
Ε.Ε., Παρ. Ι, 
"Αρ. 932, 14.4.72 

Ν. 19/72 

Ό περί ' Ι δρύσεως Συνδέσμων και Ταμείου διά Προστασίαν των Φυτών 
Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 19 τοΰ 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Π Ρ Ο . 
Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑ 
ΤΟΥΣ Σ Κ Ο Π Ο Υ Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ω Ν . 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Μέρος Π ρ ώ τ ο ν . - Ε Ι Σ Α Γ Ω Π Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί ' Ιδρύσεως Συνδέ- Συνοπτικός 
σμων και Ταμείου δια Προστασίαν τών Φυτών Νόμος του 1972. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν ά λ λ ω ς προκύπτη εκ του Ερμηνεία. 
κειμένου— 

«άσθένειαι» σημαίνει πάν επιβλαβές μολυσματικόν ή όχληρόν 
είδος τοΰ φυτικού ή τοΟ ζω ϊκοΰ βασιλείου, περιλαμβάνει δε και 
τους ιούς' 

«γεωργική περιφέρεια» σημαίνει γεωργ ικήν περιοχήν παρουσιά. 
ζουσαν κοινά προβλήματα ασθενειών τών φυτών καθοριζομένην ώς 
τοιαύτην δι' ειδοποιήσεως τοΰ Υπουργού, δημοσιευομένης εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας" 

«δημοσίευσις» μετά τών γραμματ ικών αυτής π α ρ α λ λ α γ ώ ν σημαί
νει δημοσίευσιν δι' αναρτήσεως εις δημόσιον μέρος έν τή επηρεα
ζόμενη γ ε ω ρ γ ι κ ή περιοχή ή γεωργ ική περιφέρεια' 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Γεωργίας 
του Υπουργε ίου Γεωργίας καΐ Φυσικών Πόρων' 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Έπαρχον τής 'Επαρχ ίας , έν ή ιδρύεται 
Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών' 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου συσταθεΐσαν έπιτροπήν διά τήν διαχείρισιν του ιδρυομένου 
Συνδέσμου' 

«παραγωγός» σημαίνει παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον άσχο
λούμενον εντός τής περιοχής οιουδήποτε χωρίου, συμπλέγματος 
χωρίων ή γ ε ω ρ γ ι κ ή ς περιφερείας ήτις δύναται νά ώφεληθή έξ οίων
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"Ιδρυσις 
Συνδέσμου 
και σκοποί 

δήποτε δραστηριοτήτων ή ενεργειών του Συνδέσμου εις οιονδήποτε 
τομέα της γεωργίας, εϊτε αυτοπροσώπως μετά ή άνευ μελών της 
οικογενείας αυτού εϊτε δι' αντιπροσώπων; εμμίσθων υπηρετών και 
εργατών, εϊτε εν συνεταιρισμώ, ανεξαρτήτως του εάν ή τοιαύτη 
ασχολία άποτελή το κύριον επάγγελμα αύτου ή μή' 

«Προστασία τών φυτών» σημαίνει την διά καταλλήλων μέσων και 
μεθόδων πρόληψιν, καταπολέμησιν και εν γένει έφαρμογήν θερα
πείας εναντίον οιασδήποτε ασθενείας παντός είδους φυτοΰ' 

«Σύνδεσμος» σημαίνει οίονδήποτε Σύνδεσμον Προστασίας Φυτών 
δστις ιδρύεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου' 

«Ταμεΐον» σημαίνει το υπό του άρθρου 16 (1) ίδρυόμενον Ταμεΐον 
Προστασίας τών Φυτών' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων' 

«φυτόν» σημαίνει πάντα ζώντα ή μή όργανισμόν ανήκοντα εις το 
βασίλειον τών φυτών' 

Μέρος Δεύτερον.ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 

3.—(1) Ό Ύτιουργός δύναται διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης 
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και κατόπιν δημοσιεύσεως, 
νά κηρύξη γεωργικήν τίνα περιοχήν εις γεωργικήν περιφέρειαν διά 
τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ό Υπουργός δύναται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει ούχϊ όλι. 
γωτέρων τών δέκα παραγωγών οιασδήποτε γεωργικής περιφερείας 
νά εξουσιοδότηση τόν Διευθυντήν δπως συγκάλεση συνεδρίασιν τών 
παραγωγών της τοιαύτης γεωργικής περιφερείας προς τόν σκοπόν 
ιδρύσεως Συνδέσμου διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου. 

