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Αριθµός 615

Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισµοί

του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 20
του περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου του 1993, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των

Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Αηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των ΑντιπροC

σώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του
1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ

 του 1993.

τίτλος.

 του 1993.

Ασφάλεια,

υγεία

 του 1996
 του 2001
 του 2002

 του 2003.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986

25 του 1986
39 του

 του 1986
 του 1986

121 του 1986

 του 1986
14 του 1987

 του  20

Το Υπουργικό Συµβουλίου ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί το
άρθρο 20 του περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου εκδίδει τους ακόλουθους

Κανονισµούς.

1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Γεωργικών Φαρµάκων

(Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισµοί του 2003.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Στους Κανονισµούς αυτούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το

«αποθήκη» σηµαίνει µεγάλη αποθήκη όπου αποθηκεύονται µεγάλες
ποσότητες γεωργικών φαρµάκων και πρώτες ύλες για παρασκευή γεωρC
γικών φαρµάκων, συνήθως από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές ή συσκευC
αστές γεωργικών φαρµάκων

«κατάστηµα» σηµαίνει υποστατικό όπου γίνεται λιανική πώληση γεωρC
γικών φαρµάκων απευθείας στους γεωργούς και όπου δυνατό να υπάρχει
µικρή αποθήκη συνδεδεµένη ή πλησίον του καταστήµατος για διατήρηση
ποσότητας γεωργικών φαρµάκων

«πωλητής» σηµαίνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πώληση
γεωργικών φαρµάκων στο

«Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων

που ιδρύεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Γεωργικών
Φαρµάκων Νόµου.

 Για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε εργοστάσια ή

εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων ή σε αποθήκες

ή σε καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων, καθώς και για την προστασία του

περιβάλλοντος πρέπει να ακολουθούνται όλες οι διατάξεις του περί ΑσφάC
λειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου και του περί ∆ήµων Νόµου.
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(2)  ευθύνη του εργοδότη να  την απαιτούµενη εκπαίδευση σε

πρόσωπα που εργοδοτεί µε σκοπό την παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και
πώληση γεωργικών φαρµάκων.

ΜΕΡΟΣ II — ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4. Απαγορεύεται η λιανική πώληση γεωργικών φαρµάκων χωρίς ειδική

άδεια πώλησης, που εκδίδεται από το Συµβούλιο στο Έντυπο 1 του ΠαραρτήC

µατος Α.

5. Η αίτηση για έκδοση ή για ανανέωση της άδειας πωλητή γεωργικών
φαρµάκων υποβάλλεται προς το Συµβούλιο στο Έντυπο 2 του Παραρτήµατος Α.

6. Εξαιρούνται από την απαγόρευση του Κανονισµού 4 οι ακόλουθες κατηC
γορίες:

(α) Τα παρασκευάσµατα για οικιακή χρήση και τα συντηρητικά ξυλείας,
νοουµένου ότι αυτά τοποθετούνται για πώληση σε ειδικούς χώρους και
δεν έρχονται σε επαφή µε άλλα προϊόντα σε καταστήµατα τροφίµων,

φαρµακεία, ανθοπωλεία, φυτώρια και καταστήµατα µε είδη
και

(β) τα γεωργικά φάρµακα που ανήκουν στην κατηγορία τοξικότητας II και

III, σε συσκευασία µέχρι 1.000 γραµµάρια για τα στερεά παρασκευάC
σµατα και µέχρι 1000  για τα υγρά παρασκευάσµατα και τα οποία

προσφέρονται προς πώληση σε φυτώρια και ανθοπωλεία.

7. Η άδεια πωλητή γεωργικών φαρµάκων δεν είναι µεταβιβάσιµη και εκδίC

δεται ονοµαστικά σε συγκεκριµένο άτοµο

(α) ∆ιαθέτει κατάλληλο αδειούχο κατάστηµα, ή

(β) εργοδοτείται από εταιρεία ή άτοµο που διαθέτει κατάλληλο αδειούχο

κατάστηµα.

 Με την επιφύλαξη της παραγράφου (4) για την απόκτηση άδειας
πωλητή γεωργικών φαρµάκων

(α) Απολυτήριο σχολής µέσης

63 του 1987
 του 1987

320 του 1987
39 του 1988

204 του 1988

 του 1990
143 του 1991

190 του
223 του 1991

 του 1992
 του 1992

 του 1994
 του 1995
 του

 του 1996
 του 1996
 του 1997

 του 2001
 του 2001

 του 2001

 του
 του 2001
 του 2002
 του 2002
 του 2003.

