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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2216 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 31 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του Συνοπτικός 
1987. τίτλο^· 

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία. 
κειμένου: 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν τουΤμήματος Γεωργίας· 
«Επιθεωρητής» σημαίνει παν πρόσωπον το οποίον ήθελεν ορίσει ο 

Διευθυντής ως επιθεωρητήν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου* 
«θρεπτικά στοιχεία» είναι τα ουσιώδη διά την φυσικήν ζωήν 

στοιχεία του περιοδικού συστήματος· 
«λίπασμα» σημαίνει οιανδήποτε ουσίαν ή ανάμιξιν ουσιών η οποία 

περιέχει έν ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και η οποία χρησιμο
ποιούμενη εις στερεάν ή υγράν μορφήν, προμηθεύει έν ή περισσότερα 
θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα διά την θρέψιν των 
φυτών 

«σάκκος» σημαίνει σάκκον ή έτερον δοχείον χρησιμοποιούμενον 
διά την εν αυτώ τοποθέτησιν οιουδήποτε λιπάσματος· 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον 
Συμβούλιον Ελέγχου Λιπασμάτων 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
«φυτική ζωή» σημαίνει την όλην διαδικασίαν της ομαλής βλα

στήσεως ή αναπτύξεως ή καρποφορίας των φυτών 
«Χημικός» σημαίνει υπεύθυνον λειτουργόν του χημείου του Τμή

ματος Γεωργίας ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον ήθελεν ορίσει ο 
Υπουργός τη συστάσει του Διευθυντού του Τμήματος Γεωργίας. 
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Καθίδρυσις 3. (Ι) Καθιδρύεται Συμβούλιον Λιπασμάτων αποτελούμενον εξ 
Συμβουλίου εννέα μελών ως ακολούθως: 
Λιπασμάτων. 

(α) του Διευθυντού του Τμήματος Γεωργίας ή εκπροσώπου αυτού ως 
Προέδρου, 

(β) του Γεωργικού Λειτουργού του Τμήματος Γεωργίας όστις είναι 
υπεύθυνος επί θεμάτων θρέψεως φυτών, ή, οιονδήποτε άλλο 
πρόσωπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός, 

(γ) τον Γεωργικόν Λειτουργόν του υπευθύνου του εργαστηρίου 
χημικών αναλύσεων ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον ήθελεν 
ορίσει ο Υπουργός, 

(δ) ενός δημοσίου υπαλλήλου διοριζομένου υπό του Υπουργού δι' 
ονόματος ή αξιώματος τη υποδείξει του Υπουργού Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 

(ε) ενός προσώπου διοριζομένου υπό του Υπουργού δι* ονόματος ή 
αξιώματος τη υποδείξει του Υπουργού Εμπορίου και Βιομη
χανίας, ως εκπροσώπου του Τμήματος Συνεργατικής Αναπτύ
ξεως, 

(στ) ενός προσώπου διοριζομένου υπό του Υπουργού ως εκπροσώπου 
των παρασκευαστών και εμπόρων λιπασμάτων υποδεικνυομένου 
υπό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου, και 

(ζ) τριών ετέρων προσώπων μη απασχολουμένων καθ' οιονδήποτε 
τρόπον εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, εκπροσωπούντων 
τα συμφέροντα των γεωργών εις σημαντικόν βαθμόν διοριζο
μένων υπό του Υπουργού τη συναινέσει των αγροτικών οργα
νώσεων. 

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου καθορίζεται υπό του 
Υπουργού και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα δύο έτη: 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της 
λήξεως της θητείας αυτών να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε 
μέλους του Συμβουλίου εάν συντρέχη είς των κάτωθι λόγων: 

(α) απουσιάση εκ τριών συναπτών συνεδριών του Συμβουλίου άνευ 
της προς τούτο αδείας του Προέδρου ή άνευ δικαιολογημένης 
κατά την κρίσιν του Υπουργού αιτίας· 

(β) καταστή ανίκανος να εκτελή τα καθήκοντα του λόγω σωματικής 
ή πνευματικής ανικανότητος* 

(γ) καταδικαστή δι' αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου ή των επί τη βάσει αυτού εκδιδομένων κανο
νισμών ή δι' οιονδήποτε αδίκημα ενέχον έλλειψιν τιμιότητος ή 
ηθικήν αισχρότητα. 

(3) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας 
οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(4) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος 
του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου και εφ' όσον χρόνον 
διαρκούσι ταύτα ο Υπουργός δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα 
ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, ως θα ήτο η περίπτωσις, διαρκούσης της 
τοιαύτης απουσίας ή κωλύματος. 
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(5) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, 
προεδρεύει αυτών και φροντίζει διά την τήρησιν των πρακτικών. Εν 
περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδριάσεως ο 
Γεωργικός Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας. 