(3) Δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρας προ της συγκροτήσεως της 
συνεδριάσεως, ό Διευθυντής μέριμνα δπως άναρτηθή εις περίοπτα 
μ,έρη της γεωργικής περιφερείας, ένθα πρόκειται νά ίδρυθή ό Σύν
δεσμος, είδοποίησις δι' ής καλούνται άπαντες οι παράγωγοι της περι
φερείας δπως παρευρεθώσιν εις συνεδρίασιν κατά τήν ήμερομηνίαν, 
εις τόν τόπον και διά τους σκοπούς τους καθοριζόμενους εν τη ειδο
ποιήσει. 

(4) Ό Διευθυντής ή ό αντιπρόσωπος τούτου προεδρεύει εκάστης 
τοιαύτης συνεδριάσεως αλλ' ουδεμία εργασία διεξάγεται ή άπόφασις 
λαμβάνεται καθ' οιανδήποτε τοιαύτην συνεδρίασιν, έκτος εάν το ήμισυ 
πλέον ενός του αριθμού τών παραγωγών της γεωργικής περιφερείας 
εν σχέσει προς τήν οποίαν θά ίδρυθή ό Σύνδεσμος είναι παρόντες : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται εν περιπτώσει μή επιτεύξεως 
απαρτίας νά άναβάλη τήν συνεδρίασιν ε'ις χρόνον και τόπον δημοσία 
απαγγελλόμενους υπ' αυτού* κατά τήν συνεδρίασιν οπότε δσοιδήποτε 
παραγωγοί ήθελον προσέλθει εις τήν εξ αναβολής συνεδρίασιν άπο
τελουσιν άπαρτίαν. Καθ' οιανδήποτε τοιαύτην εξ αναβολής συνε
δρίασιν δεν συζητούνται άλλα θέματα ειμή τά αναφερόμενα εν τή 
ειδοποιήσει. 

(5) Πάσα άπόφασις εφ' οιουδήποτε θέματος λαμβάνεται δι' απλής 
πλειοψηφίας τών παρόντων και δικαιουμένων ψήφου παραγωγών. 

(6) Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην οι παρόντες παραγωγοί άπο
φασίζουσι— 

(α) κατά πόσον θά Ιδρυθή Σύνδεσμος' 
(β) τόν σκοπόν ή τους σκοπούς τούτου' 
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(γ) την άσθένειαν και την καλλιέργειαν δι ' ας θά ίδρυθή ό 
Σύνδεσμος. 

(7) Αϊ κατά την παράγραφον (6) του παρόντος άρθρου ληφθεΐσαι 
αποφάσεις δεσμεύουσι πάντας τους παραγωγούς της γεωργικής 
περιφερείας οΐτινες καθίστανται μέλη τοΟ Συνδέσμου και οΐτινες 
δεν δύνανται ν' άνακληθώσι, ειμή μόνον κατόπιν άπο.φάσεως του 
Υπουργού. 

(8) Έάν είς οιανδήποτε συνεδρίασιν έγερθή ενστασις εν σχέσει 
προς το δικαίωμα οιουδήποτε παράγωγου· δπως παραστή είς αυτήν 
και ψήφιση, ό Διευθυντής δύναται πάραυτα να προβή εις ερευναν 
και άποφασίση επί της τοιαύτης ενστάσεως. 

