
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

 «Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 περί 

μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών 

για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά την εξάπλωση τους στο 

εσωτερικό της Κοινότητας» (EE L169 της 10.7.2000, σελ. 1), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 2002/36/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 29ης Απριλίου 2002, για την τροποποίηση ορισμένων 

παραρτημάτων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί 

μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών 

για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο 

εσωτερικό της Κοινότητας» (EE L 116 της 3.5.2002, σελ. 16), 

  

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμος του 2003. 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Ερμηνεία. 2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο - 

  

 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στο 

άρθρο 4. 

  

32 του 1987 

40 του 1988 

25 του 1991 

17(1) του 2000. 

«γεωπόνος» σημαίνει τον εγγεγραμμένο γεωπόνο δυνάμει του περί 

Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987 μέχρι 2000. 
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14 του 1967 

49 του 1987 

44 του 1991 

27 του 1999 

124 του 2001 

7(Ι) του 2003. 

«δασικός λειτουργός» σημαίνει το λειτουργό όπως αυτός ορίζεται 

δυνάμει του περί ∆ασών Νόμου του 1967 μέχρι 2001. 

 «∆ημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

  

 «∆ιάταγμα» σημαίνει οποιοδήποτε ∆ιάταγμα που εκδίδεται από τον 

Υπουργό δυνάμει του άρθρου 24. 

  

 «∆ιευθυντής» σημαίνει το ∆ιευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

  

 «εκμετάλλευση» σημαίνει τις γεωργικές εγκαταστάσεις και τα 

υποστατικά όπου παράγονται ή αποθηκεύονται φυτά, φυτικά 

προϊόντα  ή άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό 

έλεγχο και περιλαμβάνει και τη γη που καλλιεργείται ή δύναται να 

καλλιεργηθεί και οποιοδήποτε άλλο καλλιεργητικό υπόστρωμα 

καθώς και τα μέσα μεταφοράς. 

  

 «εξάπλωση» αναφορικά με επιβλαβή οργανισμό σημαίνει τον 

οργανισμό που είναι εξαπλωμένος σε μια περιοχή, εάν η ύπαρξή 

του σε αυτήν είναι γνωστή και εφόσον κανένα επίσημο μέτρο δεν 

έχει ληφθεί για την εξάλειψή του ή εφόσον τέτοια μέτρα 

αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών. 

  

 «εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο 

ορίζεται ως Επιθεωρητής για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και 

ελέγχου δυνάμει του άρθρου 5. 
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 «επιβλαβείς οργανισμοί» σημαίνει τους εχθρούς των φυτών ή των 

φυτικών προϊόντων, που ανήκουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο ή 

είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα. 

  

 «επίσημος» σε σχέση με έλεγχο ή μέτρο ή διαδικασία σημαίνει τον 

φυτοϋγειονομικό έλεγχο, μέτρο ή διαδικασία που πραγματοποιείται 

με την επιφύλαξη του άρθρου 18, από ή υπό την επίβλεψη 

εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή επί φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων ή στο καλλιεργητικό υπόστρωμά τους. 

  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

  

 «Κανονισμοί» σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 27. 

  

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

και περιλαμβάνει τη ∆ημοκρατία. 

  

129(1) του 2002. «λειτουργός επιθεώρησης προϊόντων» σημαίνει τον δυνάμει του 

περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου 

του 2002 λειτουργό της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Προϊόντων του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

  

 «προστατευόμενη ζώνη» σημαίνει τη ζώνη στο έδαφος της 

∆ημοκρατίας ή κράτους μέλους μέσα στην οποία: 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι) 

... 2003. 

 

 

 

   (α) Ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που 

καθορίζονται στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, και που 

εμφανίσθηκαν σε μία ή περισσότερες περιοχές της 

∆ημοκρατίας ή ενός κράτους μέλους, δεν είναι ενδημικοί ούτε 

έχουν εξαπλωθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή 
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

................2003. 

τους, 

   (β) υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ορισμένων επιβλαβών 

οργανισμών λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών, για 

ορισμένες καλλιέργειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν 

είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί στη ∆ημοκρατία ή σε 

κράτος μέλος, 

 

και η οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τους περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Αναγνώριση 

Προστατευόμενων Ζωνών που είναι Εκτεθειμένες σε Ιδιαίτερους 

Φυτοϋγειονομικούς Κινδύνους) Κανονισμούς του 2003. 

  

 «σπόροι» σημαίνει τους σπόρους με τη βοτανική έννοια του όρου, 

εξαιρουμένων των σπόρων που δεν προορίζονται για σπορά. 

  

 «σταθμός φυτοκαραντίνας» σημαίνει τον επίσημο σταθμό που 

ορίζεται δυνάμει του άρθρου 23, για την κράτηση φυτών ή φυτικών 

προϊόντων σε καραντίνα. 

  

 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

 «τοπική κυκλοφορία» σημαίνει τη διάθεση για τελική χρήση σε 

πρόσωπα της τοπικής αγοράς τα οποία δεν ασχολούνται 

επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων. 

  

 «τρίτες χώρες» σημαίνει τις χώρες που δεν είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τη ∆ημοκρατία. 
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 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 

  

 «φυτά» σημαίνει τα ζώντα φυτά ή τα ζώντα τμήματα των φυτών, 

συμπεριλαμβανομένων των σπόρων προς σπορά. στα ζώντα 

τμήματα των φυτών περιλαμβάνονται – 

  

    (α) Οι καρποί με τη βοτανική έννοια του όρου, αλλά εξαιρούνται 

οι κατεψυγμένοι, 

   (β) τα λαχανικά, με εξαίρεση τα υπερκατεψυγμένα, 

   (γ) οι κόνδυλοι, οι βολβοί, τα ριζώματα, 

   (δ) τα κομμένα άνθη, 

   (ε) οι κλάδοι με φύλλα, 

   (στ) τα κομμένα δέντρα με φύλλα, 

   (ζ) οι καλλιέργειες φυτικών ιστών. 

  

 «φυτά που προορίζονται για φύτευση» σημαίνει:  

 

   (α) Τα φυτά που έχουν ήδη φυτευτεί και προορίζονται να 

παραμείνουν φυτεμένα ή να επαναφυτευτούν μετά την 

εισαγωγή τους, ή  

 

   (β) τα φυτά που δεν έχουν φυτευτεί κατά τη στιγμή της 

εισαγωγής τους αλλά προορίζονται να φυτευτούν 

μεταγενέστερα. 

  

 «φύτευση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης φυτών ή 

φυτικών προϊόντων με σκοπό την εξασφάλιση της αναπτύξεώς τους 

ή της περαιτέρω αναπαραγωγής ή πολλαπλασιασμού τους. 

  

 «φυτικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα φυτικής προέλευσης τα 

οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίηση ούτε έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο απλής προπαρασκευής, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

………..του 2003. 

 

 

«φυτοϋγειονομικό διαβατήριο» σημαίνει την επίσημη ετικέτα ή όπου 

χρειάζεται το συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο καθορίζεται στους περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

(∆ιαδικασία Έκδοσης Φυτοϋγειονομικών ∆ιαβατηρίων) Κανονισμούς 

του 2003, το οποίο αποδεικνύει ότι πληρούνται οι διατάξεις του 

παρόντος Νόμου όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές 

και τις ειδικές απαιτήσεις για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 

αντικείμενα. 

  

Πεδίο 

εφαρμογής. 

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τα μέτρα προστασίας κατά της 

εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά, 

φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από κράτη μέλη ή από τρίτες 

χώρες, καθώς και τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της ∆ημοκρατίας με μέσα που 

συνδέονται με τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και 

άλλων συναφών αντικειμένων στη ∆ημοκρατία. 

  

 (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται - 

 

   (α) Εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, και στο ξύλο, μόνο 

εφόσον διατηρεί όλο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής 

επιφάνειάς του, με ή χωρίς φλοιό, ή βρίσκεται υπό μορφή 

πλακιδίων μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων ή 

θραυσμάτων ξύλου. 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι)  

... 2003. 

 

   (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του Παραρτήματος V των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, στο ξύλο, το οποίο έχει τη μορφή 

υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοίων, διαχωριστικών 
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στοιχείων, παλετών ή υλικού συσκευασίας για τη μεταφορά 

αντικειμένων παντός είδους, εφόσον υπάρχει 

φυτοϋγειονομικός κίνδυνος. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Αρμόδια Αρχή. 4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου το Τμήμα Γεωργίας του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται 

ως Αρμόδια Αρχή. 

  

Εξουσία εισόδου 

και επιθεώρησης. 

 

 

5.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να ορίσει ως εξουσιοδοτημένους 

Επιθεωρητές, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, γεωπόνους 

από το Τμήμα Γεωργίας ή δασικούς λειτουργούς από το Τμήμα 

∆ασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, με τη σύμφωνη γνώμη του ∆ιευθυντή του Τμήματος 

∆ασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ή λειτουργούς επιθεώρησης προϊόντων που είναι 

γεωπόνοι, της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Προϊόντων του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: 

 

     Νοείται ότι ορισμός εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή δύναται να 

πραγματοποιείται για ορισμένo ή απεριόριστο χρονικό διάστημα και 

να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή.  

