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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)
Απ. 4446, 13.6.2014

Ν. 72(Ι)/2014

Ο πεπί Ιδπύζεωρ και Λειηοςπγίαρ Σςνδέζμων Πποζηαζίαρ Φςηών Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη
ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 72(Ι) ηνπ 2014
Ο ΠΔΡΙ ΙΓΡΤΔΩ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ιδξχζεσο θαη Λεηηνπξγίαο πλδέζκσλ Πξνζηαζίαο
Φπηψλ Νφκνο ηνπ 2014.
2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αζζέλεηα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε λφζν πνπ πξνθαιείηαη ζηα θπηά απφ παζνγφλν αίηην, φπσο
κχθεηεο, βαθηήξηα, ηνχο, ηνεηδή, θπηνπιάζκαηα θαη θπηνπαξαζηηηθνί λεκαηψδεηο·
«γεσξγηθή πεξηθέξεηα» ζεκαίλεη γεσξγηθή πεξηνρή πνπ δχλαηαη λα θαιχπηεη κηα ή πεξηζζφηεξεο
θνηλφηεηεο, ζηελ νπνία θαιιηεξγνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα είδε θαιιηεξγεηψλ κε θνηλά πξνβιήκαηα
απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο ε νπνία θαη θεξχζζεηαη σο ηέηνηα απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε γλσζηνπνίεζε
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4·
«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη πεξηιακβάλεη πξφζσπν δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23·
«επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ» ζεκαίλεη ηε ζπζηαζείζα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 επηηξνπή,
πνπ εθπξνζσπεί ην χλδεζκν θαη αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηνπ·
«ερζξφο» ζεκαίλεη καθξνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ είλαη επηβιαβήο πξνο ηα θπηά, φπσο έληνκα,
αθάξεα, ηξσθηηθά, καιάθηα θαη δηδάληα·
«θαιιηέξγεηα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζπκπαγή θπηεία ακπέινπ, ειηάο θαη/ή ζηηεξψλ, θαζψο θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπαγή θπηεία πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 θαη ε νπνία βξίζθεηαη εληφο κηαο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο·

86(Ι) ηνπ 1999 «θνηλφηεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνο, φπσο απηφο
51(Ι) ηνπ 2000 εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
5(Ι) ηνπ 2001
131(Ι) ηνπ 2001
199(Ι) ηνπ 2002
228(Ι) ηνπ 2002
52(Ι) ηνπ 2005
128(Ι) ηνπ 2005
148(Ι) ηνπ 2006
156(Ι) ηνπ 2006
27(Ι) ηνπ 2007
154(Ι) ηνπ 2007
166(Ι) ηνπ 2007
2(Ι) ηνπ 2009
50(Ι) ηνπ 2009
98(Ι) ηνπ 2009
47(Ι) ηνπ 2009
120(Ι) ηνπ 2010
29(Ι) ηνπ 2011
136(Ι) ηνπ 2011
218(Ι) ηνπ 2012
94(Ι) ηνπ 2013
142(Ι) ηνπ 2013
172(Ι) ηνπ 2013.
«κέζα θπηνπξνζηαζίαο» ζεκαίλεη ηε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ, ειθπζηηθψλ παγίδσλ θαη άιισλ
πξντφλησλ πνπ δελ απνηεινχλ θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, αιιά πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ θπηψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο·
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«παξαγσγφο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εληφο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο θαη δχλαηαη λα σθειεζεί απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο ηνπ πλδέζκνπ·
«πξνζηαζία ησλ θπηψλ» ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη/ή
κέζσλ θπηνπξνζηαζίαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία θαιιηέξγεηαο απφ πξνζβνιή
απφ ερζξφ ή αζζέλεηα θαη ζηελ θαηαζηξνθή δηδαλίσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο·
«χλδεζκνο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζχλδεζκν πξνζηαζίαο θπηψλ, πνπ ηδξχεηαη δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6·
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη πεξηιακβάλεη
πξφζσπν δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23·
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 309,
24.11.2009, ζ. 1.

«θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ
άξζξνπ 2, ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη
91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ».

Πεδίν
εθαξκνγήο.