4.—(Τ) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ιδρύσεως Συνδέσμου, Επιτροπή 
εϊτε κατά την συνεδρίασιν τήν συγκληθεΐσαν προς τόν σκοπόν τούτον Συνδέσμου, 
εϊτε είς μεταγενεστέραν τοιαύτην συγκαλουμένην προς τούτο υπό του 
Διευθυντού, οί παραγωγοί προβαίνουσιν είς εκλογή ν πέντε εξ αυτών 
ώς αιρετών μελών της Επιτροπής. Ό Διευθυντής ή αντιπρόσωπος 
αύτου εΐναι ώς έκ της θέσεως αύτου πρόεδρος της Επιτροπής, ό δε 
"Επαρχος ή αντιπρόσωπος αύτου είναι ώς έκ τής θέσεως αύτου μέλος 
αυτής. Ή εκλογή τών αιρετών μελών διεξάγεται διά μυστικής ψηφο
φορίας τών παρόντων παραγωγών. "Εκαστος υποψήφιος δι* έκλογήν 
δέον δπως προταθή ύφ' ενός παράγωγου και ύποστηριχθή ύπό δευτέ
ρου, αμφοτέρων παρόντων κα ι εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τήν 
συνεδρίασιν. 

(2) Είς περίπτωσιν, καθ' ην ό αριθμός τών εκλεγέντων μελών τής 
'Επιτροπής είναι μικρότερος του* καθωρισμένου αριθμού τών αιρετών 
μελών αυτής, ή εις ή πλείονες τούτων αρνηθώσι νά ύπηρετήσωσιν,: ή 
'Επιτροπή δύναται νά όρίση τόν πρώτον επιλαχόντα, ελλείψει δε 
τούτου ό Υπουργός δύναται νά όρίση άλλον παραγωγόν ή παρα
γωγούς ώς μέλος ή μέλη τής 'Επιτροπής προς πλήρωσιν τής κενής 
θέσεως ή θέσεων. 

(3) Έάν αίρετόν μέλος τής 'Επιτροπής παύση νά είναι παραγωγός 
ή έάν άνευ ευλόγου αιτίας ίκανοποιούσης τόν Πρόεδρον τής 'Επιτρο
πής παράλειψη νά παραστή ε'ις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτής, το 
μέλος τούτο παύει νά είναι μέλος τής 'Επιτροπής, ε'ις τήν θέσιν του 
δε ορίζεται ύπό του Υπουργού, συμβουλευόμενου προς τούτο τά υπό
λοιπα μέλη της Επιτροπής, έτερος παραγωγός. 

(4) Καθ' οιανδήποτε δεόντως συγκληθεΐσαν συνεδρίασιν τής 'Επι
τροπής υφίσταται απαρτία έάν είναι παρόντα τέσσαρα τών μελών 
της, έν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου αυτής εκλέγεται ύπό 
τών παρόντων ί μελών και μεταξύ αυτών εις δστις προεδρεύει τής 
συνεδριάσεως. Αϊ αποφάσεις τής 'Επιτροπής λαμβάνονται δι' απλής 
πλειοψηφίας τών παρόντων, έν περιπτώσει δε Ισοψηφίας ό Πρόεδρος 
£χει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(5) Ό Πρόεδρος μέριμνα δπως τηρώνται πρακτικά εκάστης συνε
δριάσεως έν οΐς καταχωρούνται τά προταθέντα ζητήματα και αϊ 
ληφθεΐσαι αποφάσεις και υπογράφει ταύτα. 