 

(2) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος 

Νόμου, κάθε εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής έχει την εξουσία σε 

οποιαδήποτε εύλογη ώρα, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε 

υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μεταφορικό μέσο ή οποιοδήποτε 

άλλο χώρο, εκτός κατοικίας, στο οποίο φυλάσσονται, 

καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, διατίθενται, μεταφέρονται φυτά ή 

φυτικά προϊόντα με σκοπό –  

  

    (α) Την επιθεώρηση για την παρουσία, έξαρση ή εξάπλωση των 
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επιβλαβών οργανισμών. 

    (β) την επιθεώρηση της αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων που προορίζονται για εισαγωγή ή 

εξαγωγή. 

  

    (γ) τη διασφάλιση λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων 

περιλαμβανομένου του υποκαπνισμού και της απολύμανσης, 

που αποβλέπουν στην απαλλαγή του φορτίου φυτών ή 

φυτικών προϊόντων που προορίζονται για διακίνηση, 

εισαγωγή ή εξαγωγή, καθώς και του υλικού συσκευασίας, του 

αποθηκευτικού χώρου, του εμπορευματοκιβωτίου ή άλλου 

μέσου μεταφοράς, απο οποιοδήποτε επιβλαβή οργανισμό. 

  

    (δ) τη διασφάλιση της ασφαλούς περισυλλογής και καταστροφής 

άχρηστων φυτικών υλικών από -  

  

 (i) αεροσκάφη και πλοία που εισέρχονται στη ∆ημοκρατία 

και 

(ii) υποστατικά τα οποία μεταποιούν, συσκευάζουν ή 

πλένουν εισαγόμενα φυτικά προϊόντα. 

  

    (ε) έκδοση ή τη διευθέτηση για έκδοση των –  

 

(i) φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, ή  

(ii) φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή  

(iii) φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων,  

 

εφόσον τηρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

  

    (στ) την παρακολούθηση και εφαρμογή των μέτρων όπως ο 

∆ιευθυντής δύναται να καθορίζει ανάλογα με την περίπτωση. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Απαγόρευση 

εισαγωγής και 

διακίνησης 

επιβλαβών 

οργανισμών. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι). 

...2003. 

6.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη ∆ημοκρατία των επιβλαβών 

οργανισμών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, μέρος Α, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003. 

  

 

 

 

 

 

 

(2) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη ∆ημοκρατία των φυτών και 

φυτικών προϊόντων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους 

επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα. 

  

 (3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με όρους που 

μπορούν να καθοριστούν με Κανονισμούς στην περίπτωση ελαφράς 

προσβολής των φυτών, εκτός των φυτών που προορίζονται για 

φύτευση, από επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Ι μέρος Α ή στο Παράρτημα ΙΙ μέρος Α των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 

2003 και που έχουν προηγουμένως επιλεγεί σε συμφωνία με την 

Αρμόδια Αρχή. 

  

 (4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται επιπρόσθετα 

και στην εξάπλωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα 

που συνδέονται με τη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων στο έδαφος της ∆ημοκρατίας. 
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. 

(5) Απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξάπλωση εντός των 

προστατευόμενων ζωνών:- 

 

   (α) των επιβλαβών οργανισμών που καθορίζονται στο 

Παράρτημα Ι, μέρος Β, των περί Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για 

τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, 

 

   (β) των φυτών και φυτικών προϊόντων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, των περι Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για 

τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, 

εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς 

οργανισμούς που αναφέρονται σε αυτό. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

............2003. 

(6) Τα εδάφια (1), (2), (4) και (5) δεν εφαρμόζονται εφόσον 

εξασφαλίζεται έγκριση σύμφωνα με τους περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Εισαγωγή και ∆ιακίνηση σε Περιοχές 

της ∆ημοκρατίας, των Κρατών Μελών ή σε Ορισμένες 

Προστατευόμενες Ζώνες τους για ∆οκιμές, Επιστημονικούς 

Σκοπούς ή για Εργασίες Επιλογής Ποικιλιών) Κανονισμούς του 

2003, όσον αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται για σκοπούς  

δοκιμής ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες 

επιλογής ποικιλιών. 

  

Απαγόρευση 

εισαγωγής και 

διακίνησης 

φυτών και 

φυτικών 

προϊόντων. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

7.-(1)(α) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη ∆ημοκρατία των φυτών ή 

των φυτικών προϊόντων που καθορίζονται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ, μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, που 

προέρχονται από χώρες που αναφέρονται στο μέρος αυτό 
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Παράτημα  

Τρίτο (Ι)  

...2003 

 

του εν λόγω Παραρτήματος. 

        (β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται στα φυτά, φυτικά 

προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τα 

κράτη μέλη. 

  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Απαγορεύεται η εισαγωγή εντός των καθορισμένων 

προστατευόμενων ζωνών στη ∆ημοκρατία, των φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειμένων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται, εφόσον εξασφαλίζεται 

έγκριση σύμφωνα με τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα (Εισαγωγή και ∆ιακίνηση σε Περιοχές της 

∆ημοκρατίας, τω Κρατών Μελών ή σε Ορισμένες Προστατευόμενες 

Ζώνες τους για ∆οκιμές, Επιστημονικούς Σκοπούς ή για Εργασίες 

Επιλογής Ποικιλιών) Κανονισμούς του 2003, όσον αφορά εργασίες 

που πραγματοποιούνται για σκοπούς δοκιμής ή για επιστημονικούς 

σκοπούς καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών. 

  

Ειδικές 

απαιτήσεις για 

εισαγωγή φυτών 

και φυτικών 

προϊόντων. 

Εξαιρέσεις για 

ιδίαν 

κατανάλωση. 

8.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη ∆ημοκρατία των φυτών, 

φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα IV, μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, εκτός εάν πληρούν 

τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο μέρος αυτό 

του εν λόγω Παραρτήματος. 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

(2) Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση εντός των 

καθορισμένων προστατευόμενων ζωνών, των φυτών, των φυτικών 
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Τρίτο (Ι)  

...2003. 

 

 

 

 

 

 

προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα IV, μέρος Β, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, εκτός εάν πληρούν 

τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο μέρος αυτό 

του εν λόγω Παραρτήματος. 

  

 (3) (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 

9, οι διατάξεις του εδαφίου (1) ανωτέρω εφαρμόζονται και στη 

διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων στο έδαφος της ∆ημοκρατίας. 

  

    (β) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία 

μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή 

ζωοτροφών που προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή 

αποδέκτη για μη βιομηχανικούς σκοπούς και μη εμπορικούς 

σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την 

προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται, εφόσον 

εξασφαλίζεται έγκριση σύμφωνα με τους περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Εισαγωγή και ∆ιακίνηση σε Περιοχές 

της ∆ημοκρατίας, των Κρατών Μελών ή σε Ορισμένες 

Προστατευόμενες Ζώνες τους για ∆οκιμές, Επιστημονικούς 

Σκοπούς ή για Εργασίες Επιλογής Ποικιλιών) Κανονισμούς του 

2003, όσον αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται για σκοπούς 

δοκιμής ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς και για εργασίες 

επιλογής ποικιλιών. 
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 ΜΕΡΟΣ IV – ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

∆ιενέργεια 

επίσημου 

ελέγχου. 

Εξαιρέσεις για 

ιδίαν 

κατανάλωση. 

 

9.-(1) H Aρμόδια Αρχή υποβάλλει, σε περίπτωση αποστολής τους 

σε κράτος μέλος, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, 

που καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Α, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 

2003, καθώς και τη συσκευασία αυτών, σε επίσημο και σχολαστικό 

έλεγχο είτε στο σύνολό τους είτε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, και 

εφόσον είναι αναγκαίο διεξάγει επίσημο έλεγχο και στα μεταφορικά 

μέσα αυτών προκειμένου να διαπιστωθεί ότι: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (α) Αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς 

οργανισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, μέρος Α, 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003. 

 

   (β) στην περίπτωση των φυτών και φυτικών προϊόντων που 

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, δεν έχουν προσβληθεί από τους 

αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο 

μέρος αυτό του εν λόγω Παραρτήματος. 

 

   (γ) στην περίπτωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικείμενων που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, μέρος Α 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, πληρούν τις ειδικές  

απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτά και αναφέρονται στο 
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μέρος αυτό του εν λόγω Παραρτήματος. 

  

 (2) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο επίσημου 

ελέγχου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) 

του άρθρου 6 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 8, όταν το κράτος μέλος 

προορισμού κάνει χρήση των διατάξεων αυτών. 

  

 

 

 

 

 

 

(3) Σπόροι προς σπορά, που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, 

μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν 

σε κράτος μέλος, υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο για να διαπιστωθεί 

ότι πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

μέρος αυτό του εν λόγω Παραρτήματος. 