3.-(1) Ο παξψλ Νφκνο ξπζκίδεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πλδέζκσλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο
ακπέινπ, ηεο ειηάο θαη/ή ησλ ζηηεξψλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαιιηέξγεηα έρεη θαζνξηζηεί κε
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25.
(2) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ-

147(Ι) ηνπ 2003
93(Ι) ηνπ 2005
91(Ι) ηνπ 2011
60(Ι) ηνπ 2012.

(α) ηνπ πεξί ησλ Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Δηζαγσγήο θαη Δμάπισζεο Οξγαληζκψλ
Δπηβιαβψλ γηα ηα Φπηά θαη ηα Φπηηθά Πξντφληα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
.
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

149(Ι) ηνπ 2007
2(Ι) ηνπ 2011.

(β) ηνπ πεξί Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Φπηηθνχ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ Νφκνπ, φπσο
.
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

21(Ι) ηνπ 2004.

(γ) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Νέσλ Πνηθηιηψλ ησλ Φπηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·

72(Ι) ηνπ 2004
62(Ι) ηνπ 2009
116(Ι) ηνπ 2009
89(Ι) ηνπ 2010.

(δ) ηνπ πεξί Βηνθηφλσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη

141(Ι) ηνπ 2011.

(ε) ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξφτφλησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη,

.

θαη, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε
απφ ηνπο πην πάλσ Νφκνπο, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ Νφκσλ.
Κήξπμε
γεσξγηθήο
πεξηνρήο ζε
πεξηθέξεηα.

4. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θεξχμεη κηα γεσξγηθή πεξηνρή ζε
γεσξγηθή πεξηθέξεηα.

Πξνυπνζέζεηο
ίδξπζεο
πλδέζκνπ.

5. Πξηλ ηε ζχγθιεζε Ιδξπηηθήο πλέιεπζεο γηα ίδξπζε πλδέζκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
6, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) Σνπιάρηζηνλ δεθαέμη (16) παξαγσγνί ηεο ίδηαο θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα αηηεζνχλ απφ
ηνλ Τπνπξγφ ηελ ίδξπζε πλδέζκνπ·
(β) ε θαιιηέξγεηα ησλ αηηνχκελσλ παξαγσγψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο, ε νπνία έρεη θεξπρζεί σο ηέηνηα απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 4·
(γ) νη αηηνχληεο παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη γηα κηα απφ ηηο πην θάησ θαιιηέξγεηεο:
.
(i)
Άκπεινο
(ii)
ειηά
(iii)
ζηηεξά θαη/ή
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(iv)

νπνηαδήπνηε άιιε θαιιηέξγεηα έρεη θαζνξηζηεί κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25·

(δ) ε ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ δεθαέμη (16) παξαγσγνχο, νη
νπνίνη δηθαηνχληαη ςήθν θαη ζα εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπ πλδέζκνπ·
(ε) ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ππφ ίδξπζε πλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη ίζε ή
κεγαιχηεξε ησλ ηξαθνζίσλ (300) δεθαξίσλ· θαη
(ζη) ε απφθαζε θαηά ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.
Ίδξπζε
πλδέζκνπ.

6.-(1) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, κεηά ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 5 αίηεζε απφ δεθαέμη (16)
ηνπιάρηζηνλ παξαγσγνχο θαιιηέξγεηαο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζε κηα γεσξγηθή πεξηθέξεηα, λα
ζπγθαιέζεη ζπγθέληξσζε, θαινχκελε «Ιδξπηηθή πλέιεπζε» ησλ παξαγσγψλ ηεο ελ ιφγσ γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο γηα λα ηδξχζνπλ χλδεζκν.
(2) ε κηα γεσξγηθή πεξηθέξεηα δχλαηαη λα ηδξχεηαη κφλν έλαο χλδεζκνο αλά θαιιηέξγεηα.
(3) Γεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο Ιδξπηηθήο πλέιεπζεο, ν Γηεπζπληήο
κεξηκλά φπσο γλσζηνπνηεζεί ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (8), κε αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζε πεξίνπηα κέξε ηεο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο φπνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ν χλδεζκνο, κε ηελ νπνία θαινχληαη λα παξεπξεζνχλ νη
παξαγσγνί, ησλ νπνίσλ νη θαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη εληφο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο.
(4) (α)

Η Ιδξπηηθή πλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ επηηπγράλεηαη απαξηία θαη ν Γηεπζπληήο
πξνεδξεχεη ηεο Ιδξπηηθήο πλέιεπζεο.