5.—(1) Ή 'Επιτροπή φέρει τήν εύθύνην τής οργανώσεως και δια Έξουσίαι 
χειρίσεως δλων τών υποθέσεων του Συνδέσμου και γενικώς προβαίνει καίκαθη
ε'ις τοιαύτας ενεργείας οΐαι καθίστανται άναγκαΐαι διά τήν δέουσαν κ°

ντατ
ης_ 

έφαρμογήν μέτρων προστασίας τών φυτών έν τη γεωργική περιφέρεια,
 πίτ

Ρ
οπ

η^ 
ώς προβλέπεται ύπό του παρόντος Νόμου. 
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(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), ή Επι
τροπή κέκτηται αρμοδιότητα δπως— 

(α) ©έτη εις έφαρμογήν το εκάστοτε καταρτιζόμενον πρόγραμ
μα δια τήνκαταπολέμησιν ασθενείας μιας ή πλειόνων καλ
λιεργειών' 

(β) προμηθεόηται την άπαιτουμένην ποσότητα καταλλήλων φυτό. 
φαρμάκων 

(γ) μέριμνα δια τήν προμήθειαν τοΰ απαιτουμένου αριθμού 
καταλλήλων ψεκαστήρων και άλλων μηχανημάτων 

(δ) προβαίνη εις διευθετήσεις δια τήν δημιουργίαν συνεργείων 
δια τήν έκτέλεσιν τοΰ εκάστοτε καταρτιζομένου προγράμ
ματος ομαδικής καταπολεμήσεως' 

(ε) είσέρχηται ή διευθετή τήν εϊσοδον των εκάστοτε δημιουρ
γούμενων συνεργείων εντός της γεωργικής περιφερείας εις 
οιονδήποτε χώρον καλλιεργούνται φυτά, διά σκοπούς κατά 
πολεμήσεως των ασθενειών τούτων* 

(στ) τη έγκρίσει του Υπουργού συναπτή δάνειον, εάν απαιτητά ι, 
διά τήν διεξαγωγήν ομαδικής καταπολεμήσεως' 

(ζ) προέρχηται εις συμφωνίαν μετά του αρμοδίου Κυβερνητικού 
Τμήματος ή άλλου οργανισμού ή εταιρείας διά τήν όμαδικήν 
καταπολέμησα/ ασθενειών 

(η) έπιλαμβάνηται οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με τήν 
προστασίαν τών καλλιεργειών, δπερ ήθελε προκύψει' 

(θ) τηρή βιβλία εξόδων και εσόδων τοΰ Συνδέσμου και συντάσση 
έτησίαν εκθεσιν λογαριασμών' 

(ι) καταρτίζη τον "ΐτροϋπολογισμόν εξόδων και εσόδων τοΰ Συν
δέσμου ώς και το πρόγραμμα εργασίας δι' εκαστον έτος και 
ύποβάλλτ) ταύτα εις τον Ύπουργόν προς εγκρισιν συμφώνως 
προς το άρθρον 10 τοΰ παρόντος Νόμου. 

6.—(1) Ή Επιτροπή άμα τη εκλογή της καταρτίζει κατάλογον 
τών ονομάτων και τών διευθύνσεων τών παραγωγών και τών καλ
λιεργούμενων εκτάσεων ή δένδρων αυτών, τά όποια ήθελον εύεργε
τηθή ή δύνανται νά ευεργετηθούν εκ τών ενεργειών τοΰ Συνδέσμου. 

(2) Ό έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενος κατάλογος θά ύπογρά
φηται υπό τών μελών της Επιτροπής και θά αναρτάται εις περίοπτα 
μέρη τής γεωργικής περιφερείας. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον ένίσταται κατά τοΰ περιεχο
μένου τοΰ καταλόγου ή τοΰ όποιου τά συμφέροντα επηρεάζονται υπό 
τούτου δύναται εντός 14 ήμερων από τής ημερομηνίας τής αναρτή
σεως νά ύποβάλη γραπτή ν έ'νστασιν ττρός τον Διευθυντή ν ό όποιος 
θά άποφασίζτ] επί ταύτης. 