  

 (4)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7), τα εδάφια 

(1), (2) και (3) εφαρμόζονται επίσης και στην κυκλοφορία των 

φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο 

έδαφος της ∆ημοκρατίας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   (β) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται, όσον αφορά τους 

επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι, μέρος Β, ή στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β και στις 

ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος IV, μέρος Β, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, κατά την κυκλοφορία των φυτών, 

φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων διά μέσου μίας 

προστατευόμενης ζώνης ή εκτός της προστατευόμενης 

ζώνης. 

  

 (5)(α) Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και 
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(3) διενεργούνται ούτως ώστε -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

................2003. 

(i) να καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που 

έχουν καλλιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον 

παραγωγό ή που βρίσκονται άλλως πως στην 

εκμετάλλευσή του ή στο καλλιεργητικό υπόστρωμα 

ανάπτυξης που χρησιμοποιείται εκεί.    

(ii) να διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση 

στον τόπο παραγωγής. 

(iii) να διενεργούνται τακτικά σε εύλογη ώρα, τουλάχιστον μία 

φορά ετησίως, και τουλάχιστον μέσω οπτικού ελέγχου, με 

την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που καθορίζονται 

στο Παράρτημα IV, των περί Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών 

για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 

2003. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

................2003. 

 

 

 

 

 

 

   (β)(i) Κάθε παραγωγός, για τον οποίο απαιτείται σύμφωνα 

με τα εδάφια (1) (2) και (3), ο επίσημος έλεγχος που 

προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5), 

εγγράφεται στο επίσημο μητρώο σύμφωνα με τους 

περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και 

τα Φυτικά Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών 

και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και 

άλλων Αντικειμένων και Καθορισμός των 

Λεπτομερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσημα 

Μητρώα) Κανονισμούς του 2003, με αριθμό που να 

επιτρέπει την αναγνώρισή του.  

 

        (ii)  Στο μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω ή Επιτροπή 

δύναται μετά από αίτησή της να έχει πρόσβαση. 
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   (γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων που καθορίζονται στους 

περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα  (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των 

Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων 

Αντικειμένων και Καθορισμός των Λεπτομερειών για την 

Εγγραφή τους σε Επίσημα Μητρώα) Κανονισμούς του 2003 

κάθε παραγωγός οφείλει να ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια 

Αρχή για οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών 

οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που 

αφορά τα φυτά ·  

 

   (δ) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία 

μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή 

ζωοτροφών που προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή 

αποδέκτη, για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, 

ούτε στην κατανάλωση κατά τη μεταφορά τους, με την 

προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

................2003. 

(6)(α) Οι παραγωγοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και 

άλλων αντικειμένων που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα 

V, μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα 

Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003 και που 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τους περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Εγγραφή 

των Παραγωγών, των Αποθηκών και των Κέντρων ∆ιανομής 

Ορισμένων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων στο Μητρώο) 

Κανονισμούς του 2003, καθώς και οι αποθήκες συλλογής ή 

τα κέντρα αποστολής που βρίσκονται εντός της ζώνης 

παραγωγής, εγγράφονται σε επίσημο μητρώο, που τηρείται 
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από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του 

εδαφίου 5. Οι παραγωγοί αυτοί υπόκεινται ανά πάσα στιγμή 

στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος (α) του 

εδαφίου (5). 

  

    (β) Για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα 

Κανονισμοί δύνανται να καθορίσουν το σύστημα που θα 

επιτρέπει, στο βαθμό που είναι δυνατό, την εξακρίβωση της 

προέλευσής τους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των 

συνθηκών παραγωγής και εμπορίας. 

  

 (7) Ο ∆ιευθυντής δύναται, νοουμένου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, να εξαιρέσει -  

 

   (α) Από την εγγραφή στο μητρώο, που προβλέπεται στα εδάφια 

(4), (5) και (6), τους μικρούς παραγωγούς ή μεταποιητές που 

προορίζουν το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης των 

φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, στην 

τοπική κυκλοφορία, ή  

 

   (β) από τον επίσημο έλεγχο, που προβλέπεται στα εδάφια (4), 

(5) και (6), την τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων 

και άλλων αντικειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα 

οποία απαλλάσσονται από την εγγραφή. 

  

 (8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λιγότερο 

αυστηρές προϋποθέσεις και έλεγχοι δύνανται να καθοριστούν με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 26, για τα φυτά, 

φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που διακινούνται εντός ή διά 

μέσου προστατευόμενης ζώνης. 

  

Έκδοση 

φυτοϋγειονομι-

κού 

10.-(1)(α) Εάν κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο, που 

διενεργείται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 
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πιστοποιητικού. 

 

 

 

 

 

 

9, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

περιέχονται στο εν λόγω άρθρο, η Αρμόδια Αρχή δύναται 

να εκδώσει φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό κατά το 

πρότυπο του Παραρτήματος VII, μέρος Α, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003. Το φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό συντάσσεται και συμπληρώνεται, εκτός από 

τη σφραγίδα και την υπογραφή, είτε εξ΄ολοκλήρου με 

κεφαλαία γράμματα, είτε εξ΄ολοκλήρου με χαρακτήρες 

γραφομηχανής, στην ελληνική ή και αγγλική ή/και σε μία 

από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

προορισμού. 

      (β)  Η βοτανική ονομασία των φυτών πρέπει να αναγράφεται 

με λατινικούς χαρακτήρες. Οποιοδήποτε φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό περιέχει αλλοιώσεις ή διαγραφές που δεν 

έχουν μονογραφηθεί θεωρείται άκυρο. Κάθε αντίγραφο του 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού φέρει την ένδειξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» ή «COPY» η οποία τυπώνεται με 

σφραγίδα σε αυτό. 

  

 

 

 

 

 

 

(2)(α) Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που 

καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Α, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003, απαγορεύεται να 

αποσταλούν σε κράτος μέλος, χωρίς τη συνοδεία του 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα 

με το εδάφιο (1). 

  

  (β) Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) δεν δύναται να εκδοθεί πέραν των 14 
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ημερών πριν την ημερομηνία κατά την οποία τα φυτά, 

φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εγκαταλείπουν τη 

∆ημοκρατία. 

  

 (3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος 

Νόμου, φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό δύναται να εκδίδεται από την 

Αρμόδια Αρχή η οποία να βασίζεται για το σκοπό αυτό 

εξ΄ολοκλήρου ή εν μέρει σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο που 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή στα πλαίσια τεχνικού 

διακανονισμού μεταξύ της Επιτροπής και της εν λόγω Αρχής. 

  

Εισαγωγή φυτών, 

φυτικών 

προϊόντων και 

άλλων 

αντικειμένων από 

κράτος μέλος 

μέσω άλλου 

κράτους μέλους. 

Φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό 

επανεξαγωγής. 

 

 

11.-(1) Εφόσον δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που 

καθορίζονται στο εδάφιο (2), τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 

αντικείμενα που καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Α, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, τα οποία έχουν εισαχθεί στη ∆ημοκρατία 

από κράτος μέλος και προορίζονται να αποσταλούν σε άλλο κράτος 

μέλος, απαλλάσσονται του ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο 

έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII, 

μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)(α) Όταν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που 

υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο και που προέρχονται 

από κράτος μέλος αποτέλεσαν, στη ∆ημοκρατία αντικείμενο 

διαμερισμού ή αποθήκευσης ή έχουν υποστεί τροποποίηση 

της συσκευασίας και προορίζονται εν συνεχεία να 

αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, η ∆ημοκρατία, 

απαλλάσσεται από την άσκηση νέου ελέγχου που 

καθορίζεται στο άρθρο 9, αν έχει διαπιστωθεί επίσημα ότι τα 
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προϊόντα αυτά δεν έχουν υποστεί στο έδαφός της κανένα 

κίνδυνο που να θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση των όρων 

που καθορίζονται στο άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή 

εκδίδεται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής, 

μόνο σε ένα αντίτυπο, σύμφωνα με το πρότυπο του 

Παραρτήματος VΙΙ, μέρος Β, των περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών 

του 2003, που συντάσσεται στην ελληνική ή και αγγλική ή/και 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

προορισμού, και συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και 

την υπογραφή, εξ΄ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα ή με 

χαρακτήρες γραφομηχανής. Το πιστοποιητικό αυτό 

προσαρτάται στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που 

εκδόθηκε από το κράτος μέλος από το οποίο τα φυτά, φυτικά 

προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην  

παρούσα παράγραφο έχουν εισαχθεί στη ∆ημοκρατία, ή σε 

επικυρωμένο αντίγραφό του. Το πιστοποιητικό αυτό 

αναφέρεται ως φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

επανεξαγωγής. Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 10 εφαρμόζονται κατ΄αναλογία. 

 

   (β) Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν δύναται να εκδοθεί 

πέραν των 14 ημερών πριν από την ημερομηνία κατά την 

οποία τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα 

εγκαταλείπουν τη ∆ημοκρατία. 