Αδεια πώλησης

Παράρτηµα

Αίτηση

έκδοση ή
ανανέωση

άδειας πωλητή.
Παράρτηµα Α,
Έντυπο 2.

Εξαίρεση.

 έκδοσης

άδειας πωλητή.

Προσόντα για
απόκτηση

άδειας πωλητή.



32 του 1987
40 του 1988
25 του 1991

 του 2000.

Ισχύς άδειας

 για

Καθήκοντα

ευθύνες
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(β)  επίβλεψης από

(γ) επιτυχία σε  εξετάσεις µε ύλη που καθορίζει το Συµβούλιο.

(2) Για τους σκοπούς των γραπτών εξετάσεων το Συµβούλιο ετοιµάζει

ειδικό εγχειρίδιο για τους ενδιαφεροµένους το οποίο

(α) Τις βασικές πρόνοιες της σχετικής

(β) τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του πωλητή γεωργικών φαρµάκων

(γ) τις υποχρεώσεις σχετικά µε την αποθήκευση, διατήρηση και τη σωστή
χρήση των γεωργικών φαρµάκων

(δ) τα µέτρα προφύλαξης και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηC

(ε) τον κατάλογο των γεωργικών φαρµάκων περιορισµένης

(στ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιµη.

(3) Οι υφιστάµενοι πωλητές δύνανται να συνεχίσουν τη δραστηριότητα

τους για περίοδο δύο χρόνων εντός της οποίας θα πρέπει να επιτύχουν στην

εξέταση που προβλέπεται από την παράγραφο

(4) Γεωπόνοι εγγεγραµµένοι µε βάση τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµο

εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παραγράφου (1).

 Η άδεια πωλητή γεωργικών φαρµάκων ισχύει για πέντε χρόνια και

µπορεί να ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους πέντε χρόνων η καθεµιά.

(2) Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αίτηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού 5  τη λήξη της.

(3) Οι αδειούχοι πωλητές καταχωρούνται σε µητρώο που φυλάσσεται από

το Συµβούλιο.

 Αδειούχοι πωλητές που δεν είναι εγγεγραµµένοι γεωπόνοι µε βάση
τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµο δε

(α) Να γνωµατεύουν για θέµατα που αφορούν τη χρήση γεωργικών
φαρµάκων ή να παρέχουν γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή

συµβουλές σχετικά µε προβλήµατα, εχθρούς και ασθένειες των φυτών

(β) να επισκέπτονται γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε σκοπό να γνωµατεύουν

για θέµατα φυτοπροστασίας ή και να πωλούν γεωργικά φάρµακα,
εκτός όταν πρόκειται για µεταφορά και παράδοση γεωργικών
φαρµάκων σε πελάτες τους που είχαν παραγγελθεί προηγουµένως,
τηρουµένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών.

(2) Επιτρέπεται η πώληση γεωργικών φαρµάκων σε αδειούχα καταστήµατα

από άτοµα που κατέχουν άδεια πωλητή:

Νοείται ότι οι αδειούχοι πωλητές που δεν είναι εγγεγραµµένοι γεωπόνοι ή

που δεν εργοδοτούνται από εταιρεία που διαθέτει γεωπόνο πρέπει να επιβλέC
πονται από εγγεγραµµένο γεωπόνο µε βάση σχετικό

(3) Οι πωλητές οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν από
την κατοχή και τη χρήση κάθε γεωργικού φαρµάκου που διαθέτουν, να

αναγνωρίζουν τα διάφορα σύµβολα τοξικότητας και ασφάλειας που φέρει η

ετικέτα και να υπενθυµίζουν στους αγοραστές να διαβάζουν και να ακολουC

θούν πιστά την ετικέτα.

(4) Οι πωλητές διαθέτουν µόνο εγκεκριµένα από το Συµβούλιο γεωργικά
φάρµακα, στην κατάλληλη συσκευασία και που φέρουν την εγκριθείσα

ετικέτα.