(4) "Αμα τη εξετάσει δλων τών ενστάσεων, εάν υπάρξουν τοιαΰται, 
ό κατάλογος καθίσταται οριστικός δι' δλον το περιεχόμενον τούτου, 
άντίγραφον δέ τούτου δεόντως ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ Διευθυντού 
κρατείται ύπό τοΰ Διευθυντού, έτερον δέ ύπό τής 'Επιτροπής* 

(5) Είς οιανδήποτε δικαστικήν διαδικασίαν κατά τήν οποίαν εγεί
ρεται οιονδήποτε θέμα άφορων εις το περιεχόμενον τοΰ τοιούτου κατα
λόγου, πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ Διευθυντού θά ει ναι άπο
δεκτόν ώς άπόδειξις ώς προς το περιεχόμενον τοΰ τοιούτου κατα
λόγου. 

(6) Ό κατάλογος θ' άναθεωρήται ετησίως ύπό τής 'Επιτροπής ή 
οποία θά εχη το δικαίωμα τροποποιήσεως τούτου, ακολουθούμενης 
προς τοΰτο της ύπό τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπομένης διαδικασίας 
διά τήν κατάρτισιν αύτοΰ. 

Κατάλογος 
μελών καΐ 
καλλιεργού
μενων 
εκτάσεων. 

ι 
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?. Έν περιπτώσει καθ' ην ή εκλογή Επιτροπής ή ή λειτουργία 
υφισταμένης τοιαύτης bC οιονδήποτε Σύνδεσμον δεν ήθελε καταστή 
δυνατή συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 
δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ό 'Υπουργός δύναται δια 
διατάγματος δημοσιευομένου εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, να διορίση κατάλληλα πρόσωπα δπως άσκώσι τάς εξουσίας 
και έκτελώσι τα καθήκοντα της Επιτροπής κατά το χρονικόν διά. 
στη μα της θητείας της Επιτροπής, ης δεν κατέστη δυνατή ή εκλογή 
ή ή λειτουργία. 

8.—(1) Ή Επιτροπή είς είδικήν προς τοΰτο συνεδρίασιν συγκλη θεσμοί 
θησομένην υπό τοΰ Διευθυντού εκδίδει θεσμούς (έν τοις εφεξής 
καλουμένους «οί θεσμοί») προς έπίτευξιν των δυνάμει τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου σκοπών τοΰ Συνδέσμου. 

(2) Είδικώτερον και άνευ επηρεασμού τής γενικότητος τής προ
ηγουμένης παραγράφου οί θεσμοί δύνανται— 

(α) νά καθορίζωσι τήν περίοδον θητείας τής Επιτροπής' 
(β) νά προδλέπωσι περί του διορισμού ταμίου και άλλων υπαλ

λήλων, ως ήθελον απαιτήσει αϊ άνάγκαι του Συνδέσμου, τής 
αμοιβής και τών καθηκόντων αυτών 

(γ) νά καθορίζωσι τήν βάσιν, τά κριτήρια κατανομής και το 
άνώτατον δριον τών τελών και δικαιωμάτων τών καταβαλ
λομένων ύπό τών παραγωγών τών περιλαμβανομένων εις 
τον καταρτισθέντα δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 6 
κατάλογον παραγωγών έν σχέσει προς οιονδήποτε σκοπόν. 

(δ) νά καθορίζωσι τον τρόπον και ήμερομηνίαν καταβολής και 
εισπράξεως τών τοιούτων τελών και δικαιωμάτων 

(ε) νά καθορίζωσι τήν ήμερομηνίαν μέχρι τής οποίας καθ' εκα
στον έτος ό κατάλογος τών παραγωγών θά έξετάζηται ύπό 
της Επιτροπής ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 6' 

(στ) νά καθορίζωσι τήν ήμερομηνίαν μέχρι τής οποίας ή Επι
τροπή θά έτοιμάζη και ύποβάλλη προς εγκρισιν ύπό του 
Διευθυντού τόν έτήσιον προϋπολογισμό ν 

(ζ) νά καθορίζωσι τόν τρόπον διαλύσεως τοΰ Συνδέσμου' 
(η) νά προβλέπωσι διά τήν έν γένει άσκησιν τών εξουσιών και 

καθηκόντων τής Επιτροπής. 
(3) Οί θεσμοί θά ύπογράφωνται ύπό τοΰ Προέδρου και τών μελών 

τής Επιτροπής και θά αναρτώνται είς περίοπτον μέρος εντός τής 
γεωργικής περιφερείας. 