  

 (3) Τα εδάφια (1) και (2) εφαρμόζονται επίσης όταν τα φυτά, φυτικά 

προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στα εδάφια αυτά 

εισάγονται διαδοχικά σε περισσότερα κράτη μέλη και στη 

∆ημοκρατία. Εάν στην περίπτωση αυτή έχουν εκδοθεί περισσότερα 

φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να 
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συνοδεύονται με τα ακόλουθα έγγραφα: 

  

    (α) Το τελευταίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ή επικυρωμένο 

αντίγραφό του. 

  

    (β) το τελευταίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής. 

    (γ) τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής που 

προηγούνται του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β), ή επικυρωμένα αντίγραφά τους. 

  

Έκδοση 

φυτοϋγειονομι-

κού 

πιστοποιητικού 

από τη 

∆ημοκρατία ως 

χώρα 

καταγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-(1) Στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικειμένων για τα οποία ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις του 

Παραρτήματος IV, μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, το φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 10, εκδίδεται 

απαραιτήτως στη ∆ημοκρατία, ως χώρα καταγωγής των φυτών, 

φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός – 

 

   (α) Στην περίπτωση της ξυλείας, εάν σύμφωνα με τις ειδικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, μέρος Α, 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, εξασφαλίζεται ότι της 

έχει αφαιρεθεί ο φλοιός,  

 

   (β) σε άλλες περιπτώσεις, στο βαθμό που είναι δυνατό οι ειδικές 

απαιτήσεις του Παραρτήματος IV, μέρος Α, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, να πληρούνται, σε άλλους τόπους 

εκτός από αυτόν της καταγωγής. 
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(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση  αποστολής 

των φυτών και φυτικών προϊόντων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα IV, μέρος Β,  των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, στα κράτη των 

οποίων τα ονόματα αναγράφονται έναντι του κάθε φυτού ή φυτικού 

προϊόντος στο εν λόγω μέρος του Παραρτήματος IV. 

  

Έκδοση 

φυτοϋγειονομι-

κού διαβατηρίου. 

Εξαιρέσεις για 

ιδίαν 

κατανάλωση. 

13.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή, εάν μετά από τον έλεγχο που 

προβλέπεται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 9, ο 

οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 9, διαπιστώσει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα εν λόγω 

εδάφια, χορηγεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, αντί του 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στα 

άρθρα 10 ή 11.  

           (β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις 

σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες ή αν θεωρηθεί ότι 

δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το 

χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για 

τις εν λόγω ζώνες και πρέπει να φέρει ειδικό σήμα όπως 

προβλέπεται στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για 

τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (∆ιαδικασία Έκδοσης 

Φυτοϋγειονομικών ∆ιαβατηρίων) Κανονισμούς του 2003. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ), τα φυτά, φυτικά 

προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καθορίζονται στο 

Παράρτημα V, μέρος Α, κεφάλαιο Ι, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003, δεν επιτρέπεται να 
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

................2003. 

διακινηθούν στη ∆ημοκρατία, παρά μόνο εάν 

προσαρτηθεί στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που τα 

μεταφέρουν, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο ισχύει 

για τη ∆ημοκρατία και έχει νόμιμα χορηγηθεί από την 

Αρμόδια Αρχή της ∆ημοκρατίας ή την αρμόδια υπηρεσία 

κράτους μέλους. 

(β) Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 

καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Α, κεφάλαιο ΙΙ, των 

περί Μέτρων Προστασίας κατά την Εισαγωγή και 

Εξάπλωση Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, δεν επιτρέπεται 

να εισαχθούν σε συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη και 

να διακινηθούν σ΄αυτήν, παρά μόνο εάν έχει προσαρτηθεί 

σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που τα 

μεταφέρουν, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο ισχύει 

για τη ζώνη αυτή και έχει νόμιμα χορηγηθεί από την 

Αρμόδια Αρχή της ∆ημοκρατίας ή την αρμόδια υπηρεσία 

κράτους μέλους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

δεν εφαρμόζονται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα (∆ιακίνηση Ορισμένων Φυτών, Φυτικών 

Προϊόντων ή άλλων Αντικειμένων εντός των 

Προστατευμένων Ζωνών) Κανονισμών του 2003, όσον 

αφορά τη μεταφορά διαμέσου προστατευόμενης ζώνης. 

 

(γ) Οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρμόζονται στην 

κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών 

προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, που προορίζονται 

για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη 

βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για 

κατανάλωση κατά τη μεταφορά, νοουμένου ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. 
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(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αντικαταστήσει το φυτοϋγειονομικό 

διαβατήριο μεταγενέστερα από ένα άλλο, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες διατάξεις: 

 

(α) Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δύναται να αντικατασταθεί 

μόνο σε περίπτωση διαίρεσης των αποστολών ή 

ανάμειξης περισσοτέρων αποστολών ή των τμημάτων 

αυτών, είτε και σε περίπτωση μεταβολής του 

φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των αποστολών, με την 

επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που καθορίζονται 

στο Παράρτημα IV, των περί Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών 

για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003 

είτε σε άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται στους περί 

Μέτρων περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και 

τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003 (∆ιαδικασία 

Έκδοσης Φυτοϋγειονομικών ∆ιαβατηρίων) Κανονισμούς 

του 2003. 

 

 (β) Η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο, μετά 

από αίτηση ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε 

πρόκειται για παραγωγό είτε όχι, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο μητρώο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 

9, που εφαρμόζονται κατ΄αναλογία. 

 

(γ) Το διαβατήριο αντικατάστασης δύναται να εκδοθεί μόνο 

από την Αρμόδια Αρχή και μόνο εφόσον υπάρχουν 

εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την 

απουσία κινδύνου προσβολής του από επιβλαβείς 

οργανισμούς, όπως αυτοί καθορίζονται στα Παραρτήματα 
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Ι και ΙΙ, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και 

τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, αφότου 

αποστάληκε από τον παραγωγό. 

 

(δ) Η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με 

τις διατάξεις που καθορίζονται στους περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα (∆ιαδικασία Έκδοσης Φυτοϋγειονομικών 

∆ιαβατηρίων) Κανονισμούς του 2003. 

 

(ε) Το διαβατήριο αντικατάστασης φέρει ειδικό σήμα, το 

οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με τους περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα (∆ιαδικασία Έκδοσης Φυτοϋγειονομικών 

∆ιαβατηρίων) Κανονισμούς του 2003, το οποίο 

περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου  του αρχικού 

παραγωγού και σε περίπτωση που υπήρξε μεταβολή του 

φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, το όνομα του προσώπου 

που επέφερε αυτή την αλλαγή. 

  

Εφαρμογή 

επισήμων 

μέτρων. 

14.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η Αρμόδια 

Αρχή δεν χορηγεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο εάν μετά τον έλεγχο 

που προβλέπεται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 9, ο οποίος 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του ίδιου 

άρθρου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται 

στα εν λόγω εδάφια. 

  

 (2) Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των 

αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των 

φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή 
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χρησιμοποιούνται από παραγωγό ή που βρίσκονται κατά 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή σε περίπτωση 

όπου ένα μέρος του καλλιεργητικού υποστρώματος που 

χρησιμοποιείται από αυτόν, δεν παρουσιάζει κινδύνους εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών, το εδάφιο  (1) δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω 

μέρος των φυτών ή φυτικών προϊόντων ή του καλλιεργητικού 

υποστρώματος. 

  

 (3)(α) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), τα 

εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό 

υπόστρωμα υπόκεινται σε ένα ή σε περισσότερα από τα 

ακόλουθα επίσημα μέτρα: 

 

 (i)     κατάλληλη επεξεργασία, συνοδευόμενη από τη 

χορήγηση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 13, εφόσον θεωρηθεί μετά την επεξεργασία 

αυτή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω 

χορήγηση.    

(ii)    άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε ζώνες οι 

οποίες δεν παρουσιάζουν περαιτέρω κίνδυνο.   

(iii)  άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε 

εγκαταστάσεις βιομηχανικής μεταποίησης. 

(iv)  καταστροφή. 

  

    (β) Οι όροι και οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες 

λαμβάνονται ή όχι ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) δύνανται να καθορίζονται 

με Κανονισμούς. 

  

 (4) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι 

δραστηριότητες του παραγωγού αναστέλλονται, εν μέρει ή συνολικά, 

έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής δεν 
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εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Μόλις διαπιστωθεί, βάσει του επίσημου ελέγχου που διενεργείται 

σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9, ότι τα προϊόντα που 

αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο δεν είναι απαλλαγμένα από τους 

επιβλαβείς οργανισμούς που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά, Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών 

του 2003, τα εδάφια (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται κατ΄αναλογία. 

  

Επίσημοι έλεγχοι. 

