
8 

Ό περί 'Ιδιωτικών Φυτωρίων και Εμπορίας Δενδρυλλίων, Μοσχευμάτων καΐ 
Σπόρων ('Εποπτεία καί "Ελεγχος) Νόμος τοΰ 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσε
ως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Αριθμός 3 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 

(ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΤΟΥ 1969 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ιδιωτικών Φι>τοη(<-ον 
καί Εμπορίας Δενδρυλλίων, Μοσχευμάτων καί Σπόρων ('Εποπτεία 
καί "Ελεγχος) Νόμος του 1969. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου, προκύπτη διά
φορος έννοια— 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Γεωργίας, 
τοΟ 'Υπουργείου Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων' 

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπον διορισθέν υπό του Υπουρ
γού* διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου' 

«καλλιεργητής» σημαίνει πρόσωπον, τό όποιον κέκτηται φυτώ
ριον ή φυτοκομικόν ίδρυμα διά τήν παραγωγήν και επιλογήν φυτών' 

«πωλητής» σημαίνει πρόσωπον, τό όποιον πωλεί ή διανέμει 
φυτά" 

«Συμβούλιον» σημαίνει τό Συμβούλιον 'Ιδιωτικών Φυτωρίων καί 
Εμπορίας Δενδρυλλίων, Μοσχευμάτων καί Σπόρων ('Εποπτεία 
καί "Ελεγχος) τό Ιδρυθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4' 

«φυτόν» σημαίνει φυτόν ή μέρος τούτου καί περιλαμβάνει δέν
δρα, θάμνου*;, κονδύλους, βολβούς, ριζώματα, ρίζας, παραφυάδας, 
εμβόλια, κεντράδια, καρπούς, άνθη καί μοσχεύματα' 

«φυτική ασθένεια» σημαίνει άνωμαλίαν f) καταστροφή ν φυτοΟ ή 
μέρους τούτου όφειλομένην είς ζωικά ή φυτικά παράσιτα, Ιούς ή 
οΙαδήποτε άλλα αίτια και δυναμένην νά μεταδοθή είς άλλο φυτόν 
ή μέρος τούτου* 

«φυτώριον» σημαίνει χώρον χρησιμοποιούμενον διά τόν πολλα
πλασιασμόν φυτών δι* αγενών ή δι* εγγενών μεθόδων, περιλαμβά
νει δέ τά φυτοκομικά Ιδρύματα, τά θερμοκήπια καί τά ύγροθερ
μοκήπια" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Γεωργίας καί Φυσικών 
Πόρων. 
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3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον προς άσκησιν τών ύπό τοΟ πα- Συμβούλιον. 
ρόντος Νόμου προνοουμένων αρμοδιοτήτων το όποιον απαρτίζουν ol 
ακόλουθοι : 

(α) ό Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας" 
(β) ό Προϊστάμενοίς της 'Υπηρεσίας Προστασίας Φυτών του 

Τμήματος Γεωργίας' 
(γ ) ό Προϊστάμενος της Δενδροκομικής 'Υπηρεσίας τοΟ Τμήμα

τος Γεωργίας" 
(δ) δ Προϊστάμενος της 'Υπηρεσίας Άγρονομίας καΐ Σπορο

παραγωγής του Τμήματος Γεωργίας" 
(ε) δύο πολΐται της Δημοκρατίας, μή δημόσιοι υπάλληλοι, διο

ριζόμενοι ύπό τοΟ Υπουργού διά χρονικόν διάστημα καθο

ριζόμενον έν τω διορισμώ. 
(2) Ό Διευθυντής είναι Πρόεδρος τοΟ Συμβουλίου. Έν περιπτώ

σει απουσίας τούτου έκ Κύπρου ή ασθενείας του δ Υπουργός δύναται 
νά διορίστ) οιονδήποτε μέλος τοΟ Συμβουλίου ώς Πρόεδρον διαρ
κούσης τηΐς είρημένης απουσίας ή ασθενείας. 