(4) Εντός ενός μηνός από τής ημερομηνίας τής ύπό τοΰ εδαφίου 
(3) προβλεπομένης αναρτήσεως τών θεσμών οιονδήποτε πρόσωπον το 
όποιον ένίσταται καθ' οιουδήποτε θεσμού δύναται νά άποταθή προς 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τήν διαγραφή ν ή τροποποίησιν τούτου, 
άφοΰ δε το Ύπουργικόν Συμβούλιον έξετάση και άποφασίση επί τών 
τοιούτων ενστάσεων οί θεσμοί δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Δημοκρατίας. 

(5) Οί θεσμοί δύνανται κατά καιρούς νά τροποποιώνται, ακολου
θούμενης προς τοΰτο τής ύπό τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπομένης 
διαδικασίας διά τήν εκδοσιν αυτών. 

9. 'Εάν οιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα καθοριζόμενα ύπό τών θε
σμών δεν καταβληθώσι μέχρι τής ύπό τών θεσμών καθοριζομένης 
ημερομηνίας το ποσόν τούτων θά αύξάνηται κατά 5% και το άρχικόν 
ποσόν σύν τη τοιαύτη αυξήσει θά είσπράττωνται ώς εάν ήσαν φόροι 
επί τή βάσειτής εκάστοτε ισχυούσης και άφορώσης είς τήν εϊσπραξιν 
φόρων νομοθεσίας. 

Διορισμός 
προσώπων 
διά τήν δια
χείρισιν τοΰ 
Συνδέσμου 
έν περιπτώ
σει αδυνα
μίας εκλογής 
f) λειτουργίας 
τής 'Επιτρο
πής. 

Παράλειψις 
καταβολής 
τελών. 
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'Υποβολή 
εκθέσεως 
■προτιθεμέ
νων μέτρων 
προστασίας. 

Λογαριασμοί 
' Επιτροπής 
καΐέλεγχος 
τούτων. 

'Επωνυμία 
Συνδέσμου. 

Διάλυσις 
Συνδέσμου. 

Ταμεΐον. 

10. Ή Επιτροπή εκάστου Συνδέσμου, άμα τη ιδρύσει τούτου και 
μετά ταύτα καθ' εκαστον έτος, υποβάλλει εις τον Ύπουργόν προς 
έγκρισιν τά μέτρα προστασίας φυτών άτινα αυτή προτίθεται νά έφαρ
μόστ) κατά τήν διάρκειαν του έτους, μετά σχετικής δηλώσεως επί των 
προϋπολογιζομένων εσόδων και εξόδων, ώς και τήν κατά προσέγ
γισιν υπολογιζόμενη ν δαπάνην κατά δένδρον ή κατά σκάλαν των 
διαφόρων καλλιεργειών, δι' ας θά διεξαχθή ομαδική καταπολέμησις 
κατά τήν αυτήν περίοδον. 

11.— (1) Οι λογαριασμοί εκάστης Επιτροπής ελέγχονται ύπό τοΰ 
Έπαρχου ή του αντιπροσώπου αύτοΰ ή οιουδήποτε άλλου προσώπου 
διοριζομένου προς τον σκοπόν αυτόν υπό του Έπαρχου, και εις χρό
νον, δν οδτος κρίνει ορθόν, ό δε ταμίας της Επιτροπής υποχρεούται 
δπως παραδώση προς τοΰτο δλα τά βιβλία και λογαριασμούς τής 
Επιτροπής. 

(2) Ύπό τής Επιτροπής καταβάλλεται τέλος ελέγχου όπερ καθο
ρίζει κατά καιρούς ό "Επαρχος. 