(β)

Απαξηία επηηπγράλεηαη φηαλ ζηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ
δεθαέμη (16) παξαγσγνί ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο, ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ ησλ νπνίσλ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ ηξαθνζίσλ (300) δεθαξίσλ.

(γ)

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αλαβάιεη ηελ Ιδξπηηθή
πλέιεπζε γηα κεηαγελέζηεξν ζηάδην. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε πξνζεζκία αλάξηεζεο
ηεο λέαο αλαθνίλσζεο δχλαηαη λα κεησζεί ζηηο ηξεηο εκέξεο, πξηλ ηε λέα απηή
εκεξνκελία.

(5) ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φινη νη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί.
(6) ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε ζπδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε,
πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3).
(7)(α)
(β)

Οη απνθάζεηο θαηά ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε ιακβάλνληαη κε απιή ςεθνθνξία ησλ
παξφλησλ θαη δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ παξαγσγψλ.
Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φινη νη παξεπξηζθφκελνη παξαγσγνί:
Ννείηαη φηη εάλ, ζε νπνηαδήπνηε Ιδξπηηθή πλέιεπζε πλδέζκνπ εγεξζεί έλζηαζε
αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα παξεπξίζθεηαη θαη λα έρεη
δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπγθέληξσζε απηή, ηφηε ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα πξνβεί ζε
έξεπλα θαη λα απνθαζίζεη επί ηεο έλζηαζεο.

(8) Καηά ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε, νη παξφληεο θαη δηθαηνχκελνη ςήθνπ παξαγσγνί απνθαζίδνπλ (α) θαηά πφζν ζα ηδξπζεί χλδεζκνο·
(β) ηνπο ζθνπνχο ίδξπζεο ηνπ πλδέζκνπ, πνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζηαζία
ηεο θαιιηέξγεηαο απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο γεσξγηθήο
πξαθηηθήο· θαη
(γ) ηελ θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία ηδξχεηαη ν χλδεζκνο.
(9) Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (7) θαη (8) δεζκεχνπλ
φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ.
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Γεκνζίεπζε
ίδξπζεο
πλδέζκνπ.

7. Μεηά ηελ απφθαζε γηα ίδξπζε πλδέζκνπ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
5, ν Γηεπζπληήο δεκνζηνπνηεί ηελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Μεηξψν κειψλ
πλδέζκνπ.

8.-(1) Ο χλδεζκνο ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη
δηεχζπλζεο θαη νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ή ν αξηζκφο δέληξσλ πνπ θαηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
γεσξγηθή πεξηθέξεηα θαη ηπγράλνπλ ή ζα ηχρνπλ αμηνπνίεζεο απφ ην χλδεζκν.
(2) Σν θαηαξηηδφκελν κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε
αλαζεσξήζεηο ηνπ επηθπξψλνληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ. Σν πξσηφηππν κεηξψν ηεξείηαη
απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ θαη έλα (1) αληίγξαθν ηεξείηαη απφ ην Γηεπζπληή.
(3) Σν κεηξψν αλαζεσξείηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ θάζε δχν (2) ρξφληα ή φπνηε
απαηηείηαη, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηπρφλ πξνζζήθε λέσλ κειψλ, ηελ ηπρφλ δηαγξαθή κειψλ θαη
ηελ ηπρφλ αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ ησλ πθηζηάκελσλ κειψλ θαη αληίγξαθν απηνχ δίλεηαη ζην
Γηεπζπληή.
(4) Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ κεηξψνπ, θάζε παξαγσγφο κέινο ηνπ πλδέζκνπ
πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ πνπ δειψλεη.
(5) Οη παξαγσγνί νη δηθαηνχκελνη ςήθνπ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε ηνπ
πλδέζκνπ θαη δειψλνπλ γξαπηψο πξφζεζε λα εγγξαθνχλ σο κέιε γίλνληαη απηφκαηα κέιε ηνπ
πλδέζκνπ.
(6) Παξαγσγφο ν νπνίνο θαιιηεξγεί, εληφο ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη ν χλδεζκνο, ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα έρεη δηθαίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα
αηηεζεί γξαπηψο φπσο εγγξαθεί σο κέινο ηνπ πλδέζκνπ. Η αίηεζή ηνπ εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη ή
απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εγθξίλεηαη, ηφηε ν
παξαγσγφο απηφο πξνζηίζεηαη ζην κεηξψν ησλ κειψλ.
(7) Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πλδέζκνπ έρεη δηθαίσκα λα επηιέμεη λα παξαηηεζεί απφ κέινο ηνπ
πλδέζκνπ, αθνχ πξψηα ελεκεξψζεη ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε
επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ δηαγξάθεη ην κέινο απφ ην κεηξψν κειψλ ηνπ πλδέζκνπ θαη απηφο παχεη
λα ηπγράλεη νπνηνπδήπνηε νθέινπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλδέζκνπ:
Ννείηαη φηη, ην κέινο πξέπεη λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ πλδέζκνπ πξηλ
ηελ παξαίηεζή ηνπ.