3609 Κ.∆.Π. 615/2003

(5) Οι πωλητές  άµεσα τη διάθεση των

των οποίων ανακλήθηκε η εγγραφή, έληξε η ηµεροµηνία χρήσης τους ή η

συσκευασία τους φέρει ίχνη παραβίασης ή αλλοίωσης.

(6) Οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι, χωρίς επηρεασµό των οιωνδήποτε
εκατέρωθεν συµβατικών υποχρεώσεων, να παραλαµβάνουν από τους αγοραC

στές τα ληγµένα γεωργικά φάρµακα. Τα δείγµατα για δοκιµές, καθώς και τα

παραβιασµένα ή ληγµένα γεωργικά φάρµακα πρέπει να φυλάγονται σε ειδικό

µέρος µε την ένδειξη «όχι για πώληση» µέχρι να δοκιµαστούν, επιστραφούν ή
καταστραφούν.

(7) Οι πωλητές διευθετούν ώστε τα γεωργικά φάρµακα που διαθέτουν να

µην είναι εκτεθειµένα στο άµεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες ψηλής υγρασίας.

(8) Οι πωλητές διευθετούν ώστε να πωλούνται τα γεωργικά φάρµακα που
υπάρχουν στο κατάστηµα και µετά να αναπληρώνονται.

(9) Οι πωλητές φροντίζουν ώστε να αναγράφεται η λιανική τιµή στη
συσκευασία των γεωργικών φαρµάκων ή σε εµφανές σηµείο στο ράφι όπου

είναι τοποθετηµένα.

(10) Οι πωλητές τηρούν βιβλίο στο οποίο σηµειώνουν τους αγοραστές των
τοξικών µε περιορισµένη χρήση γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε τις

οδηγίες του

(11) Οι πωλητές διατηρούν σε ξεχωριστή αποθήκη γεωργικά φάρµακα

όπως τα υποκαπνιστικά, όταν το Συµβούλιο το απαιτήσει.

ΜΕΡΟΣ III — ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Για την έκδοση άδειας ή ανανέωση άδειας καταστήµατος εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον πωλητή

προς το Συµβούλιο στο Έντυπο 4 του Παραρτήµατος Β.

(2) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από το Συµβούλιο στο Έντυπο 3 του
Παραρτήµατος Β εφόσον το κατάστηµα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι κατασκευασµένο από κατάλληλα υλικά ώστε τα γεωργικά
φάρµακα να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες (από το φως,
τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα) και γενικά να εξασφαλίζεται η κανονική
τους φυσική κατάσταση, καθώς και η δηλωµένη διάρκεια ζωή

(β) το πάτωµα είναι υδατοστεγές, χωρίς ρωγµές, κατασκευασµένο από
υλικά που δεν απορροφούν γεωργικά φάρµακα, που τυχόν απορρέουν

και καθαρίζεται

(γ) έχει τέτοιο µέγεθος και διαµόρφωση ώστε τα γεωργικά φάρµακα να
είναι ταξινοµηµένα κατά κατηγορίες  εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα,

ζιζανιοκτόνα

(δ) διαθέτει κατάλληλα υλικά απορρόφησης  άµµος, πριονίδι κ.ά.) για
εξουδετέρωση και συλλογή γεωργικών φαρµάκων, σε περίπτωση διαρC

ροής

(ε) δεν προκαλεί οποιαδήποτε ρύπανση ή ενόχληση σε γειτονικές κατοιC

κίες ή  και

στ) πτητικά γεωργικά φάρµακα δε διατηρούνται σε κλειστούς χώρους,

ιδιαίτερα σε κλειστά δωµάτια.

 Η άδεια καταστήµατος εκδίδεται σε συγκεκριµένο υποστατικό και
δεν είναι µεταβιβάσιµη.

Προϋποθέσεις
για έκδοση ή
ανανέωση
άδειας σε
κατάστηµα.
Παράρτηµα Β,
Έντυπο 4.

Παράρτηµα Β

Έντυπο 3.

Ισχύς άδειας

και  για

καταστήµατα.
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στα είδη

εµπορίας στο

κατάστηµα.

Απαγορεύσεις

πράξεων.

Απαγορεύεται

η πώληση σε
ανήλικους κλπ.
Κεφ.

 του 1995.

γεωργικών

φαρµάκων

κατηγορίας

τοξικότητας.

Αδεια για την

κατασκευή και

λειτουργία
αποθήκης
γεωργικών
φαρµάκων.