(β) Απαρτίαν αποτελούσιν ο Πρόεδρος και έτερα τέσσαρα μέλη εκ των 
οποίων τα τρία δέον να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

(γ) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(6) Το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, να ρυθμίζη την ιδίαν αυτού διαδικασίαν. 

(7) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν 
αποζημίωσιν ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον. 

4. Ουδέν πρόσωπον εισάγει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα άνευ 
γραπτής αδείας λαμβανομένης προηγουμένως παρά του Συμβουλίου και 
υπό τοιούτους όρους ως το Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει: 

Νοείται ότι η υπό γεωργού ανάμιξις δύο ή περισσοτέρων τύπων 
λιπασμάτων δεν λογίζεται παρασκευή ή σύνθεσις λιπάσματος. 

5. Ουδεμία άδεια χορηγείται δυνάμει του άρθρου 4 εκτός εάν το 
Συμβούλιον ικανοποιήται ότι η εισαγωγή ή η παρασκευή ή η σύνθεσις 
λιπάσματος είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

6. Ουδέν πρόσωπον πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν ή εξάγει λίπασμα 
χωρίς το λίπασμα να είναι εγγεγραμμένον συμφώνώς προς τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

7. Ουδέν πρόσωπον πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν λίπασμα εκτός 
εάν το λίπασμα ευρίσκεται εντός σάκκων φερόντων επ' αυτών ευκρινώς 
και ευαναγνώστως τοιαύτα σημεία και κατά τοιαύτην διάταξιν ως το 
Συμβούλιον ήθελε καθορίσει: 

Νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται, κατά την κρίσιν αυτού, να 
επιτρέψη γραπτώς και υπό τοιούτους όρους ως ήθελεν ορίσει, την 
πώλησιν χονδρικώς ή λειανικώς οιουδήποτε λιπάσματος, έστω και εάν 
το εν λόγω λίπασμα δεν ευρίσκεται εις σάκκους ως ανωτέρω αναφέρεται. 

8. Ο Διευθυντής δύναται αφού λάβη την γνώμην του Συμβουλίου να 
διορίση Επιθεωρητάς προς διασφάλισιν της εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

9. Πας επιθεωρητής δύναται κατά πάντα εύλογον χρόνον να εισέρχε
ται εις οιονδήποτε χώρον όπου εναποθηκεύεται ή εκτίθεται λίπασμα 
προς πώλησιν προς τον σκοπόν εξακριβώσεως της τηρήσεως των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων 
Κανονισμών, προς τον σκοπόν δε τούτον έχει δικαίωμα λήψεως δείγμα
τος λιπάσματος δι* ανάλυσιν, υπό του Χημικού. Η διαδικασία της 
δειγματοληψίας ως και η μέθοδος αναλύσεως καθορίζονται διά Κανο
νισμών. 

10.—(1) Μετά την ανάλυσιν του δείγματος λιπάσματος ο Χημικός 
εκδίδει και αποστέλλει εις το Συμβούλιον πιστοποιητικόν αναλύσεως εις 
διπλούν, αντίγραφον του οποίου το Συμβούλιον αποστέλλει εις τον 
ιδιοκτήτην του δείγματος. 

ΆΛκια εισα
γωγής ή 
πιιρασκει ής 
το>' λιπά
σματος. 

Εισαγωγή* 
KUI παρα

σκευή 
λιπάσματος 
vu i:ivui 
σύμφωνος 
προς τον 
Νόμον. 
Εγγραφή 
λιπάσματος. 

Ζημανσις 
σάκκων 
λιπάσματος. 

Επιθεωρηταί. 

Εξουσίαι 
Επιθεωρητού. 

Ανάλυσις 
λιπάσματος. 
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Ανάλυσις 
λιπάσματος 
τη αιτήσει 
αγοραστού. 

Αδικήματα 
και ποιναί. 

Κανονισμοί. 

(2) Εάν εισαγωγεύς, κατασκευαστής ή πωλητής λιπάσματος ήθελεν 
αμφισβητήσει το πιστοποιητικόν του Χημικού, εν σχέσει προς οιονδή
ποτε λίπασμα, ούτος έχει δικαίωμα, αφού καταβάλη τα νενομισμένα 
τέλη, να απαίτηση από τον Επιθεωρητήν να αποστείλη δείγμα του 
λιπάσματος εις το Κυβερνητικών Χημείον δΓ ανάλυσιν. Το Κυβερνη
τικόν Χημείον αφού ανάλυση το δείγμα ετοιμάζει και αποστέλλει 
έκθεσιν εις τον ζητήσαντα την ανάλυσιν και αντίγραφαν της εις το 
Συμβούλιον. 

11. Πας αγοραστής λιπάσματος δικαιούται, επί τη καταβολή του 
καθωρισμένου τέλους, να ζητήση όπως τούτο υποβληθή εις ανάλυσιν 
υπό του χημικού και να λάβη παρ' αυτού πιστοποιητικόν περί των 
αποτελεσμάτων της υπ' αυτού γενομένης αναλύσεως. 