Τπνρξεψζεηο
κειψλ.

9.(1) Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο
ηνπ πλδέζκνπ.
(2) ε κέιε πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελ ιφγσ απνθάζεηο, δχλαηαη λα επηβιεζεί απφ ηελ
επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην χλδεζκν, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπο θαιέζνπλ
πξνο ζπκκφξθσζε.

Δπηηξνπή ηνπ
πλδέζκνπ.

10.-(1) Μεηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ίδξπζε πλδέζκνπ, είηε θαηά ηε ζπγθιεζείζα Ιδξπηηθή
πλέιεπζε είηε ζε ζπλεδξίαζε πνπ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηεπζπληή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ηα κέιε
ηνπ πλδέζκνπ πξνβαίλνπλ ζε εθινγή πέληε (5) εμ’ απηψλ σο αηξεηψλ κέιψλ ηεο επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ θαη δχν (2) σο επηιαρφληεο. Η εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ δηεμάγεηαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ κειψλ.
(2) Ο Γηεπζπληήο είλαη σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.
(3) Κάζε ππνςήθηνο γηα εθινγή σο αηξεηφ κέινο πξέπεη λα πξνηαζεί απφ έλα κέινο ηνπ
πλδέζκνπ πνπ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζε θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα άιιν κέινο ηνπ
πλδέζκνπ, πνπ επίζεο παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
(4) Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη κέρξη πέληε (5) ππνςήθηνπο θαη εθιέγνληαη ηα πέληε (5)
κέιε πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δχν ή
πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ θαη εάλ δελ επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηζνςεθνχλησλ, δηεμάγεηαη
θιήξσζε ζηελ παξνπζία ησλ ηζνςεθνχλησλ.
(5) (α)

ε πεξίπησζε πνπ έλα εθιεγκέλν αηξεηφ κέινο αξλεζεί λα ππεξεηήζεη ηελ επηηξνπή
ηνπ πλδέζκνπ ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ, ηφηε ε επηηξνπή ηνπ
πλδέζκνπ ην αληηθαζηζηά κε ηνλ πξψην επηιαρφληα πνπ έρεη εθιεγεί θαηά ηε
ςεθνθνξία εθινγήο.
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(β)

ε πεξίπησζε πνπ ν πξψηνο επηιαρψλ αξλεζεί ή αδπλαηεί λα ππεξεηήζεη ηελ
επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ, ηφηε απηφο αληηθαζίζηαηαη απφ ην δεχηεξν επηιαρφληα.

(γ)

ε πεξίπησζε πνπ αξλείηαη ή αδπλαηεί θαη ν δεχηεξνο επηιαρψλ, ηφηε ν Τπνπξγφο,
απηεπάγγειηα ή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, αληηθαζηζηά απηφλ
κε έλα άιιν κέινο ηνπ πλδέζκνπ.