 

 

 

 

 

 

15.-(1) Εάν διαπιστωθεί ότι μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών 

προϊόντων ή άλλων αντικειμένων είναι προσβεβλημένο από τους 

επιβλαβείς οργανισμούς, που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και 

ΙΙ, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμών του 2003, η εισαγωγή του άλλου μέρους δεν 

απαγορεύεται, νοουμένου ότι δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι το 

μέρος αυτό έχει προσβληθεί και νοουμένου ότι δεν υπάρχει 

πιθανότητα εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. 

  

 (2) Τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή τα φυτοϋγειονομικά 

πιστοποιητικά επανεξαγωγής που προσκομίζονται κατά την 

εισαγωγή στη ∆ημοκρατία φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικειμένων, φέρουν σφραγίδα εισόδου της Αρμόδιας Αρχής, στην 

οποία σφραγίδα φαίνεται τουλάχιστον το όνομα της Αρμόδιας Αρχής 

και η ημερομηνία εισόδου. 

  

 (3) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του κράτους 

μέλους επανεξαγωγής σε κάθε περίπτωση στην οποία τυχόν φυτά, 

φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονται από κράτος 

μέλος, κατασχέθηκαν λόγω του ότι εμπίπτουν σε απαγορεύσεις ή 

περιορισμούς που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η 
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ενημέρωση αυτή γίνεται με την επιφύλαξη των μέτρων τα οποία 

ενδεχομένως κρίνει αναγκαία η Αρμόδια Αρχή σχετικά με την 

παρακρατούμενη αποστολή και γίνεται το συντομότερο δυνατό 

ούτως ώστε η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους να 

λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων 

και όπου είναι δυνατό και αναγκαίο να λάβει, ως προς την 

κατασχεθείσα αποστολή επαρκή, ανάλογα με την περίπτωση, 

μέτρα. Τυποποιημένο σύστημα ενημέρωσης δύναται να καθοριστεί 

με Κανονισμούς. 

  

 (4)(α) Οι επίσημοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η τήρηση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και του εδαφίου (2) του 

άρθρου 13, διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις, όσον 

αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων και 

των άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με τις ακόλουθες 

διατάξεις: 

 

 (i) Περιοδικοί έλεγχοι, σε οποιαδήποτε ώρα και σε 

οποιοδήποτε μέρος διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή 

άλλα αντικείμενα. 

(ii) περιοδικοί έλεγχοι σε εκμεταλλεύσεις και άλλες 

εγκαταστάσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 

αντικείμενα καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται ή 

προσφέρονται προς πώληση, καθώς και στις 

εγκαταστάσεις των αγοραστών.  

(iii) περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με 

άλλους ελέγχους εγγράφων για άλλους, εκτός από 

φυτοϋγειονομικούς, σκοπούς. 

  

    (β) Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εκμεταλλεύσεις και 

εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(6) του άρθρου 16, και δύνανται να είναι τακτικοί στις 
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εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε 

επίσημο μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9. Οι 

έλεγχοι δύνανται να είναι συγκεκριμένοι και επιλεκτικοί, εάν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία ή περισσότερες 

από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

 (5)(α) Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 

αντικείμενα, οφείλουν, ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι 

επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, να φυλάσσουν τα 

σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για ένα τουλάχιστο έτος, 

και να σημειώνουν τα στοιχεία στα βιβλία τους. 

 

    (β) Οι εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές δύνανται να έχουν 

πρόσβαση στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα 

σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και 

εμπορίας. Επιπρόσθετα, έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε 

οποιαδήποτε έρευνα που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια 

των επισήμων αυτών ελέγχων. 

  

 (6) Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, δύνανται να βοηθούν, 

σύμφωνα με το άρθρο 18, τους εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές 

κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων. 

  

 (7) Εάν, κατά τους επίσημους ελέγχους, που διενεργούνται 

σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά 

προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών, αυτά υπόκεινται σε ένα ή περισσότερα από 

τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 14. 

  

Εισαγωγή από 

τρίτες χώρες 

16.-(1) Σε περίπτωση εισαγωγής στη ∆ημοκρατία φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειμένων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα V, μέρος Β, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 
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και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, που προέρχονται 

από τρίτες χώρες, ισχύουν τα ακόλουθα: 

  

    (α) Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει σχολαστικά, σε επίσημη βάση αυτά 

τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα καθώς και τη 

συσκευασία τους, είτε σε ολόκληρη την ποσότητα είτε σε 

αντιπροσωπευτικά δείγματα, και εάν κρίνεται αναγκαίο και τα 

μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν αυτά, ελέγχονται 

σχολαστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά το μέτρο του 

δυνατού ότι -   

 

(i) δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς 

οργανισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, 

μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών 

για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 

2003, 

(ii) στην περίπτωση φυτών και φυτικών προϊόντων που 

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και 

τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, δεν είναι 

προσβεβλημένα από τους εν λόγω επιβλαβείς 

οργανισμούς που καθορίζονται στο μέρος αυτό του 

Παραρτήματος, 

(iii) στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων, που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, 

μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών 

για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 

2003, πληρούν τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις που 

αντιστοιχούν σε αυτό το μέρος του εν λόγω 

Παραρτήματος. 
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    (β) συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ή 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής που 

εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας αποστολής 

σύμφωνα με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές που 

καθορίζονται στα άρθρα 10 και 11.  

 (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9. 

  

 (3)(α) Οι αποστολές προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες δεν 

έχουν δηλωθεί ότι περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα 

αντικείμενα που καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Β, 

των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, πρέπει να 

ελέγχονται επίσημα όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 

διαπράττεται παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Ο 

εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής γνωστοποιεί, στο πρόσωπο 

ή τον ιδιοκτήτη που επηρεάζεται, τα πραγματικά γεγονότα 

στα οποία βασίστηκε καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να 

λάβει και, εφόσον ζητηθεί, δίδει απόδειξη για το υλικό που 

κατασχέθηκε. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 

πραγματοποιούνται έλεγχοι δυνάμει της παρούσας 

παραγράφου καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

δύνανται να καθορίζονται με Κανονισμούς. 

  

    (β) Εάν μετά το πέρας του ελέγχου, δυνάμει της παραγράφου (α) 

εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

αναγνώριση της αποστολής, ειδικότερα όσον αφορά το 

γένος, το είδος ή την καταγωγή, τότε η αποστολή θεωρείται 

ότι περιέχει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα που 

καθορίζονται στο Παράρτημα V, μέρος Β, των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 
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Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003. 

  

 (4) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 

επιβλαβών οργανισμών: 

 

   (α) Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, δεν 

εφαρμόζονται στην περίπτωση που φυτά, φυτικά προϊόντα ή 

άλλα αντικείμενα διακινούνται απευθείας μεταξύ της 

∆ημοκρατίας και κράτους μέλους μέσω του εδάφους τρίτης 

χώρας. 

 

   (β) τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου και το εδάφιο (1) 

του άρθρου 7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση 

διαμετακόμισης μεταξύ της ∆ημοκρατίας και κράτους μέλους. 

 

   (γ) τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται 

στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών 

προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται 

για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη εμπορικούς 

σκοπούς ή για κατανάλωση κατά την μεταφορά. 

  

 (5) Σύμφωνα με όρους που δύνανται να καθορίζονται με 

Κανονισμούς, τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται όσον αφορά 

εργασίες που πραγματοποιούνται για σκοπούς δοκιμής ή για 

επιστημονικούς σκοπούς καθώς και για εργασίες επιλογής 

ποικιλιών.  

  

 (6)(α) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται, σε 

περίπτωση αποστολών σε προστατευόμενη ζώνη, στους 

επιβλαβείς οργανισμούς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

καθορίζονται αντίστοιχα στο μέρος Β, των Παραρτημάτων I, II 

και IV, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 
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Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003. Οι διατάξεις του 

εδαφίου (1) εφαρμόζονται κατά την πρώτη εισαγωγή φυτών, 

φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της 

∆ημοκρατίας, χωρίς επηρεασμό των ειδικών συμφωνιών που 

έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών. 

    (β) Οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, οφείλουν να 

εγγράφονται σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

του άρθρου 9, που εφαρμόζεται κατ΄αναλογία. 

  

    (γ) Οι επιθεωρήσεις, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, στο βαθμό 

που πρόκειται για ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας ή 

ελέγχων που αποβλέπουν στην τήρηση των διατάξεων του 

άρθρου 7, πρέπει να πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο και 

κατά την ίδια ώρα που πραγματοποιούνται οι άλλες 

διοικητικές διατυπώσεις που αφορούν την εισαγωγή, 

συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

   (δ) Οι επιθεωρήσεις, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, στο βαθμό 

που πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, 

πραγματοποιούνται στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι 

επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) ή κοντά 

σε αυτά. Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα 

λοιπά κράτη μέλη τον κατάλογο των σημείων εισόδου. 