Παράρτηµα Γ,
Έντυπο 6.

Παράρτηµα Γ,
Έντυπο 5.

(2) Η  ισχύει για είκοσι χρόνια και µπορεί να ανανεώνεται για διαδοC

χικές περιόδους είκοσι χρόνων η καθεµιά.

(3) Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αίτηση σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Κανονισµού  πριν τη λήξη της.

(4) Τα αδειούχα καταστήµατα καταχωρούνται σε µητρώο που φυλάσσεται

από το Συµβούλιο.

 Απαγορεύεται η αποθήκευση και η εµπορία τροφίµων, ποτών,
φαρµακευτικών σκευασµάτων, καλλυντικών, ζωοτροφών και υγρών

καυσίµων στο ίδιο κατάστηµα ή σε χώρο που επικοινωνεί µε το κατάστηµα
γεωργικών φαρµάκων.

(2) Επιτρέπεται στο ίδιο κατάστηµα η εµπορία γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων, γεωργικών µηχανηµάτων, εργαλείων, ειδών άρδευσης, δενδρυλC

λίων και σπόρων.

14. Απαγορεύεται η παρασκευή, η τυποποίηση ή η συσκευασία στο κατάC

στηµα οποιωνδήποτε γεωργικών φαρµάκων καθώς και η αλλοίωση κατά

οποιοδήποτε τρόπο της συσκευασίας ή της ετικέτας, ή η έκθεση παραβιαC
σµένης συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων προς πώληση.

15. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρµάκων σε άτοµα που δεν έχουν
την ικανότητα προς το συµβάλλεσθαι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
και 12 του περί Συµβάσεων Νόµου.

 Τα γεωργικά φάρµακα που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία τοξιC
κότητας, φυλάσσονται σε απρόσιτο από τον αγοραστή χώρο.

(2) Μόνο πρόσωπα ενήλικα και µε σώες τις φρένες σύµφωνα µε το άρθρο 12
του περί Συµβάσεων Νόµου µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιούν
γεωργικά φάρµακα της πρώτης κατηγορίας τοξικότητας.

ΜΕΡΟΣ IV — ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

17. (1) Απαγορεύεται η αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων και πρώτων

υλών τους σε αποθήκη για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια από το
Συµβούλιο.

(2) Η αίτηση για άδεια αποθήκης γεωργικών φαρµάκων υποβάλλεται στο
Συµβούλιο από τον ιδιοκτήτη ή τον πωλητή στο Έντυπο 6 του Παραρτήµατος Γ.

(3) Το Συµβούλιο εκδίδει την άδεια στον ιδιοκτήτη ή τον πωλητή στο
Έντυπο 5 του Παραρτήµατος Γ, εφόσον η αποθήκη πληροί τις απαιτήσεις του
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου και τις ακόλουθες επιπρόC
σθετες προϋποθέσεις:

(α) Είναι κατάλληλα κατασκευασµένη ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά

από τις εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή είναι δροσερή, ξηρή και αερίC
ζεται κανονικά µε φυσικό ή τεχνητό

(β) φωτίζεται ικανοποιητικά µε φυσικό ή τεχνητό

(γ) δεν προκαλεί οποιαδήποτε µόλυνση ή ενόχληση σε γειτονικές κατοικίες
ή καταστήµατα ή στο περιβάλλον

(δ) το πάτωµα της είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο τσιµεντοκοC

νίαµα, υδατοστεγές και χωρίς

(ε) για νέες αποθήκες που θα κατασκευαστούν µετά την έγκριση των παρόC
ντων Κανονισµών, υπάρχει κατάλληλο σύστηµα απορροής και συγκέC
ντρωσης των απόνερων από τυχόν διαρροή γεωργικών φαρµάκων ή

πρώτων υλών, που θα εγκρίνεται από το
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(στ) οι  είναι κτισµένοι µε κατάλληλα µη υδατοπερατά υλικά ή τουλάC

χιστο τα 60 εκατοστά από το πάτωµα είναι κτισµένα µε µη υδατοπεC

ρατά υλικά και το υπόλοιπο µέρος µε άλλα κατάλληλα

(ζ) σε περίπτωση που στην ίδια αποθήκη αποθηκεύονται λιπάσµατα ή

άλλα γεωργικά χρειώδη αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό µέρος από

τα γεωργικά φάρµακα.