(6) Δάλ αηξεηφ κέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ παχζεη λα είλαη παξαγσγφο ή εάλ ρσξίο
αηηηνινγία δελ παξεπξίζθεηαη ζε ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ην κέινο απηφ παχεη
λα είλαη κέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν κέινο ηνπ πλδέζκνπ,
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5).
πλεδξηάζεηο,
απαξηία θαη
πξαθηηθά
ζπλεδξηάζεσλ
ηεο επηηξνπήο
ηνπ πλδέζκνπ.

11.-(1) Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο.

(2) ε νπνηαδήπνηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ πθίζηαηαη απαξηία φηαλ είλαη
παξφληα ηέζζεξα (4) κέιε ηεο.
(3) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, ηφηε επηιέγεηαη, κεηά απφ
ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, έλα κέινο πνπ πξνεδξεχεη
ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπλεδξίαζεο.
(4) Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο ηφηε ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έρεη ληθψζα ςήθν. Οη
απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ δεζκεχνπλ φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ.
(5) Ο Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κεξηκλά λα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή
πξαθηηθά ζε θάζε ζπλεδξίαζε, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί θαη νη
απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ πξνεδξεχνληα,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Γεληθέο
πλειεχζεηο ηνπ
πλδέζκνπ.

12.-(1) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε, φπνηε ην ζεσξεί
ζθφπηκν, γηα λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χλδεζκν ή
γηα λα απνθαζίζνπλ γηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο, φια ηα κέιε ηνπ
πλδέζκνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο.
(2) Σα κέιε θαινχληαη λα παξεπξεζνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κέζσ γξαπηήο πξφζθιεζεο πνπ
απνζηέιιεηαη ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ηνπ θάζε κέινπο ή/θαη κέζσ γξαπηήο αλαθνίλσζεο πνπ
αλαξηάηαη ζε πεξίνπηα κέξε ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο ή/θαη
κε δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηχπν γηα ηξεηο (3) κέξεο. Η ζρεηηθή πξφζθιεζε / αλαθνίλσζε αλαθέξεη
ξεηά ην ζθνπφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε
Γεληθή πλέιεπζε.
(3) Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη λα ππάξρεη απαξηία, δειαδή λα
παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ. ε πεξίπησζε κε
απαξηίαο, νη παξφληεο κεηά απφ παξέιεπζε ηξηάληα (30) ιεπηψλ απνηεινχλ απαξηία.
(4) Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία, φπνπ
απαηηείηαη ην πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ ζπλ κηα ςήθνο.
(5) Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη δηά ςεθνθνξίαο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη δεζκεπηηθέο γηα
ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ θαη γηα φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ.

Γηνξηζκφο
πξνζσξηλήο
επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ ζε
πεξίπησζε
αδπλακίαο
εθινγήο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο
πθηζηάκελεο
επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ.

13.-(1) ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη εθηθηή ε εθινγή επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ ή ε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη κε
γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα νξίζεη
θαηάιιεια πξφζσπα γηα λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Σα πξφζσπα απηά
δχλαληαη λα είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 23, ιεηηνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο.
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(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία πθηζηάκελεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ δελ είλαη εθηθηή, ηεο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) πξνεγείηαη ε παχζε ηεο ππνιεηηνπξγνχζαο πθηζηάκελεο
επηηξνπήο απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(3) ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (2), ε λέα επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ έρεη ζεηεία ιηγφηεξε ή ίζε κε
ηνλ ελαπνκείλαληα ρξφλν ηεο ζεηείαο ηεο παπζείζαο επηηξνπήο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθινγή λέαο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, ηφηε ε
επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) έρεη ζεηεία φρη κεγαιχηεξε απφ ηξία
(3) ρξφληα.
Δμνπζίεο θαη
θαζήθνληα ηεο
επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ.

