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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

72(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδρύσεως και 

Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί 

με τον περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων 

Προστασίας Φυτών Νόμο του 2014 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδρύσεως 

και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμοι του 

2014 και 2018. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  

  

 

53(Ι) του 2017 

171(Ι) του 2017 

7(Ι) του 2018. 

«“Εγκεκριμένος Λογιστής και 

Εγγεγραμμένος Ελεγκτής” σημαίνει τον 

νόμιμο ελεγκτή που έχει εξασφαλίσει 

επαγγελματική άδεια δυνάμει του περί 

Ελεγκτών Νόμου.· 

   

  “Εγκεκριμένοι Λογιστές και 

Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές” σημαίνει το 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που έχει 

εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια 

δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου·  
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66(Ι) του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 

231(Ι) του 2004 

235(Ι) του 2004 

20(Ι) του 2005 

80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 

123(Ι) του 2009 

27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011 

107(Ι) του 2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013 

141(Ι) του 2013 

5(Ι) του 2015 

26(Ι) του 2015 

35(Ι) του 2015 

71(Ι) του 2015 

93(Ι) του 2015 

109(Ι) του 2015 

152(Ι) του 2015 

168(Ι) του 2015 

21(Ι) του 2016 

5(Ι) του 2017 

38(Ι) του 2017 

169(Ι) του 2017. 

“τράπεζα” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 

2 του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου ·». 

  

Αντικατάσταση 3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 15 αντικαθίσταται με το 
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του εδαφίου (3) 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(3) Οι εσωτερικοί κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία υπογραφής τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της επιτροπής του Συνδέσμου.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Έλεγχος 

λογαριασμών. 

18.-(1) Οι λογαριασμοί έκαστου Συνδέσμου 

ελέγχονται από Εγκεκριμένο Λογιστή και 

Εγγεγραμμένο Ελεγκτή ή Εγκεκριμένους 

Λογιστές και Εγγεγραμμένους Ελεγκτές, 

ετησίως, καθώς και οποτεδήποτε 

αποφασίσει τούτο ο Διευθυντής ή η 

επιτροπή του Συνδέσμου.  

   

   (2) Στις περιπτώσεις ελέγχου δυνάμει 

του εδαφίου (1) ο ταμίας της επιτροπής του 

Συνδέσμου παραδίδει όλα τα βιβλία και 

τους λογαριασμούς του Συνδέσμου και 

διευκολύνει το λογιστικό έλεγχο. 

   

     (3) Οι καταστάσεις των, δυνάμει του 

εδαφίου (1), ελεγμένων λογαριασμών 

γνωστοποιούνται στον Υπουργό.  

   

      (4) Όλα τα χρηματικά ποσά που 

διαχειρίζεται η επιτροπή του Συνδέσμου 

κατατίθενται σε τράπεζα.». 

 