Ωστόσο, στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, οι 

φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον 

τόπο προορισμού, εφόσον έχουν δοθεί ειδικές εγγυήσεις για 

τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής καθορίζονται 

στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, 
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...2003. Φυτικά Προϊόντα ή άλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από 

Τρίτες Χώρες) Κανονισμούς του 2003. Οι φυτοϋγειονομικοί 

έλεγχοι θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των διατυπώσεων 

που καθορίζονται στην παράγραφο (γ). 

  

 (7) Τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 13 εφαρμόζονται κατά τον ίδιο 

τρόπο στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα V, μέρος Α, των περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003, και εφόσον 

διαπιστωθεί, δυνάμει του ελέγχου που προβλέπεται στο εδάφιο (6), 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) και της 

παραγράφου (β), του εδαφίου (1). 

  

    (α) Εάν, από τους ελέγχους που προβλέπονται στο εδάφιο (6) 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της 

παραγράφου (α) και της παραγράφου (β), του εδαφίου (1), η 

Αρμόδια Αρχή λαμβάνει αμέσως ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα επίσημα μέτρα: 

  

 (i) κατάλληλη επεξεργασία, εφόσον θεωρείται ότι ως 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας, οι προϋποθέσεις 

πληρούνται, 

(ii) απόσυρση των προσβεβλημένων προϊόντων από την 

αποστολή, 

(iii) επιβολή χρόνου καραντίνας στο σταθμό 

φυτοκαραντίνας μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων 

δοκιμών, 

 (iv) άρνηση άδειας αποστολής με προορισμό τρίτη χώρα, 
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(v) καταστροφή. 

  

    (β) Οι όροι και οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες 

λαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα από τα μέτρα, που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α), δύνανται να καθορίζονται 

με Κανονισμούς. 

 

   (γ) Σε περίπτωση απόσυρσης, όπως προβλέπεται στο σημείο (ii) 

της παραγράφου (α), ή σε περίπτωση άρνησης άδειας που 

προβλέπεται στο σημείο (iv) της παραγράφου (α), τα 

φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή τα φυτοϋγειονομικά 

πιστοποιητικά επανεξαγωγής που εκδίδονται μετά από 

αίτηση προς την Αρμόδια Αρχή για την εισαγωγή φυτών, 

φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της 

∆ημοκρατίας, ακυρώνονται από την Αρμόδια Αρχή. Τα 

πιστοποιητικά αυτά όταν ακυρώνονται φέρουν στην πρώτη 

σελίδα, σε περίοπτη θέση, τριγωνική σφραγίδα της Αρμόδιας 

Αρχής, κόκκινου χρώματος με την ένδειξη «ΑΚΥΡΩΘΕΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ», στο οποίο αναγράφεται το όνομα της 

Αρμόδιας Αρχής και η ημερομηνία άρνησης της άδειας, με 

κεφαλαία γράμματα στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. 

  

Γνωστοποίηση 

εμφάνισης 

επιβλαβούς 

οργανισμού. 

 

 

 

 

 

17.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών, την παρουσία 

στο έδαφος της ∆ημοκρατίας οποιουδήποτε 

επιβλαβούς οργανισμού που καθορίζεται στο 

Παράρτημα Ι, μέρος Α, κεφάλαιο Ι ή το Παράρτημα ΙΙ, 

μέρος Α, κεφάλαιο Ι, των περί Μέτρων Προστασίας 

κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003 και την εμφάνιση οποιουδήποτε 

επιβλαβούς οργανισμού σε περιοχή της ∆ημοκρατίας, 

στην οποία η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 147(I)/2003



 36

γνωστή και ο οποίος οργανισμός περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι, μέρος Α, κεφάλαιο ΙΙ ή στο μέρος Β ή 

στο Παράρτημα ΙΙ μέρος Α, κεφάλαιο ΙΙ ή στο μέρος Β, 

των προαναφερομένων Κανονισμών. 

 

   (β) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για 

την εξάλειψη, ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης των επιβλαβών 

οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο (α). Η 

Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη τα ληφθέντα μέτρα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη την πραγματική ή εικαζόμενη εμφάνιση 

οποιωνδήποτε επιβλαβών οργανισμών, που δεν 

καθορίζονται στο Παράρτημα Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ, των περί 

Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, των οποίων η παρουσία ήταν 

άγνωστη μέχρι στιγμής στο έδαφος της ∆ημοκρατίας. 

Ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τα 

προστατευτικά μέτρα που έλαβε ή που προτίθεται να λάβει 

ώστε να παρεμποδιστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών 

οργανισμών στο έδαφος των κρατών μελών. 

  

    (β) Σε περίπτωση αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων, προέλευσης τρίτων χωρών που 

θεωρούνται ότι ενέχουν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή 

εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται 

στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (α) του παρόντος 

εδαφίου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να προστατέψει το έδαφος των κρατών μελών από 

τον κίνδυνο αυτό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 147(I)/2003



 37

κράτη μέλη. 

  

    (γ) Στις περιπτώσεις που η Αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι υπάρχει 

άμεσος κίνδυνος, εκτός από αυτόν που αναφέρεται στην  

παράγραφο (β), ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη για τα μέτρα που θα ήθελε να ληφθούν. Εάν 

κρίνει ότι τα ανωτέρω μέτρα δεν λαμβάνονται έγκαιρα ώστε 

να παρεμποδιστεί η είσοδος και η διασπορά των επιβλαβών 

οργανισμών στο έδαφος της ∆ημοκρατίας, δύναται να λάβει 

προσωρινά κάθε πρόσθετο μέτρο που θεωρεί αναγκαίο. 

  

 (3) Η Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται 

στα πλαίσια του εδαφίου (2) του άρθρου 18, να διεξάγει επιτόπιες 

έρευνες. Τα απαιτούμενα μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

μέτρα με τα οποία δύναται να αποφασιστεί εάν τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί απó την Αρμόδια Αρχή πρέπει να ανακληθούν ή να 

τροποποιηθούν, καθορίζονται με Κανονισμούς. 

  

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα  

Τρίτο(Ι): 

...............2003. 

(4) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των εδαφίων (1) και (2) καθορίζονται 

στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα (∆ιαδικασία Γνωστοποίησης της Παρακράτησης 

Εμπορεύματος η Επιβλαβούς Οργανισμού από Τρίτες Χώρες) 

Κανονισμούς του 2003. 

  

Εξουσίες 

Εμπειρογνωμό-

νων της 

Επιτροπής. 

18.-(1) Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ενιαία και σωστή 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 

αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και με την επιφύλαξη των ελέγχων 

που διενεργεί η Αρμόδια Αρχή, η Επιτροπή δύναται να αναθέσει, 

υπό την ευθύνη της, σε εμπειρογνώμονες να διεξάγουν ελέγχους 

στα πλαίσια των καθηκόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), επί 

τόπου ή άλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι 

έλεγχοι αυτοί, πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με την Αρμόδια 
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Αρχή. 

  

 (2) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να 

περιλαμβάνουν - 

 

   (α) Την επίβλεψη των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 9, 

 

   (β) την επίβλεψη ή, στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 

(δ) του εδαφίου (4), τη διενέργεια σε συνεργασία με την 

Αρμόδια Αρχή των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 16. 

 

   (γ) τη διενέργεια των ερευνών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) 

του άρθρου 17. 

  

 (3) Προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2), οι εμπειρογνώμονες έχουν εξουσία σε κάθε εύλογη 

ώρα:  

 

   (α) Να επισκέπτονται φυτώρια, εκμεταλλεύσεις και άλλους 

χώρους όπου καλλιεργούνται, παράγονται, μεταποιούνται ή 

αποθηκεύονται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, 

 

   (β) να επισκέπτονται χώρους όπου πραγματοποιούνται οι 

έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή οι επιθεωρήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 16, 

 

   (γ) να συμβουλεύονται τους υπαλλήλους της Αρμόδιας Αρχής, 

 

   (δ) να συνοδεύουν τους εξουσιοδοτημένους  Επιθεωρητές όταν 

ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

 (4)(α) Στα πλαίσια της συνεργασίας που αναφέρθηκε στην 
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παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή 

ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με το έργο που πρέπει να 

επιτελεστεί, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. 

  

    (β) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την 

επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματικότητα των 

επιθεωρήσεων των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εκτελούν τα 

καθήκοντά τους χωρίς να παρεμποδίζονται και εφόσον το 

ζητήσουν, τους παρέχεται ο διαθέσιμος απαραίτητος 

εξοπλισμός, στον οποίο θα περιλαμβάνεται το υλικό και το 

προσωπικό εργαστηρίου. 

  

    (γ) Οι εμπειρογνώμονες ενεργούν μετά από σχετική εντολή από 

την Αρμόδια Αρχή, και συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε 

κανόνες ή πρακτικές εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση και 

για τους εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές. 

  

    (δ) Όταν πρόκειται για διενέργεια επιθεωρήσεων, που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16, σε συνεργασία 

με την Αρμόδια Αρχή, οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να 

εντάσσονται σε ένα καταρτισθέν πρόγραμμα επιθεωρήσεων. 