(3) "Ολα τά παρά τω ταμία ευρισκόμενα χρηματικά ποσά τής 
Επιτροπής κατατίθενται εις έγκρινομένην ύπό του Έπαρχου άνεγνω
ρισμένην Τράπεζαν, έκτος ενός μικρού ποσού όπερ οδτος δυνατόν νά 
χρειασθή δια τρεχούσης φύσεως πληρωμάς. 

12. Ό Σύνδεσμος, όστις ιδρύεται συμφώνως τω παρόντι Νόμω θά 
φέρη τήν έπωνυμίαν «Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών. » 
(θά άναγράφηται το όνομα τής γεωργικής περιφερείας εις ην £χει 
ίδρυθή ό Σύνδεσμος). 

13. Ό Υπουργός δύναται, εάν θεώρηση τούτο σκόπιμον, νά διά
ταξη τήν διάλυσιν Συνδέσμου τινός και νά δώση τοιαύτας οδηγίας, 
οίας θεωρεί καταλλήλους, όσον άφορα τήν διαδικασίαν ήτις θά άκο
λουθηθή κατόπιν τής εκδόσεως τής ε'ιρημένης διαταγής και τήν διά
θεσίν παντός χρηματικού ποσού και οιασδήποτε άλλης περιουσίας του 
Συνδέσμου κατά τον χρόνον τής διαλύσεως αύτοΟ. 

Μέρος Τρίτον.ΤΑΜΕΙΟΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 
14.—(1) 'Ιδρύεται ταμεΐον, εν τω παρόντι Νόμω καλούμενον το 

«Ταμεΐον», επί τω σκοπώ τής προαγωγής μέτρων προστασίας τών 
φυτών κατά τών ασθενειών τούτων προς προαγωγήν τής λειτουργίας 
τών Συνδέσμων. 

(2) Τά έσοδα του Ταμείου συνίστανται— 
(α) εξ οιωνδήποτε συνεισφορών ή πληρωμών εκ μέρους τών 

Συνδέσμων 
(β) εκ συνεισφορών χορηγουμένων έξ οιασδήποτε ετέρας πηγής' 
(γ) έξ οιωνδήποτε χρηματικών ποσών άτινα ήθελον, τη έγκρίσει 

του Υπουργικού Συμβουλίου, έξειδικευθή εκ τών δημοσίων 
προσόδων προς τον σκοπόν τούτον 

(δ) εκ προϊόντος δανείου συναφθέντος τη έγκρίσει του Υπουρ
γού δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Πληρωμαι εκ του Ταμείου διενεργούνται διά τους ακολούθους 
σκοπούς : 

(α) προς τον Διευθυντήν διά τήν άγοράν και τήν προμήθειαν 
μηχανημάτων και υλικών προοριζομένων διά τους Συνδέ
σμους' 

(β) διά τήν προκαταβολήν χρημάτων είς τους Συνδέσμους προς 
έκπλήρωσιν τών σκοπών των* 

(γ) διά τήν δανειοδότησιν τών Συνδέσμων" 
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(δ) διά τήν έπιχορήγησιν μέρους ή άπασών των δαπανών λει

τουργίας τών Συνδέσμων' 
(ε) δια τήν προαγωγήν μέτρων προστασίας τών φυτών γενικώς. 

* (4) Το Ταμεΐον τελεί υπό τήν διοίκησιν καΐ τον έ'λεγχον διαχει
ριστικής επιτροπής απαρτιζόμενης έκ του ΓενικοΟ Διευθυντού του 
Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ώς Προέδρου, τοΰ Διευ
θυντού του Τμήματος Γεωργίας, του Προϊσταμένου του Κλάδου Προ. 

*■ στασίας τών Φυτών του· Τμήματος Γεωργίας, του Γενικού Διευθυντού 
του 'Υπουργείου Οικονομικών και τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουρ
γείου Εσωτερικών ή αντιπροσώπων αυτών και τριών γεωργών οριζο
μένων ύπό τοΰ Υπουργού άφοΰ συμβουλευθή τάς άγροτικάς οργα
νώσεις. 