(3) Ό Πρόεδρος συγκαλεί τάς συνεδριάσεις τοΟ Συμβουλίου καΐ 
προεδρεύει τούτων. Άπαρτίαν αποτελούν ό Πρόεδρος μετά τριών 
έτερων μελών του Συμβουλίου καΐ αποφασίζει ή πλειοψηφία. 

(4) Τό Συμβούλιον κανονίζει τά της εσωτερικής αυτού λειτουρ
γίας. 

4.—(1) 'Από της ημερομηνίας ενάρξεως ίσχύος του παρόντος Νό Αδεια 
μου άποτγορεύεται ή ύπό παντός προσώπου έγκατάστασις φυτωρίων δι* έγκατά
διά τήν παρογωγήν καΐ τόν πολλαπλασιασμόν φυτών ή ή λειτουργία ρ™
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τοιούτων φυτωρίων άνευ ειδικής προς τούτο αδείας χορηγούμενης φ^^^ν™* 
ύπό του Συμβουλίου. 

(2) Διά τήν £κδοσιν αδείας αναφερομένης είς τό εδάφιον (1) πας 
ενδιαφερόμενος δέον δπως ύποβάλη είς τό Συμβούλιον οΛτησιν συ
νοδευομένην ύπό προχείρου σχεδιαγράμματος εΐίς ήν θά άναφέρη τήν 
θέσιν, είς τήν οποίαν κείται τό ύφιστάμενον ή τό προτεινόμενον φυ
τώριον, τήν έκτασιν τούτου, τήν κοαηγορίοτν του υφισταμένου ή τοΟ 
προτεινομένου φυτωρίου (έάν εΐναι δενδροκομικόν, άνθοκομικόν, 
μικτόν), τόν ϋπεύθυνον διά τήν λειτουργίοα/ τοΰ φυτωρίου ώς καΐ τάς 
τυχόν ύφισταμένας κτιριακάς εγκαταστάσεις. 

5. ΟΙ κατά τήν ήμερομηνίοη/ ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου Υφιστάμενα 
διατηροΰντες έν λειτουργίςχ φυτώρια παραγωγής φυτών ύποχρεοΰν Φ^ώρι»· 
τα ι δπως εντός τριμήνου από της ημερομηνίας ταύτης έφοδιασθώσι 
παρά τοΟ Συμβουλίου δι* είδικήΊς αδείας συνεχίσεως της λειτουργίοα; 
του φυτωρίου των, ήτις χορηγείται αύτοΐς έφ* δσον τό φυτώριον πλη
ροί τους έν τφ παρόντι Νόμω διαλαμβανόμενους δρους καΐ προϋπο
θέσεις. 

6.—(ί) Τά φυτώρια καΐ λοιπά φυτοκομικά ίδρύματα υπόκεινται Έπιθεώρησις 
είς φυτοΟγειονομικόν έλεγχον ασκούμενο ν ύπό τών Επιθεωρητών, Φ"

τω
Ρ

1ων
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οΤτινες ελέγχουν τάς καθόλου εργασίας τών φυτωρίων καΐ εξασφα
λίζουν, τήν συμμόρφωσιν τών καλλιεργητών προς τάς έκ του παρόν
τος Νόμου απορρέουσας υποχρεώσεις των. 

(2) Έάν κοατά τόν ύπό τών Επιθεωρητών διεξαγόμενον έλεγχον 
διαπιστωθή ή μή τήρησις τών Κανονισμών λειτουργίας τών φυτωρίων 
ή τών λοιπών υποχρεώσεων τών καλλιεργητών ή ή μή συμμόρφωση 
τούτων εντός τακτής προθεσμίας προς τάς έγγραφους υποδείξεις τοΟ 
Επιθεωρητού, ή άδεια λειτουργίας του φυτωρίου ανακαλείται δι* 
αποφάσεως τοΰ Συμβουλίου. 
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Έμττομίά 
φυτών 

Κεφ 9<> 

Μεταφορά 
φυτών. 

