
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 
  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
72(Ι) του 2004 
68(Ι) του 2009.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Βιοκτόνων Νόμο του 2004 και του 2009 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Βιοκτόνων Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 2009. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον 
ορισμό του όρου «Αρμόδια Αρχή», αμέσως μετά τη φράση «Νόμου του 1993» (τρίτη γραμμή) της 
φράσης «ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει του άρθρου 4Α του παρόντος Νόμου». 
 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 4Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 4 και πριν από το 
Μέρος ΙΙ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:   
 
  
 

  
 «Μεταβίβαση 

εξουσιών του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου 
Γεωργικών 
Φαρμάκων. 

4Α.-(1)  Η Αρμόδια Αρχή δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να 
εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε αρμόδιο δημόσιο λειτουργό να ασκεί εκ 
μέρους της, οποιαδήποτε υπ’ αυτής, ασκούμενη βάσει του παρόντος Νόμου ή 
των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, εξουσία, είτε ολικώς είτε ως 
προς μέρος αυτής: 
 
 Νοείται ότι στη γραπτή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξουσιοδότηση 
καθορίζεται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία θα ασκείται από τον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό και η έκταση αυτής, όπως και η έναρξη και λήξη 
της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή θα ασκείται: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τα πιο πάνω,  
εξουσιοδοτείται προς άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας, τηρεί τις εν γένει 
αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών της αρμόδιας 
αρχής, όπως και τις επί τούτω οδηγίες αυτής. 

   
       (2) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι 
εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε 
άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί 
εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν 
αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν 
αυτό, πρόσωπο. 

   
       (3)   Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να 

τροποποιεί ή/και να ανακαλεί δοθείσα, δυνάμει του εδαφίου (1), 
εξουσιοδότηση, με γραπτή προς τούτο ειδοποίηση τροποποίησης ή 
ανάκλησης  της δοθείσας εξουσιοδότησης προς το πρόσωπο προς το οποίο 
αυτή είχε δοθεί.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
 «(3)  Με την αίτηση για την ανανέωση άδειας καταβάλλονται ταυτόχρονα τα νενομισμένα 

τέλη ανανέωσης, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του αριθμού και της λέξης «σαράντα χιλιάδες 

ευρώ (€40.000)»· 
 
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «χίλιες λίρες» (δέκατη πέμπτη 

γραμμή) με τη φράση «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)»· και 
 
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) με 

τη φράση «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 42Α. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 42 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Επιβολή 

διοικητικών 
κυρώσεων και 
προστίμων. 

42Α.-(1)  Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής, 
παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή διά  
εκπροσώπου του, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 
απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε 
Κανονισμών, διαταγμάτων ή γραπτών ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού.   

   
        (2)  Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) 

διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο 
πάνω εδάφιο, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω 
ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και 
βαρύτητα της παράβασης: 

   
(α)  Να διατάσσει ή να συστήνει στο πρόσωπο που παραβαίνει 

οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει 
την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον· σε 
περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της 
απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη 
συμμόρφωση του παραβάτη και/ή· 

 
  (β)  να δεσμεύει βιοκτόνα, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με τα 

οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν 
τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων 
δυνάμει αυτού διαταγμάτων ή Κανονισμών, και να διατάσσει όπως 
αυτά παραμείνουν ή μεταφερθούν σε οποιοδήποτε μέρος υποδεικνύει, 
και/ή· 

 
  (γ)  να επιβάλλει, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 

παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). 
 

        (3)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (2), η 
Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την 
πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο ή τη διοικητική κύρωση, 
ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει 
τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της 
ειδοποίησης. 

   
   (4)  Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική 

κύρωση δυνάμει του εδαφίου (2), με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία 
κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία - 

   
  (α) καθορίζεται η γενόμενη παράβαση∙ και  
    
  (β) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την 

απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, όπως και περί της προθεσμίας 
εντός της οποίας δύναται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, βάσει των 
διατάξεων του εδαφίου (5). 

   

        (5)  Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική 
κύρωση δυνάμει του εδαφίου (2) δικαιούται, εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί 
επιβολής διοικητικού προστίμου ή διοικητικής κύρωσης, να προσβάλει την 
απόφαση αυτή με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.   

   
   (6)  Ο Υπουργός προχωρεί σε εξέταση της προσφυγής, δυνάμενος 

κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την 
ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους 
στηρίζεται αυτή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον 
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προσφεύγοντα.   
   

   (7)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ο Υπουργός έχει 
εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 
  (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 

    

  (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 
   
  (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 
   
  (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 
   
    (8)  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού 

προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια 
Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του 
οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) αυτού, της τελείας (τρίτη γραμμή) με κόμμα· και  
  
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων: 
   
 «(ζ)   την εγγραφή εργοστασίου όπου παρασκευάζεται, τυποποιείται ή συσκευάζεται 

βιοκτόνο, και 
   
   (η) την επαγγελματική χρήση βιοκτόνου.». 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.111-2009 
 
ΤΙ/ΝΑ  
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