(4) Η άδεια αποθήκης εκδίδεται σε συγκεκριµένο υποστατικό και δεν είναι

µεταβιβάσιµη.

 Η άδεια ισχύει για είκοσι χρόνια και µπορεί να ανανεώνεται για

διαδοχικές περιόδους είκοσι χρόνων η καθεµιά.

(2) Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αίτηση  από τη λήξη της

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 17.

(3) Οι αδειούχες αποθήκες καταχωρούνται σε µητρώο, που φυλάσσεται
από το Συµβούλιο.

 Τα γεωργικά φάρµακα και οι πρώτες ύλες για την κατασκευή τους
διατηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος ζωής τους.

(2) Η αποθήκη διατηρείται κλειστή και κλειδωµένη για αποφυγή εισόδου
παιδιών ή άλλων µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων ή ζώων.

(3) Απαγορεύεται το κάπνισµα, η λήψη τροφής ή ποτών µέσα στην αποθήκη
γεωργικών φαρµάκων.

ΜΕΡΟΣ V —  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Η αίτηση για την άδεια ή για ανανέωση άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας εργοστασίου παρασκευής, τυποποίησης και συσκευασίας γεωρC
γικών  υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη προς το Συµβούλιο στο

Έντυπο 7 του Παραρτήµατος ∆.

(2) Η άδεια εκδίδεται από το Συµβούλιο στο Έντυπο 8 του Παραρτήµατος ∆,
νοουµένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο παρασκευαστής διατηρεί επαρκές προσωπικό, κατάλληλες κτιριακές
και άλλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για την παρασκευή, τυποC
ποίηση και συσκευασία των γεωργικών φαρµάκων που παράγει ή
προτίθεται να

(β) υπάρχει κατάλληλο σύστηµα συντήρησης του µηχανικού

(γ) υπάρχουν κατάλληλοι αποθηκευτικοί χώροι για τις πρώτες ύλες και τα

τελικά

(δ) ο παρασκευαστής έχει κατάλληλα εξοπλισµένο εργαστήριο, στελεχωC

µένο µε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, για εσωτερικό ποιοτικό
έλεγχο των παρασκευασµάτων που παράγει για την επιτόπια αγορά ή

για εξαγωγή:

Νοείται ότι ο παρασκευαστής δυνατό να συνεργάζεται µε άλλο ιδιωτικό ή

κρατικό εργαστήριο επαρκούς δυναµικότητας για το σχετικό έλεγχο ποιόC
τητας, κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου.

 Τηρουµένων των σχετικών διατάξεων του περί Ασφάλειας και

Υγείας στην Εργασία Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση
αυτόν και τηρουµένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών, το

Συµβούλιο εκδίδει την άδεια εργοστασίου σε συγκεκριµένο υποστατικό.

Ισχύς
 αποθήκες,

ανανέωση
άδειας και
µητρώο.

φύλαξης

φαρµάκων και
π  υλών.

Προϋποθέσεις
έκδοσης άδειας
για ίδρυση και
λειτουργία
εργοστασίου.
Παράρτηµα ∆,
Έντυπο 7.

Παράρτηµα ∆,
Έντυπο 8.

Επιπρόσθετες
προϋποθέσεις
για την έκδοση
άδειας.
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της

εξέτασης αιτήC
σεων και

έκδοσης
αδειών.

Ανάκληση ή
αναστολή
άδειας.

Τέλη.
Παράρτηµα Ε.

(2) Η  για είκοσι  και  να ανανεώνεται για διαδοC

χικές περιόδους είκοσι χρόνων η καθεµιά.

(3) Για την ανανέωση της άδειας  η αίτηση πριν τη λήξη της

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 20.

(4) Τα αδειούχα εργοστάσια καταχωρούνται σε µητρώο που φυλάσσεται

από το Συµβούλιο.

22. Για την παρεµπόδιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος ο παρασκευαC

στής  να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του Συµβουλίου.

ΜΕΡΟΣ VI — ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

23. Το Συµβούλιο καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης
και της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας που προνοούνται στους παρόντες

Κανονισµούς.