Σε περίπτωση κοινής επιθεώρησης η Αρμόδια Αρχή 

επιτρέπει την αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων και 

άλλων αντικειμένων σε κράτος μέλος μόνον εφόσον η 

Αρμόδια Αρχή και η Επιτροπή συμφωνούν. Ο όρος αυτός 

δύναται να επεκταθεί και σε άλλες επιτακτικές απαιτήσεις που 

εφαρμόζονται στις αποστολές πριν την εισαγωγή της στη 

∆ημοκρατία εάν η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η επέκταση είναι 

αναγκαία, σύμφωνα με διαδικασία που δύναται να καθοριστεί 

με Κανονισμούς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και του Εξουσιοδοτημένου 

Επιθεωρητή η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 

μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφαση. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 147(I)/2003



 40

  

 ΜΕΡΟΣ V   ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Σημεία εισόδου. 19. ΄Ολα τα φυτά, φυτικά προϊόντα, ή άλλα αντικείμενα που 

προέρχονται από τρίτες χώρες, εισάγονται μόνο μέσω των σημείων 

εισόδου  στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, τα οποία καθορίζονται 

από την Αρμόδια Αρχή. 

  

Γνωστοποίηση 
στην Αρμόδια 
Αρχή. 

20. Ο παραλήπτης οποιουδήποτε φυτού, φυτικού προϊόντος ή 

άλλου αντικειμένου πρέπει να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Αρμόδια 

Αρχή την άφιξή του εν λόγω φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου 

αντικειμένου. 

  

∆ικαίωμα 
ένστασης. 

21.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, ιδιοκτήτης ή κάτοχος αγροτεμαχίου, 

ιδιοκτήτης ή χειριστής μέσου μεταφοράς, ή ιδιοκτήτης ή εισαγωγέας 

φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, επηρεάζεται από 

οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο που λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο 

Επιθεωρητή, δύναται να προσβάλει την απόφαση αυτή με ένστασή 

του προς το ∆ιευθυντή, εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης σε αυτόν: 

 

     Νοείται ότι το δικαίωμα ένστασης, δεν παρέχεται σε περίπτωση 

που λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο κατά την ύπαρξη 

κινδύνου πιθανής εξάπλωσης ή πραγματικής εξάπλωσης 

οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού. 

  

 (2) Ο ∆ιευθυντής εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την  ένσταση και έχει 

εξουσία να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς της 

Αρμόδιας Αρχής, την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την 

ένσταση, πριν την έκδοση της απόφασής του. 

  

 (3) Με την υποβολή ένστασης, ο ∆ιευθυντής λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την προσωρινή απαγόρευση της καταστροφής, 
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επεξεργασίας ή διάθεσης των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων κατά την περίοδο εκκρεμότητας της ένστασης, εκτός 

εάν κατά τη γνώμη του οιαδήποτε καθυστέρηση στην εν λόγω 

καταστροφή επεξεργασία ή διάθεση θα δημιουργούσε ουσιώδη 

κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. 

  

Ειδοποίηση για 

παρουσία 

επιβλαβών 

οργανισμών. 

 
 
 
 
 

22. Ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης οποιασδήποτε εκμετάλλευσης ή 

εγκατάστασης στην οποία εμφανίζεται επιβλαβής οργανισμός, όπως 

καθορίζεται στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και 

Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, παρουσιάζεται ή ενδέχεται να 

παρουσιαστεί, υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την Αρμόδια 

Αρχή. 

  

Σταθμός 

Φυτοκαραντίνας. 

23. Τηρείται, στο Τμήμα Γεωργίας, σταθμός φυτοκαραντίνας, όπου 

κρατούνται, με απόφαση του ∆ιευθυντή, φυτά, φυτικά προϊόντα και 

άλλα αντικείμενα, μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων που διενεργούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

Εξουσία έκδοσης 

∆ιαταγμάτων. 

24.(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, μετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή, 

να εκδίδει ∆ιατάγματα τα οποία δύνανται να καθορίζουν ρυθμίσεις 

τεχνικού χαρακτήρα. 

  

 (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ∆ιατάγματα 

που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύνανται να 

προβλέπουν ειδικότερα για – 

 

   (α) Τροποποίηση των  Παραρτημάτων των Κανονισμών, οι 

οποίοι εκδίδονται βάσει του άρθρου 26. 

 

   (β) εξαιρέσεις από την εγγραφή στο μητρώο σύμφωνα με το 

εδάφιο (7) του άρθρου 9. 

  

Ε  . Ε  .  Π   α  ρ  . Ι ( I ) ,  Α  ρ  . 3 7 5 8 ,  3 / 1 0 / 2 0 0 3 1 4 7 ( I ) / 2 0 0 3



 42

    (γ) την επιβολή καραντίνας και τον καθορισμό της περιόδου της 

καραντίνας σε εκμετάλλευση, εγκατάσταση, ή περιοχή που 

έχει προσβληθεί ή ενδέχεται να προσβληθεί από οποιοδήποτε 

επιβλαβή οργανισμό. 

  

    (δ) τον καθορισμό των τελών που καταβάλλονται από τον 

ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων που κρατούνται στο σταθμό φυτοκαραντίνας και 

του τρόπου καταβολής των τελών αυτών. 

  

    (ε) τον καθορισμό των σημείων εισόδου όπως λιμάνια και 

αεροδρόμια από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή φυτών, 

φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται 

σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο. 

  

∆ικαίωμα 

αποζημίωσης. 

25.-(1) ΄Οταν εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής ασκήσει οποιαδήποτε 

εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδομένων Κανονισμών, για καταστροφή, επιβολή καραντίνας ή 

λήψη άλλων μέτρων σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα 

για εξάλειψη, έλεγχο ή περιορισμό εξάπλωσης επιβλαβών 

οργανισμών, η Αρμόδια Αρχή καταβάλλει αποζημίωση στον κάτοχο 

ή ιδιοκτήτη αυτών, όπως προβλέπεται πιο κάτω: 

  

 (2)(α) Η αποζημίωση υπολογίζεται από την Αρμόδια Αρχή με βάση 

την αξία του φυτού ή του φυτικού προϊόντος ή άλλου 

αντικειμένου κατά το χρόνο επιβολής του μέτρου το οποίο 

κατάστρεψε ή έβλαψε αυτό.  

 

   (β) Εάν το μέτρο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επηρεάζει 

εκμετάλλευση ή μέρος αυτής για σειρά ετών, η αποζημίωση 

υπολογίζεται με βάση το κόστος ενοικίασης αντίστοιχης 

εκμετάλλευσης ή του επηρεαζόμενου μέρους αυτής στην υπό 

αναφορά περιοχή. Εάν αποδεδειγμένα ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης 
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της επηρεαζόμενης εκμετάλλευσης αδυνατεί να εξεύρει 

αντίστοιχη εκμετάλλευση ή μέρος αυτής για ενοικίαση, ή 

αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την απώλεια εισοδήματος.

 

   (γ) Σε περίπτωση που ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης διαφωνήσει ως 

προς το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να του 

καταβληθεί, το θέμα παραπέμπεται στον Υπουργό για τελική 

απόφαση. 

 (3) Η Αρμόδια Αρχή δεν υποχρεούται να αποζημιώσει οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημιά ως αποτέλεσμα ενέργειας που 

λήφθηκε δυνάμει του Νόμου αυτού αν η ενέργεια λήφθηκε για 

θεραπεία της κατάστασης που προκλήθηκε εξ΄ ολοκλήρου ή 

μερικώς από αμέλεια του προσώπου αυτού ή λόγω παράλειψης του 

να συμμορφωθεί με τις νενομισμένες υποδείξεις ή οδηγίες της 

Αρμόδιας Αρχής ή κατά παράβαση του Νόμου και των δυνάμει 

αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

  

 ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Εξουσία έκδοσης 

Κανονισμών. 

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι 

οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, 

για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι 

δεκτικό καθορισμού  για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. 

  

 (2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων 

του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν για 

όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

  

    (α) Λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις για την κυκλοφορία φυτών, 

φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, στο εσωτερικό 

μιας προστατευόμενης ζώνης, η οποία έχει καθοριστεί για τα 

εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, όσον 
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αφορά έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, 

 

   (β) εγγυήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία φυτών, φυτικών 

προϊόντων και άλλων αντικειμένων διά μέσου μιας 

προστατευόμενης ζώνης, η οποία έχει καθοριστεί για τα εν 

λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, όσον 

αφορά έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς,  

 

   (γ) την συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα του επίσημου ελέγχου 

συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω ενεργειών που 

αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), 

του εδαφίου (5) του άρθρου 9,  

 

   (δ) τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο μητρώο 

παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (5) του άρθρου 9,  

 

   (ε) τον προσδιορισμό των προϊόντων, καθώς και τα προϊόντα για 

τα οποία προβλέπεται το σύστημα της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (6) του άρθρου 9,  

 

   (στ) άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις αναφερόμενες στο εδάφιο 

(7) του άρθρου 9 απαλλαγές, ιδιαιτέρως όσον αφορά τους 

όρους μικροί παραγωγοί και τοπική αγορά και τις αντίστοιχες 

διαδικασίες. 

