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Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φντικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
60 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 21(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας 

Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλα

πλασιαστικού Υλικού Νόμο του 1991 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
"ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Νόμοι του 1991 και 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στον ορισμό "Επιθεωρητής" μετά τη λέξη 

"σημαίνει" (πρώτη γραμμή) της λέξης "γεωργικό"' 
(β) με την αντικατάσταση στον ορισμό "Υπουργός" της λέξης "και" με 

κόμμα, τη διαγραφή της άνω τελείας μετά τις λέξεις "Φυσικών 
Πόρων" και την προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων "και Περιβάλλο

ντος". 
3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

εδαφίων (2), (3) και (7) με τα ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα: 
"(2) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη. Πέντε 

από τα μέλη, είναι γεωργικοί λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις 
στους τομείς της φυτοπροστασίας, των οπωροκηπευτικών ή της αγρονο

μίας, δύο είναι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών φυτωρίων, και το όγδοο μέλος 
είναι γεωπόνος, εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων.". 

"(3) Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό ο Διευθυ

ντής του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπος του ή πρόσωπο με ειδικές 
γνώσεις και πείρα στους τομείς της φυτοπροστασίας, των οπωροκηπευ

τικών ή της αγρονομίας, νοουμένου ότι είναι γεωπόνος.". 
"(7) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, 

το ύψος της οποίας καθορίζει ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Οικονομικών.". 
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4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Τροποποίηση 
άρθρο 9, του ακόλουθου νέου άρθρου: του *ρθρου 9 

του βασικού 
"Ειδικές 9Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εμπορίας νόμου. 
διατάξεις Κυπριακών Πατατών Νόμου, οι Επιθεωρητές μπορούν να 
για έλεγχο του ν , ; *. .η · η 
πατατόσπορου. ασκούν έλεγχο στον πατατόσπορο για εξακρίβωση φυτικών ασθε
59 του 1964 νειών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή εμπορίας του και 

μπορούν να εκδίδουν για το σκοπό αυτό κατάλληλο πιστοποιη
τικό. 

(2) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος άρθρου, 
το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς με 
βάση τους οποίους θα καθορίζονται οι διαδικασίες καλλιέργειας 
και ελέγχου του πατατόσπορου και έκδοσης του σχετικού πιστο
ποιητικού.". 

83 του 1968 
132 του 1987. 


