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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ TA ΦΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOMO 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

147(Ι) του 2003 

93(Ι) του 2005 

91(Ι) του 2011. 

 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 2012 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 μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί των Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα 

Φυτικά Προϊόντα Νόμοι του 2003 μέχρι 2012. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του εδαφίου (2) αυτού από 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«(2) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 

παρόντος Νόμου, κάθε εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής δύναται, 

σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα, να εισέρχεται σε ιδιωτικό κήπο ή 

ιδιωτική οικία, στην παρουσία και με τη συγκατάθεση του νόμιμου 

κατόχου της περιουσίας αυτής, ή σε οποιοδήποτε υποστατικό, 
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αγροτεμάχιο, περιοχή, μεταφορικό μέσο ή οποιοδήποτε άλλο 

χώρο όπου φύονται, φυλάσσονται, καλλιεργούνται, 

αποθηκεύονται, διατίθενται ή μεταφέρονται φυτά ή φυτικά 

προϊόντα, σε περιπτώσεις εμφάνισης ή ύπαρξης υποψιών για 

εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών με σκοπό-».  

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

 3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), αμέσως 

μετά τη λέξη «καταστροφή» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και τα 

έξοδα βαραίνουν το πρόσωπο, στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί το 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο εδάφιο (1).». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 16Γ 

του βασικού 

νόμου. 

 4. Το άρθρο 16Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «καταστροφή» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και τα έξοδα 

βαραίνουν τον εισαγωγέα». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, 

από την παράγραφο (ι) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «κατά την 

άσκηση φυτοϋγειονομικού ελέγχου». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

 6. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

     

  (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) 

και την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «Λ.Κ. πενήντα 
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χιλιάδες» (ένατη γραμμή) από τη φράση «ογδόντα πέντε χιλιάδες 

ευρώ (€85.000)»· και  

   

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

   

  «(2) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του 

ή άλλου νομίμου εκπροσώπου του- 

   

  (α) παρεμποδίζει την, δυνάμει του εδαφίου (2) του 

άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, άσκηση των 

εξουσιών του Επιθεωρητή, 

   

  (β) παρεμποδίζει την Αρμόδια Αρχή από τη διενέργεια 

επίσημου ελέγχου σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2), (3), 

(4), (5) και (6) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, 

   

  (γ) παρεμποδίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αρνείται να 

συμμορφωθεί με τη λήψη οποιουδήποτε από τα 

μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 

14 ή στο εδάφιο (6) του άρθρου 16Γ του παρόντος 

Νόμου· ή 

   

  (δ) παρεμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε από τους 

ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 15 του 

παρόντος Νόμου· 

   

  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
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υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) ή σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές 

ποινές.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 27Α. 

 7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 27 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Α:  

   

  «Επιβολή 

διοικητικών 

κυρώσεων. 

 27Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί έρευνα, 

κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, για 

να διαπιστώσει κατά πόσο εισαγωγέας, παραγωγός, 

διακινητής ή παραλήπτης οποιουδήποτε φυτού, 

φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, ο οποίος 

είναι εγγεγραμμένος στο επίσημο μητρώο που 

προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 9 του 

παρόντος Νόμου έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

     

     (2) Όταν η Αρμόδια Αρχή, από τη διενέργεια 

της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση δύναται - 

     

    (α) Να προβεί σε σύσταση προς το πρόσωπο 

που έχει διαπράξει την παράβαση όπως 
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μέσα σε εύλογη προθεσμία τερματίσει 

αυτήν και αποφύγει επανάληψή της στο 

μέλλον, 

     

    (β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 

τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), 

     

    (γ) σε περίπτωση μη άρσης της παράβασης, 

να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και 

τριακόσια ευρώ (€300) για κάθε μέρα 

συνέχισής της· 

     

    (δ) να ανακαλέσει ή να αναστείλει την έγκριση 

έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή 

εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο. 

     

     (3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) 

διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στο πρόσωπο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) με αιτιολογημένη γραπτή 

απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία εκδίδεται και 

κοινοποιείται σε αυτό, αφού προηγουμένως του δοθεί 

η ευκαιρία να προβεί, γραπτώς ή προφορικώς, σε 

παραστάσεις προς την Αρμόδια Αρχή. 

     

     (4) Πρόσωπο, κατά του οποίου εκδόθηκε 

απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο (3), δύναται να 

ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του 

Συντάγματος. 
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     (5) Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις 

παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2), δεν 

επιβάλλονται σε περίπτωση που το πρόσωπο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταδικαστεί δυνάμει του 

άρθρου 27 του παρόντος Νόμου.». 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.071-2010 

 

ΓΠ/ΝΑ 
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