(5) Τά οριζόμενα μέλη τής διαχειριστικής επιτροπής ορίζονται δια 
περίοδον δύο ετών αλλ' ό ορισμός αυτών δύναται νά τερματισθή καθ' 
οιονδήποτε χρόνον ύπό τοΰ Υπουργοΰ. 

* (6) Ό Προϊστάμενος τοΰ Κλάδου Προστασίας τών Φυτών τοΰ Τμή
ματος Γεωργίας θα έκτελή χρέη γραμματέως τής διαχειριστικής επι
τροπής κα ι θα φέρη ωσαύτως τήν εύθύνην εφαρμογής τών αποφάσεων 
αυτής. 

* (7) Το Ταμεΐον λογιστικώς θα τελή ύπό τήν τήρησιν τοΰ Γενικού 
Λογιστοΰ και ύπό τον ελεγχον τοΰ Γενικοΰ Ελεγκτού, θά τηροΰνται 
δε λογαριασμοί δεικνύοντες εισπράξεις, πληρωμάς και παν χρΐ"|μ.ο:
τικόν πλεόνασμα παραμένον εν τω Ταμείω. 

(8) Πληρωμαί έκ τοΰ Ταμείου καθώς και επενδύσεις τών έν τω 
Ταμείω παραμενόντων χρηματικών πλεονασμάτων διενεργούνται καθ' 
δν τρόπον ήθελε καθορίσει ή διαχειριστική επιτροπή, νοουμένου δτι 
εις τήν περίπτωσιν τών επενδύσεων θα ζητήται ή εγκρισις τοΰ Υπουρ
γού Οικονομικών. 

15.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά τήν Κανονισμοί. 
καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, και διά 
τον καθορισμόν ή τήν ρύθμισιν οιουδήποτε θέματος δπερ δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι έπιδεκτικόν καθορισμού ή ρυθμίσεως. 

(2) Είδικώτερον και άνευ έπηρεασμοΰ τής γενικότητος τοΰ προ

ψ ηγουμένου εδαφίου οι Κανονισμοί δύνανται νά καθορίζωσι— 
(α) το τέλος δπερ θά έπιβάλληται επί τών γεωργικών προϊόντων 

διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, και τοΰ τρόπου εισ
πράξεως του' 

« (β) τον τρόπον διορισμοΰ ταμίου και άλλων λειτουργών τών 
Συνδέσμων καΐ το ΰψος τής τυχόν αμοιβής τούτων' 

(γ) τον τρόπον διαλύσεως Συνδέσμων τινών και διαθέσεως τών 
χρημάτων καΐ άλλης περιουσίας αυτών' 

(δ) τήν καλλιέργειαν και τάς ασθενείας τών φυτών, δι' ας 
δύνανται νά ληφθώσι μέτρα προστασίας ύπό τών Συνδέσμων. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι έπι τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται ε'ις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
είκοσι κα ι μιας ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ίσχύϊ από τής 

4 τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθώ ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημο

9 σιεύσεως. 
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■Αδικήματα \frm Πας όστις, παρανόμως παρεμποδίζει οιονδήποτε μέλος της 
καΐποιναι. 'Επιτροπής ή οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον υπό ταύτης ή 

οιονδήποτε πρόσωπον ορισθέν ή διορισθέν προς έκτέλεσιν οιουδή
ποτε έργου δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν δια περίοδον μη 
ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας η είς άμψοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Μεταβίδασις 17. Ό Υπουργός, ό Διευθυντής ή ό "Επαρχος δύναται κατά πάντα 
εξουσιών. χρόνον, δι* εγγράφου υπογραφόμενου ύπ' αύτου, νά μεταβίβαση είς 

οιονδήποτε πρόσωπον άπάσας τάς ύπό του παρόντος Νόμου χορη
γουμένας αύτω εξουσίας ή οιανδήποτε αυτών. 