24. Το Συµβούλιο µπορεί να ανακαλέσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε
άδεια, που έχει εκδοθεί δυνάµει των παρόντων Κανονισµών, για όση χρονική

διάρκεια κρίνει αναγκαία, νοουµένου ότι θα γνωστοποιήσει προσηκόντως την
πρόθεση του αυτή και θα δώσει τη δυνατότητα ακρόασης του προσώπου που

επηρεάζεται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό δε συµµορC
φώνεται µε τις διατάξεις του Νόµου και των Κανονισµών, καθώς και µε τις
εγγράφους υποδείξεις του Συµβουλίου.

25. Για την έκδοση ή ανανέωση οποιασδήποτε άδειας δυνάµει των παρόC
ντων Κανονισµών καταβάλλονται τα αντίστοιχα τέλη, όπως καθορίζεται στο
Παράρτηµα Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ 1

 4)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟϊ ΤΟΥ 2003

 ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άδεια Πωλητή Γεωργικών Φαρµάκων

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Συµβούλιο Ελέγχου  Φαρµάκων

ενέκρινε την έκδοση άδειας πωλητή γεωργικών φαρµάκων στο/στη:

Όνοµα:

Αριθµός Ταυτότητας:

Αριθµός Μητρώου για πωλητές γεωργικών φαρµάκων:

Η άδεια αυτή εκδίδεται για χρονική περίοδο πέντε χρόνων σύµφωνα µε τους

ακόλουθους όρους:

Η άδεια αυτή λήγει την:

Ηµεροµηνία έκδοσης:

(Πρόεδρος του
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ΕΝΤΥΠΟ 2
(Κανονισµός 5)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αίτηση για άδεια ή για ανανέωση άδειας πωλητή γεωργικών φαρµάκων

(Η αίτηση να  σε 2 αντίγραφα)

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Αίτησης: Αρ. Απόδειξης:

Προς το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων,

Τµήµα Γεωργίας,

Λευκωσία

Με την παρούσα αιτούµαι όπως µου παραχωρηθεί άδεια πωλητή γεωργικών
φαρµάκων. Τα στοιχεία µου είναι τα πιο κάτω:
Ονοµατεπώνυµο: .'
Αρ. ταυτότητας:
∆ιεύθυνση :

Αρ. Τηλ. : (οικίας) (εργασίας)
∆ιεύθυνση

Αρ. Τηλ.
καταστήµατος:
Αρ. µητρώου
για το κατάστηµα:
Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας:

∆ηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου, αρ.

και των Κανονισµών που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν και ζητώ να µου εκδοθεί η

σχετική άδεια πωλητή γεωργικών φαρµάκων.

Υπογραφή αιτητή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ 3

 11)

Ο ΠΕΡΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άδεια Λειτουργίας για Κατάστηµα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων ενέκρινε
την έκδοση άδειας για λειτουργία του πιο κάτω καταστήµατος εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων:

∆ιεύθυνση υποστατικού:

Ιδιοκτήτης

Αιτητής :

Αρ. µητρώου για καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων:

Η άδεια αυτή εκδίδεται  χρονική περίοδο είκοσι χρόνων σύµφωνα µε τους
ακόλουθους όρους:

(Πρόεδρος του

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ 4
(Κανονισµοί 11 και 12 )

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αίτηση για άδεια ή για ανανέωση άδειας για Κατάστηµα Εµπορίας Γεωργικών

Φαρµάκων

(Η αίτηση να υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα)

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Αίτησης: Αρ. Απόδειξης:

Προς το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών

Τµήµα Γεωργίας,

Λευκωσία

Με την παρούσα αιτούµαι όπως µου παραχωρηθεί άδεια για κατάστηµα εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων. Τα στοιχεία µου είναι τα πιο κάτω:
Ονοµατεπώνυµο:
∆ιεύθυνση :

Αρ. Τηλ. :
∆ιεύθυνση

Αρ. Τηλ.
καταστήµατος:

Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας:

∆ηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου, αρ.