14.-(1) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ
ππνζέζεσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη γεληθψο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα ιακβάλνληαη
κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηηο ζηνρεπφκελεο θαιιηέξγεηεο πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο.
(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ε επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ έρεη αξκνδηφηεηα
φπσο (α) ζέηεη ζε εθαξκνγή ην θαηαξηηδφκελν πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ θαη/
ή αζζελεηψλ ηεο ζηνρεπφκελεο θαιιηέξγεηαο,
(β) πξνκεζεχεηαη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη κέζσλ θπηνπξνζηαζίαο, πξνθεξχζζνληαο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Γεκνθξαηίαο,
(γ) νξγαλψλεη θαη ζπγρξνλίδεη νκαδηθέο ελέξγεηεο ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ εθάζηνηε θαηαξηηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη/ή
αζζελεηψλ, φπσο νκαδηθνί ςεθαζκνί απφ ηα κέιε,
(δ) δηαρεηξίδεηαη ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ πλδέζκνπ θαη αηηείηαη δάλεην απφ ηνλ
Τπνπξγφ γηα ηε δηεμαγσγή νκαδηθήο θαηαπνιέκεζεο,
(ε) έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε αξκφδην θπβεξλεηηθφ ηκήκα ή άιιν νξγαληζκφ ή εηαηξεία
γηα ηελ νκαδηθή δηαρείξηζε ησλ ερζξψλ θαη/ή αζζελεηψλ ηεο θαιιηέξγεηαο,
(ζη) επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο ζρεηηδνκέλνπ κε ηελ πξνζηαζία ηεο
θαιιηέξγεηαο,
(δ) ηεξεί ιεπηνκεξή θαη αθξηβή βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ πλδέζκνπ,
(ε) θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ην
πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα θάζε έθαζην έηνο θαη ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ
Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17,
(ζ) αληηπξνζσπεχεη ην χλδεζκν δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο,
(η) εμεηάδεη, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηήζεηο γηα εγγξαθή λέσλ κειψλ,
(ηα) δηαγξάθεη κέιε ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη κία ε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην
θάησ πξνυπνζέζεηο:
(i) Tν κέινο παχεη λα είλαη παξαγσγφο ή δελ δηαζέηεη θαιιηέξγεηα εληφο ηεο
γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο,
(ii) ην κέινο έρεη πεζάλεη,
(iii) ην κέινο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ,
(iv) ην κέινο ππνπίπηεη ζε ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα,
(ηβ) ζπγθαιεί Γεληθή πλέιεπζε γηα λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ γηα δηάθνξα
ζέκαηα ή γηα λα πξνηείλεη ηε ζπλέλσζε ηνπ πλδέζκνπ κε άιιν χλδεζκν ή λα
πξνηείλεη ηε δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ,
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(ηγ) ζπληάζζεη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ,
(ηδ) επηηεξεί θαη επηβεβαηψλεη φηη φια ηα κέιε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε θπηνπξνζηαζία θαη ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πην πάλσ
λνκνζεζία, ε επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ δχλαηαη λα ην θαιέζεη ζε ζπκκφξθσζε ή/θαη
λα ηνπ ζηεξήζεη νπνηαδήπνηε νθέιε ή/θαη λα ην δηαγξάςεη απφ ην χλδεζκν, θαη
(ηε) θαζνξίδεη, βάζεη ηεο έθηαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8, ηφζν ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη κέζσλ θπηνπξνζηαζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην χλδεζκν, φζν θαη ηελ
πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο μερσξηζηά.
Δζσηεξηθνί
θαλνληζκνί.

15.-(1) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ, κεηά απφ ζχγθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, εθδίδεη εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ.
(2) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί δχλαληαη λα θαζνξίδνπλ (α) ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, ε νπνία ζε θακία
πεξίπησζε δελ μεπεξλά ηα πέληε (5) έηε·
(β) ζπγθεθξηκέλνπο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο ηεο ζηνρεπκέλεο θαιιηέξγεηαο γηα ηελ νπνία
ηδξχζεθε ν χλδεζκνο·
(γ) πξφζσπν (εθεμήο θαινχκελν «ν ηακίαο») πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
πλδέζκνπ, θαζψο θαη άιισλ ππαιιήισλ πνπ, θαηά ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ, απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ
ηνπ πλδέζκνπ, φπσο θαη ηα θαζήθνληα, ην ρξφλν κίζζσζεο θαη ηελ ακνηβή απηψλ·
(δ) ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα ηέιε πνπ θαηαβάιινπλ ηα κέιε, ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ
ηειψλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαβαιιφλησλ ηα ηέιε, ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηφηεηα θαη ζθνπφ, θαη ηα ηέιε εγγξαθήο ή/θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο·
(ε) ηνλ ηξφπν θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ ηειψλ·
(ζη) ηνλ ηξφπν εγγξαθήο κειψλ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ κεηξψνπ πνπ ηεξείηαη δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8·
(δ) ηνλ ηξφπν δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ ή ζπλέλσζεο κε άιιν χλδεζκν·
(ε) ηε δηαδηθαζία άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ.
(3) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηνπ
πλδέζκνπ θαη εθαξκφδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Τπνπξγφο ηνπο δεκνζηνπνηεί κε
γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(4) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί γλσζηνπνηνχληαη ζηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ κε αλάξηεζή ηνπο ζε
πεξίνπηα κέξε εληφο ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο ή/θαη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηνλ εκεξήζην ηχπν.
(5) Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί δχλαληαη θαηά θαηξνχο λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ εθάζηνηε επηηξνπή
ηνπ πλδέζκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1), (2), (3) θαη (4).