12. Πας όστις— 
(α) εισάγει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα άνευ αδείας ή κατά 

παράβασιν των υπό του Συμβουλίου τεθέντων όρων, 
(β) πωλεί, ή εκθέτει προς πώλησιν ή εξάγει λίπασμα κατά παρά

βασιν των διατάξεων του άρθρου 6, 
(γ) πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν λίπασμα κατά παράβασιν των 

διατάξεων του άρθρου 7, 
(δ) πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν λίπασμα το οποίον δεν είναι 

σύμφωνον προς τα επί των σάκκων ή δοχείων αναγραφόμενα 
στοιχεία, 

(ε) αναμιγνύει άλλας ουσίας μετά λιπάσματος ή μεταβάλλει την 
σύνθεσιν λιπάσματος, 

(στ) εμποδίζει τον χημικόν ή οιονδήποτε επιθεωρητήν κατά την 
εκτέλεσιν του καθήκοντος του, 

(ζ) παραβαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους 
Κανονισμούς, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις 
φυλάκισιν ενός έτους ή εις χρηματικήν ποινήν εξακοσίων λιρών ή και 
εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, 
το δε εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον δύναται, επιπροσθέτως 
οιασδήποτε άλλης ποινής να διάταξη την δήμευσιν ή να απαγόρευση 
την εξαγωγήν, πώλησιν ή έκθεσιν προς πώλησιν του λιπάσματος, εν 
σχέσει προς το οποίον ησκήθη η δίωξις. 

13.—(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον 
κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως του 
εδαφίου (1) οι δυνάμει τούτου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να 
προβέψωσι περί των ακολούθων θεμάτων: 

(α) παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή

(β) της κατατάξεως του λιπάσματος εις κατηγορίας αναλόγως της 
φύσεως ή της συνθέσεως του

(Υ) της αναγκαίας διά την έκδοσιν αδείας εισαγωγής, παρασκευής 
και συνθέσεως λιπάσματος διαδικασίας, του τύπου της τοιαύτης 
αδείας ως και των όρων οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν 
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(δ) της αναγκαίας διά την εγγραφήν λιπάσματος διαδικασίας και 
τον καθορισμόν του τύπου λιπάσματος· 

(ε) της αναγκαίας διαδικασίας διά εγγραφήν, διάρκειαν, ισχύν, 
ανανέωσιν, ανάκλησιν ή αναστολήν εγγραφής, εισαγομένου, 
παρασκευαζομένου ή συντιθεμένου λιπάσματος* 

(στ) του τρόπου συσκευασίας του λιπάσματος, του είδους, ποιότητος 
και χωρητικότητος των σάκκων, ή δοχείων εντός των οποίων θα 
συσκευάζηται ως επίσης και του τρόπου αναγραφής του τύπου 
του λιπάσματος και λοιπών στοιχείων επί των σάκκων ή 
δοχείων 

(ζ) του τρόπου δειγματοληψίας λιπάσματος και του τύπου του 
εκδιδομένου πιστοποιητικού αναλύσεως· 

(η) των πληρωτέων τελών εν σχέσει προς την έκδοσιν αδείας 
εισαγωγής, παρασκευής ή συνθέσεως, εγγραφής, δειγματολη

ψίας, αναλύσεως λιπάσματος ή οιουδήποτε ετέρου ζητήματος 
προβλεπομένου υπό του παρόντος Νόμου· 

(θ) του τρόπου διαθέσεως δημευθέντος λιπάσματος· 
(ι) του τρόπου διαθέσεως των εσόδων του Συμβουλίου. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα

τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον 45 
ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι* 
αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας 
Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον 
της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

14.—(1) Δια του παρόντος καταργείται ο περί Γεωργικών Λιπασμά

των Νόμος. 

(2) Οι περί Γεωργικών Λιπασμάτων Κανονισμοί, οι εκδοθέντες 
δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου 
τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσι δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος 
Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον ως εάν 
είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) Πας γινόμενος διορισμός, χορηγούμενη εξουσιοδότησις, έγκρισις 
ή άδεια, ή ετέρα πάσης φύσεως πράξις γενόμεναι υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ή οιασδήποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά 
του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων 
εκδοθέντων Κανονισμών λογίζονται ως γενόμεναι δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

15. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Ιανουαρίου 1988. 

Καταργήσεις 
και επιφυλά
ξεις. 
Κεφ. 26 
91 του 1973 

9 του 1981. 
Ν.Δ. 
Τόμος Ι. 
Σελίς 9. 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον. 
23.12.1954 
27.3.1958. 
Επίσημος 
εφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον. 
13.12.1974 
10.4.1981. 

Έναρξις 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


