ, μηδόλως 
παραδιασθέντι, δοχείω, βεβαιούσαν δτι τό γεωργικόν τοΰτο φάρμα
κον ήτο κατά τόν χρόνον της πωλήσεως καί παραδόσεως αύτοΟ κα
τά νόμο ν έγγεγραμμένον, καί δτι συνάδει προς πασαν έτέραν διά
ταξιν του παρόντος Νόμου* έν τοιαύτη περιπτώσει ό εγγυητής υπό
κειται είς τάς ποινάς, αΐτινες άλλως θά έπεβάλλοντο είς τό κατέ
χον τήν έγγύησιν πρόσωπον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

28.—(1) Έ ν περιπτώσει καθ' ην ήθελεν έξακριβωθή δτι γεωργικόν 
τι φάρμακον διαφημίζεται, εκτίθεται, προσφέρεται ή κατέχεται προς 
πώ,λησιν έν τή Δημοκρατία κατά παράβασιν τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου Κανονισμών, ή ήθελε 
τοΰτο εύρεθή, κατόπιν αναλύσεως, καθ' οιονδήποτε τρόπον νοθευμέ
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νον, οιοσδήποτε Επιθεωρητής δύναται να έπιδώση έγγραφον περί 
τούτου είδοποίησιν είς τόν Ίδιοκτήτην, άπό δέ της επιδόσεως της τοι
αύτης ειδοποιήσεως και μέχρι παρελεύσεως τριών ήμερων ό Ιδιοκτή
της δέν δύναται να πωλή, διαθέτη, χρησιμοποιή, μετακινή, έξάγη 
έκ της Δημοκρατίας ή καταστρέφη τό περί οδ ό λόγος γεωργικόν 
φάρμακον. 

(2) Μετά την ασκησιν ποινικής διώξεως δι' οιονδήποτε αδίκημα 
των έν τω έδαφίω (1) διαλαμβανομένων, 'Επιθεωρητής δύναται καθ' 
οιανδήποτε στάσιν της ποινικής διαδικασίας νά ύποβάλη άνευ ειδο
ποιήσεως αΐτησιν (exparte application) εις τό Δικαστήριον διά τήν 
Κκδοσιν συντηρητικού διατάγματος άπαγορεύοντος τήν υπό του Ιδιο
κτήτου πώλησιν, διάθεσιν, χρησιμοποίηση/, μετακίνησιν έξαγωγήν 
έκ της Δημοκρατίας ή καταστροφήν του γεωργικού φαρμάκου άνα
φορικώς προς τό όποιον διεπράχθη τό αδίκημα μέχρις εκδικάσεως 
της ποινικής διώξεως' επί τή τοιαύτη δέ αιτήσει τό Δικαστήριον δύ
ναται νά έκδώση τοιοΟτο διάταγμα ύπό τοιούτους δρους οίους τούτο 
ήθελε θεωρήσει πρέπον νά έπιβάλη, του δικαστηρίου ορίζοντος ταυ
τοχρόνως τήν ήμερομηνίαν καθ' ή ν ό ποινικώς διωκόμενος θά έχη 
τήν εύκαιρίαν νά ένστή επί δικαστηρίω κατά του εκδοθέντος δια
τάγματος. 

29 . Ουδέν τών έν τω παρόντι Μόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έξαίρεσις. 
εφαρμογής, επηρεάζει ή ερμηνεύεται ώς έπηρεάζον— 

(α) γεωργικά φάρμακα είσαγόμενα έν τη Δημοκρατία δι' έπα
νεξαγωγήν 

(β) τήν πώλησιν γεωργικών φαρμάκων διά βιομηχανικούς μό
νον σκοπούς, νοουμένου δτι εξεδόθη έπί τούτω προηγουμέ
νη άδεια του Συμβουλίου, ήτις δυνατόν νά περιέχω τοιού
τους δρους και περιορισμούς, ώς τό Συμβούλιον' ήθελεν 
εκάστοτε κατά τό δοκούν επιβάλει' 

(γ) γεωργικά φάρμακα δι' οίκιακήν μόνον χρήσιν, έφ' δσον 
ταΰτα άναγράφουσιν ευκρινώς έπ' αυτών τάς λέξεις «δι' οί
κιακήν χρήσιν μόνον». , 

30 . Αί διατάξεις του! παρόντος Νόμου τυγχάνουσιν εφαρμογής Έπιφόλαζις. 
επιπροσθέτως τών διατάξεων τοΟ περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητη Κ«Φ· 254 
ρίων Νόμου, ή οίουδήποτε τροποποιητικού ή μεταγενεστέρου Νόμου, 5*1»01962· 
ουδόλως άναιροΟσαί τήν Ισχύν τούτων. 

3 1 . Ή 'ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται καθ' ήμέραν καθο Ήμβρομηνία 
ρισθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποίησε ένάρξβως 
ως δημοσιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 1οΧ^ος· 
Είναι δυνατός ό καθορισμός πλειόνων ημερομηνιών ενάρξεως Ισχύ
ος καθ' δσον άφορα εις τάς διαφορετικάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφε(φ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