και των Κανονισµών που εκδόθηκαν µε  αυτόν και ζητώ να µου εκδοθεί η

σχετική άδεια για κατάστηµα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

Υπογραφή αιτητή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ 5

(Κανονισµός 17)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άδεια Αποθήκης Γεωργικών Φαρµάκων

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων
την έκδοση άδειας αποθήκης γεωργικών φαρµάκων για το πιο κάτω υποστατικό:

∆ιεύθυνση υποστατικού:

Ιδιοκτήτης :

Αιτητής

Αρ. µητρώου για αποθήκες γεωργικών φαρµάκων:

Η άδεια αυτή εκδίδεται για χρονική περίοδο είκοσι χρόνων σύµφωνα µε τους
ακόλουθους όρους:

(Πρόεδρος του Συµβουλίου)

Ηµεροµηνία:
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ΕΝΤΥΠΟ 6
(Κανονισµοί 17 και 18 )

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αίτηση για άδεια ή για ανανέωση άδειας για αποθήκη γεωργικών φαρµάκων

(Η αίτηση να υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα)

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Αίτησης: Αρ. Απόδειξης:

Προς το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων,

Τµήµα Γεωργίας,

Λευκωσία

Με την παρούσα αιτούµαι όπως µου παραχωρηθεί άδεια  αποθήκη γεωργικών
φαρµάκων. Τα στοιχεία µου είναι τα πιο κάτω:

Ονοµατεπώνυµο:

∆ιεύθυνση :

Αρ. Τηλ. :

∆ιεύθυνση

Αρ. Τηλ.
καταστήµατος:

Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας:

∆ηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του  Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου, αρ.

και των Κανονισµών που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν και ζητώ να µου εκδοθεί η

σχετική άδεια για κατάστηµα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

Υπογραφή αιτητή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΕΝΤΥΠΟ 7

(Κανονισµός 20 και

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αίτηση για άδεια ή για ανανέωση άδειας εργοστασίου γεωργικών φαρµάκων

(Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα)
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Αίτησης: Αρ. Απόδειξης:

Προς το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών
Τµήµα Γεωργίας,
Λευκωσία

Με την παρούσα αιτούµαι όπως µου παραχωρηθεί άδεια για ίδρυση και λειτουργία
εργοστασίου γεωργικών φαρµάκων. Τα στοιχεία µου είναι τα πιο κάτω:

Ονοµατεπώνυµο:

∆ιεύθυνση :

Αρ. Τηλ.

∆ιεύθυνση

Αρ. Τηλ.
εργοστασίου:

∆ραστηριότητες εργοστασίου: α) Παρασκευή ΝΑΙ/ΟΧΙ
β) Τυποποίηση ΝΑΙ/ΟΧΙ
γ)  ΝΑΙ/ΟΧΙ

∆ηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµου, αρ.
και των Κανονισµών που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν και ζητώ να µου εκδοθεί η
σχετική άδεια για ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου γεωργικών φαρµάκων.

Υπογραφή αιτητή
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ΕΝΤΥΠΟ 8
(Κανονισµός 20)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άδεια  Γεωργικών Φαρµάκων

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων ενέκρινε
την έκδοση άδειας εργοστασίου γεωργικών φαρµάκων:

Ονοµασία εργοστασίου:

∆ιεύθυνση εργοστασίου:

Ιδιοκτήτης :

Αιτητής :

Αρ. µητρώου για εργοστάσια γεωργικών φαρµάκων:

∆ραστηριότητες εργοστασίου: α) Παρασκευή ΝΑΙ/ΟΧΙ
β) Τυποποίηση ΝΑΙ/ΟΧΙ

 Συσκευασία ΝΑΙ/ΟΧΙ

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για χρονική περίοδο είκοσι χρόνων σύµφωνα µε
τους ακόλουθους όρους:

(Πρόεδρος του Συµβουλίου)

Ηµεροµηνία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
(Κανονισµοί 4,  18, 20, 21)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993
(ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 1993)

ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΟΥ 2003

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τέλη

£

(α) Για κάθε αίτηση ή για ανανέωση της άδειας πωλητή γεωργικών φαρµάκων 20

δυνάµει του Κανονισµού 5

(β) Για κάθε αίτηση για έκδοση ή ανανέωση της άδειας για κατάστηµα 20

γεωργικών φαρµάκων δυνάµει των Κανονισµών 11 και 12

(γ) Πα κάθε αίτηση για έκδοση ή για ανανέωση της άδειας για αποθήκη 20

γεωργικών φαρµάκων δυνάµει των Κανονισµών  και

(δ) Πα κάθε αίτηση για έκδοση ή για ανανέωση της άδειας για ίδρυση και 50

λειτουργία εργοστασίου παρασκευής  φαρµάκων δυνάµει των

Κανονισµών 20 και 21