Σέιε θαη
δηθαηψκαηα.

16.-(1) ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε ηέιε ή δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο δελ θαηαβιεζνχλ απφ ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ κέρξη ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηνπο
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο εκεξνκελία, απηά απμάλνληαη θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη ην αξρηθφ
πνζφ ηνπο κε ηελ αχμεζε απηή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ.
(2) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ δχλαηαη λα πάξεη δηθαζηηθά κέηξα γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ή
δηθαησκάησλ ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζην νπνίν επηβιήζεθαλ ηέιε ή δηθαηψκαηα θαη
κπνξεί λα ηα εηζπξάμεη καδί κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ χςνπο ηνπ δέθα επί ηνηο εθαηφ (10%) θαη φια ηα
δηθαζηηθά θαη άιια έμνδα.
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Τπνβνιή
θαηαξηηδφκελνπ
πξνγξάκκαηνο
θαη πξνυπνινγηδφκελα έζνδα
θαη έμνδα.

17.-(1) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ ππνβάιιεη θάζε έηνο ζηνλ Τπνπξγφ γηα έγθξηζε ηα κέηξα
πξνζηαζίαο θπηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ
δήισζε γηα ηα πξνυπνινγηδφκελα έζνδα θαη έμνδα θαη, θαηά πξνζέγγηζε, ηελ ππνινγηδφκελε δαπάλε
αλά δέληξν ή δεθάξην ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο φπνπ ζα εθαξκνζηεί νκαδηθή δηαρείξηζε ησλ
ερζξψλ θαη ησλ αζζελεηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηεξγεηηθή ή ρξνληθή πεξίνδν.
(2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο επί ή ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ εηεζίσο
θαηαξηηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θπηψλ ή επί ησλ πξνυπνινγηδφκελσλ εηήζησλ εζφδσλ
θαη εμφδσλ.

Έιεγρνο
ινγαξηαζκψλ.

18.-(1) Οη ινγαξηαζκνί εθάζηνπ πλδέζκνπ ειέγρνληαη απφ ην Γηεπζπληή, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ θαη πξηλ ηελ εθινγή λέαο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ ή νπνηαδήπνηε
άιιε ρξνληθή ζηηγκή θξίλεη ν Γηεπζπληήο. Ο ηακίαο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ ππνρξενχηαη φπσο
παξαδψζεη φια ηα βηβιία θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πλδέζκνπ θαη δηεπθνιχλεη ην ινγηζηηθφ έιεγρν,
πνπ αζθεί ν Γηεπζπληήο.
(2) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ θαηαβάιιεη ηέινο ειέγρνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή
θαηά θαηξνχο.
(3) Όια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ θαηαηίζεληαη ζε
αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα.

πλέλσζε
πλδέζκσλ.