Τέλη 
ώδειών. 

'Εξουσία 
Συμβουλίοι. 

"Υφιστάμενοι 
εγκαταστάσεις 
άτΓολυμσν-

σεως. 

ΈξουσΙαι 
'Επιθεωρητών 

κ.λ.π. 

' 7 . ( Ι ) Ή εμπορίαφυτωι,. επιτρέπεται μόνο ν κατόπιν, άδειας έκδι 
δομένης ύπό τυΟ ΣομβοοΛίοι· έφ" δσον πληρούνται αϊ προϋποθέσεις 
του παρόντος Νόμου καϊ έφ' δσον αΰται δεν καλύπτονται ύπό τοΰ 
περί Σπόρων Νόμου. 

(2) Πρόσωπα ασκούντα την έμπορίαν φυτών υποχρεούνται δπως 
εντός τριμήνου από τήΐς ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του πα
ρόντος Νόμου έφοδιασθώσι δι' αδείας συνεχίσεως της εμπορίας φυ
τών, άτινα δέον απαραιτήτως νά προέρχονται" έκ φυτωρίων λειτουρ
γούντων δυνάμει της προνοουμένηξ ύπό του παρόντος Νόμου άδειας. 

8. Τό Συμβούλιον δύναται δι* αποφάσεως του νά απαγόρευση τήν 
μεταφοράν από μιας περιφερείας της Νήσου είς άλλην φυτών και 
ειδών συσκευασίας τούτων δυναμένων νά προκαλέσουν τήν έξάπλω
σιν επικινδύνων ασθενειών και έχθρων τών φυτών. 

9. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καθορίζει τά ετήσια τέλη εκδό
σεως άδειων λειτουργίας φυτωρίων ή εμπορίας φυτών' εξαιρούνται 
έκ της καταβολής τελών οι παραγωγοί φυτών δι' ιδιωτικούς σκο
πούς. 

10. Τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως διατάσση— 
(α) τήν καταστροφήν, εντός τακτής προθεσμίας, φυτών ή ειδών 

συσκευασίας τούτων, άτινα είναι ή δι* ά υπάρχει υπόνοια οτι 
είναι προσβεβλημένα ύπό καταστρεπτικών ασθενειών ή 
έχθρων τώγ φυτών, μερίμνη και δαπάναις τών ενδιαφερομέ
νων καλλιεργητών ή πωλητών. Έν περιπτώσει μή εγκαίρου 
συμμορφώσεως τών τελευταίων προς τήν ,ύποχρέωσίν των 
α! τοιαυται καλλιέργειαί των θά καταστρέφωνται ύπό 
τών εντεταλμένων προς τούτο οργάνων τοΟ Συμβουλίου 
τών προς τοίχο αναγκαιουσών δαπανών έπιβαρυνουσών τους 
ενδιαφερομένους καλλιεργητάς ή πωλητάς" 

(β) τήν άπαγόρεύσιν της πωλήσεως ή^τής'5 εκθέσεως προς πώ
λησιν και της άγορας παντός φυτού προσβεβλημένου ή με
μολυσμένου ύπό ασθενειών ή έχθρων τών φυτών" 

(γ) τήν κατάσχεσιν παντός φυτού καϊ τών ειδών συσκευασίας 
τούτου ή οιουδήποτε άλλου αντικειμένου, ώς πρόξ τό όποιον 
προέκυψε παράβασις του παρόντος Νόμου ή τών έπι τη βάσει 
τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

11 . ΑΙ ήδη ύφιστάμεναι εγκαταστάσεις άπολυμάνσεως φυτών αϊ 
άνήκουσαι είς τό δημόσιον ή είς Ιδιώτας τελουσιν εφεξής ύπό τήν έ
ποπτείαν και τόν έλεγχον του Συμβουλίου. 

