
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
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ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ  
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L318, 

4.12.2009,  

σ. 23. 

«Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση 

εργαστηριακών δοκιμών», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος.  

 

   147(I) του 2003 

    93(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων Προστασίας κατά 

της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά 

και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Νόμους του 2003 και 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Νόμοι του 2003 μέχρι 2011. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του 

υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδάφιο (1) και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
  
  «(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναθέτει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της, που απορρέουν από τον 

παρόντα Νόμο, υπό την εξουσία και τον έλεγχό της, 
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σε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 

υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα 

μέλη του δεν πορίζονται κανένα προσωπικό όφελος 

από το αποτέλεσμα του ληφθέντος μέτρου. 
   
        (β) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι στο νομικό 

πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 

(α), έχουν ανατεθεί, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 

του επισήμως εγκριθέντος ιδρυτικού εγγράφου ή/και 

καταστατικού που το διέπει, αποκλειστικώς ειδικά 

καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος, με εξαίρεση τις 

εργαστηριακές δοκιμές τις οποίες μπορεί να 

διενεργήσει αυτό το νομικό πρόσωπο έστω και αν η 

εργαστηριακή δοκιμή δε συμπεριλαμβάνεται στα 

ειδικά καθήκοντα του δημοσίου συμφέροντος. 
   
       (γ) Οι εργαστηριακές δοκιμές δύνανται να ανατίθενται 

στα πιο πάνω πρόσωπα υπό τον όρο ότι η Αρμόδια 

Αρχή διασφαλίσει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανάθεσης το νομικό πρόσωπο στο οποίο 

ανατίθενται οι εργαστηριακές δοκιμές μπορεί να 

διασφαλίσει την αμεροληψία, την ποιότητα και την 

προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και ότι 

δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της 

άσκησης των καθηκόντων που του ανατέθηκαν και 

των άλλων δραστηριοτήτων αυτού.». 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.136-2011 

 

ΓΠ/ΦΜ 
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