  

    (ζ) τις λεπτομέρειες της διαδικασίας σχετικά με τη χορήγηση  

φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, όπως προβλέπονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 13, 

  

    (η) τους όρους και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας, σύμφωνα 

με τους οποίους μπορεί να αντικατασταθεί ένα 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
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άρθρο 13, 

  

    (θ) το ειδικό σήμα που απαιτείται για το φυτοϋγειονομικό 

διαβατήριο αντικατάστασης, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13, 

  

    (ι) τον καθορισμό τελών κατά την άσκηση φυτοϋγειονομικού 

ελέγχου και του τρόπου πληρωμής αυτών, 

    (ια) τον τύπο, διαδικασία και γλώσσα έκδοσης του 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, του φυτοϋγειονομικού 

πιστοποιητικού επανεξαγωγής και του φυτοϋγειονομικού 

διαβατηρίου ή άλλων εντύπων, καθώς και τις χώρες στις 

οποίες προορίζονται αυτά, 

  

    (ιβ) τον καθορισμό των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων ή των επιβλαβών οργανισμών, η εισαγωγή και η 

εξάπλωση των οποίων απαγορεύεται, και τις λεπτομέρειες 

και όρους εισαγωγής και διακίνησής τους, 

  

    (ιγ) τον καθορισμό των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων ή των επιβλαβών οργανισμών η εισαγωγή και 

εξάπλωση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες 

απαγορεύεται και τις λεπτομέρειες και όρους εισαγωγής και 

διακίνησής τους,  

  

    (ιδ) τις προϋποθέσεις της απαγόρευσης ή της χορήγησης ειδικής 

άδειας κατά την εισαγωγή και την εξάπλωση στο έδαφος της 

∆ημοκρατίας συγκεκριμένων οργανισμών, σε κατάσταση 

απομόνωσης ή μη, οι οποίοι θεωρούνται επιβλαβείς για τα 

φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται 

στα Παράρτημα Ι και ΙΙ των περί Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για 

τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του 2003. 
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    (ιε) τις προϋποθέσεις της απαγόρευσης ή της χορήγησης ειδικής 

άδειας κατά την εισαγωγή στη ∆ημοκρατία και την εξάπλωση 

στο εσωτερικό της ορισμένων οργανισμών οι οποίο 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003, αλλά αφορούν φυτά που δεν 

περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα και θεωρούνται 

επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, 

  

    (ιστ) τις προϋποθέσεις της απαγόρευσης ή της χορήγησης ειδικής 

άδειας κατά την εισαγωγή στη ∆ημοκρατία και την εξάπλωση 

στο εσωτερικό της ορισμένων οργανισμών οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα 

Κανονισμών του 2003 οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 

απομόνωσης και θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτικά 

προϊόντα,   

  

    (ιζ) τον καθορισμό των προστατευόμενων ζωνών για 

συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς και τις συνθήκες  ή 

τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε αυτές καθώς και τις  

λεπτομέρειες των διεξαγομένων ελέγχων για την αναγνώριση 

των προστατευομένων ζωνών ή τους διεξαγόμενους 

επίσημους ελέγχους σχετικά με την ύπαρξη των επιβλαβών 

οργανισμών σε μία προστατευόμενη ζώνη και τις 

λεπτομέρειες και όρους εισαγωγής και διακίνησής τους,  

  

    (ιη) τον καθορισμό των ειδικών απαιτήσεων για την εισαγωγή και 

διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 

προς ορισμένες προστατευόμενες ζώνες και εκτός των 
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προστατευόμενων ζωνών, 

  

    (ιθ) τον καθορισμό των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειμένων που πρέπει να υποβάλλονται σε 

φυτοϋγειονομικό έλεγχο πριν την εισαγωγή τους στη 

∆ημοκρατία, 

  

    (κ) τους όρους και περιορισμούς για την εισαγωγή φυτών, 

φυτικών προϊόντων, ωφελίμων οργανισμών, χώματος, υλικού 

συσκευασίας ή άλλου αντικειμένου, που δυνατό να 

φιλοξενούν επιβλαβείς οργανισμούς, 

  

    (κα) τους όρους εισαγωγής και διακίνησης επιβλαβών 

οργανισμών σε περιοχές της ∆ημοκρατίας ή σε ορισμένες 

προστατευόμενες ζώνες τους για σκοπούς δοκιμής ή για 

επιστημονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής ποικιλιών,  

  

    (κβ) τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία και εγγραφή μητρώου 

παραγωγών, εισαγωγέων, αποθηκών συλλογής και κέντρων 

διανομής των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 

αντικειμένων, και των υποχρεώσεων αυτών, 

  

    (κγ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή 

άλλα αντικείμενα δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, 

  

    (κδ) τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετούνται για την 

επεξεργασία των εισαγομένων υλικών και των μέσων 

μεταφοράς για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελέγχου της 

εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, 

  

    (κε) τον καθορισμό των φυτών και φυτικών προϊόντων που 
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δύνανται να υποβληθούν σε ειδικό καθεστώς, 

  

   (κστ) τα μέτρα ή τις μεθόδους για την διάγνωση, ανίχνευση και 

αναχαίτηση επιβλαβών οργανισμών, 

  

    (κζ) τη διαδικασία για γνωστοποίηση παρακράτησης 

αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού 

προέλευσης τρίτων χωρών, 

    (κη) τα πρόσθετα μέτρα καταπολέμησης άλλων επιβλαβών 

οργανισμών, 

  

    (κθ) τα μέτρα καταπολέμησης της καστανής σήψης της πατάτας 

και της βακτηριακής μάρανσης της τομάτας, 

  

    (λ) τους όρους φυτοϋγειονομικού ελέγχου σε φυτά, φυτικά 

προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες 

χώρες, 

  

    (λα) τα μέτρα καταπολέμησης του χρυσονηματώδη σκώληκα, του 

καρκίνου και της κορυνοβακτηρίωσης, της πατάτας, 

  

    (λβ) τον τρόπο αποθήκευσης των φυτών, ή φυτικών προϊόντων με 

σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή ή διακίνησή τους, 

  

    (λγ) τα μέτρα καταπολέμησης των φυλλοδετών των γαρυφάλλων, 

  

    (λδ) τα μέτρα καταπολέμησης του κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ, 

  

    (λε) τη διαδικασία επιθεώρησης φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων που προορίζονται για εξαγωγή, 

  

   (λστ) τον τρόπο με τον οποίο οι εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές  

προβαίνουν στην καταστροφή, μετακίνηση ή επεξεργασία 
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φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μέσα στην 

περιοχή ή χώρο που δηλώνεται ότι είναι σε καραντίνα, 

     

    (λζ) τον καθορισμό των προσθέτων μέτρων που λαμβάνονται 

προς το σκοπό προστασίας του εδάφους της ∆ημοκρατίας 

κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οποιουδήποτε 

επιβλαβούς οργανισμού, 

  

    (λη) τον καθορισμό των μέτρων και των διαδικασιών που πρέπει 

να ακολουθούνται για τη δημιουργία ζωνών απαλλαγμένων 

από συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς για σκοπούς 

παραγωγής και εξαγωγής των φυτών, φυτικών προϊόντων ή 

άλλων αντικειμένων. 

  

Αδικήματα και 

ποινές. 

27. Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του, διακινεί, εισάγει, εξάγει 

ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει ή προτίθεται να διαθέσει προς 

πώληση οποιοδήποτε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που 

καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενους Κανονισμούς, κατά παράβαση αυτών ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου  και 

των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, είναι ένοχο 

αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει Λ.Κ. πενήντα χιλιάδες ή σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Καταργήσεις και 

επιφυλάξεις. 

Νόμος 1893 
Κεφ. 49 

47 του 1978 
57 του 1981 

67(Ι) του 1993 
129(Ι) του 2002. 

28.-(1) Οι περί Προλήψεως και Καταπολεμήσεως των Φυτικών 

Ασθενειών και Εχθρών Νόμοι του 1893 μέχρι 1993 καθώς και οι 

πρόνοιες του άρθρου 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα 

Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002 που αφορούν την έκδοση 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, καθώς και οι συναφείς δυνάμει 

του άρθρου αυτού εκδοθέντες κανονισμοί που αφορούν τη 

διεξαγωγή φυτοϋγειονομικού ελέγχου και την έκδοση 

φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού. 
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(2) Κανονισμοί, ∆ιατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, 

πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των 

Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν 

αντίκεινται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε 

ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

29.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

  

 (2) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση - 

  

    (α) Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 5. 

  

    (β) η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) 

του άρθρου 9. 

  

    (γ) το άρθρο 13. 

  

    (δ) το άρθρο 14. 

  

    (ε) το εδάφιο (6) του άρθρου 15. 

  

    (στ) το άρθρο 18. 

 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.202.2003 
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