12.—(1) ΟΙ Έπιθεωρηταί ώς και τό έκ τούτων εξαρτώμενο ν προ
σωπικόν θά δύνανται νά είσέρχωνται ελευθέρως είς οιασδήποτε καλ
λιέργειας, φυτείας, άποθήκας ή εγκαταστάσεις προς έξακρίβωσιν της 
υπάρξεως ή μή έχθρων και ασθενειών τών φυτών ώς καϊ ακαταλλή
λων ποικιλιών και νά λαμβάνωσι δείγματα τών ασθενειών και έχθρων 
τών φυτών ώς καϊ τών ύπ' αυτών τυχόν προσβεβλημένων, μεμολυ: 
σμένων ή υπόπτων προσβολής ή μολύνσεως φυτών. Ούτοι κέκτηνται 
έξουσίαν επίσης, μετά συνεννόησιν και έπι παρουσία τών αρμοδίων 
υπηρεσιών νά είσέρχωνται ελευθέρως είς τους λιμένας ή άλλους 
σταθμούς μεταφοράς επί άτμοπλοίων, αυτοκινήτων, αεροπλάνων ή 
άλλων μεταφορικών μέσων διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

(2) ΟΙ Ιδιοκτήται, νομείς, καλλιεργηταί. μεταφορείς ή ύπηρεσίαι 
μεταφοράς φυτών υποχρεούνται δπως έπιτρέπωσιν εις τους Έπιθεω
ρητάς καϊ είς τό έκ τούτων έξαρτώμενον προσωπικόν δπως είσέρ
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χωνται και επισκέπτονται ελευθέρως τάς ύπό τον ίίλεγχόν των καλ
λιεργείας, κήπους και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα καΐ παρέχω
σιν είς τούτους πάσαν διευκόλυνσιν δια την έκτέλεσιν της υπηρεσίας 
των. 

13.—(1). 01 καλλιεργηταί φροντίζουν ώστε τά μητρικά δένδρα και 'Υποχρεώσεις 
γενικώς τά φυτά των, έξ ών λαμβάνονται εμβόλια, κεντράδια, πάρα ώς πρός̂ μΐνφΐ 
φυάδες και μοσχεύματα, νά είναι πάντοτε σαφώς καθωρισμένα και Κά δένδρα, 
εγκεκριμένα κατόπιν πιστοποιήσεως ύπό του Συμβουλίου δτι είναι κ.λ.π. 
καταλλήλου ποικιλίας καΐ άπηλλαγμένα μεταδοτικών ασθενειών. 

(2) ΟΙ καλλιεργηταί και το Συμβούλιον τηρουσι μητρώον τών 
περί ών δ λόγος μητρικών δένδρων. 

14.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανόνι Κανονισμοί, 
σμούς διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και πραγμάτωσιν τοΟ σκοπού αύτου. 

(2) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κα
τατίθενται είς τήν Βουλή ν τών "Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφήμερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύΐ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών * Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφήμερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον οΰτω τρο
ποποιηθή υπ* αύτης καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

15.—(1) Πας δστίς— 'Αδικήματα 
, . καΐ ποινα(. 

(α) παραβαίνει η παραλείπει νά συμμορφωθη προς οιανδήποτε 
τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου ή τών επί τη βάσει τού
του διδομένων διαταγών ή οδηγιών" 

(β) παρεμποδίζει' οίονδήποτε Έπιθεωρητήν ή πρόσωπον ενερ
γούν έκ μέρους αύτοΟ κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
αύτου, 

εΤναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τους τρεις μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν 
λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(2) Πας δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς 
διατάξεις οίωνδήποτε Κανονισμών εκδιδομένων έπί τη βάσει του πα
ρόντος Νόμου εΤναι Ινοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

16. Ή Ισχύς τοϋ παρόντος Νόμου άρχεται άφ* ής ημέρας ήθελε "Εναρξις 
ορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά δημοσιεύσεως γνωστοποιή 1σΧύ°ζ 
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έτυπώθη έν τφ Τυτογραφ^Αφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία, 