19.-(1) Γηα ηε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ πλδέζκσλ απαηηείηαη μερσξηζηή απφθαζε ησλ
επηηξνπψλ ησλ πλδέζκσλ ηνπο. Αθνχ ε θάζε επηηξνπή ησλ ελδηαθεξφκελσλ πλδέζκσλ
απνθαζίζεη γηα ηε ζπλέλσζή ηνπο, θαιεί ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ηεο ζε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα
πάξνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε, κε απιή πιεηνςεθία.
(2) Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ αλαθεξφκελε ζην εδάθην (1) ζπλέιεπζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12.
(3) ε πεξίπησζε πνπ φινη νη ελδηαθεξφκελνη χλδεζκνη απνθαζίζνπλ γηα ηε ζπλέλσζε ησλ
πλδέζκσλ ηνπο, ηφηε ε απφθαζή ηνπο γλσζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ζηνλ Τπνπξγφ γηα
έγθξηζε ή απφξξηςε.
(4) ε πεξίπησζε έγθξηζεο, ν Τπνπξγφο, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θεξχζζεη ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ησλ ζπλελσκέλσλ πλδέζκσλ ζε κηα
γεσξγηθή πεξηθέξεηα θαη ηε ζπλέλσζε ησλ πλδέζκσλ κε ηε λέα επσλπκία ηνπο. Οη επεξεαδφκελεο
γεσξγηθέο πεξηθέξεηεο παχνπλ λα πθίζηαληαη.
(5) Μεηά ηελ θήξπμε ηεο λέαο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ζπλέλσζεο ησλ πλδέζκσλ, ν
Γηεπζπληήο ζπγθαιεί λέα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλελσκέλνπ πλδέζκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12. Όια ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζεσξνχληαη σο κέιε ηνπ
ζπλελσκέλνπ πλδέζκνπ.
(6) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, ζηε Γεληθή πλέιεπζε(α) απνθαζίδνληαη νη ζθνπνί ηνπ ζπλελσκέλνπ πλδέζκνπ·
(β) απνθαζίδεηαη ε θαιιηέξγεηα πνπ αθνξά ην ζπλελσκέλν χλδεζκν· θαη
(γ) δηελεξγείηαη ε εθινγή ησλ πέληε (5) αηξεηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 10 θαη 11, πνπ, καδί κε ην Γηεπζπληή, ζα απνηεινχλ ηε λέα επηηξνπή ηνπ
ζπλελσκέλνπ πλδέζκνπ.
(7) Οπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηηθά πνζά, ινγαξηαζκνί θαη νηθνλνκηθέο νθεηιέο
είραλ νη χλδεζκνη πξηλ ηε ζπλέλσζή ηνπο, κεηαβηβάδνληαη θαη απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ
ζπλελσκέλνπ πλδέζκνπ.

Αλαζεψξεζε
ηεο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο.

20.-(1) Ο Τπνπξγφο, απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζε ελφο πλδέζκνπ, δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζή
ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα αλαζεσξήζεη ηε γεσξγηθή
πεξηθέξεηα ελφο πθηζηάκελνπ πλδέζκνπ, πεξηιακβάλνληαο λέεο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ
πθηζηάκελε γεσξγηθή πεξηθέξεηα. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε γεσξγηθή πεξηθέξεηα δχλαηαη λα
κεηνλνκαζηεί.
(2) Οη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί ησλ λέσλ πεξηνρψλ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηνλ πθηζηάκελν
χλδεζκν.
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Δπσλπκία
πλδέζκσλ.

21. Ο χλδεζκνο, πνπ ηδξχεηαη ή ζπλελψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ ε γεσξγηθή πεξηθέξεηα δηαθνξνπνηείηαη
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θέξεη ηελ επσλπκία «χλδεζκνο Πξνζηαζίαο
Φπηψλ………………….» (αλαγξάθεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη ην φλνκα ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ
πλδέζκνπ, φπσο γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο).

Γηάιπζε
πλδέζκσλ.

22.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δηαηάμεη ηε δηάιπζε ελφο πλδέζκνπ φηαλ, θαηά ηε θξίζε ηνπ,
δηαπηζηψζεη φηη ππνιεηηνπξγεί, ππνπέζεη ζε ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ή/θαη δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Η επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ δχλαηαη λα πξνηείλεη ζηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ηε δηάιπζε απηνχ,
φηαλ θαηά ηελ άπνςή ηεο, δελ ππάξρεη ιφγνο χπαξμήο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαιείηαη Γεληθή
πλέιεπζε θαη ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηα παξεπξηζθφκελα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12.
(3) Οπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξήκαηα θαη άιινη πφξνη πνπ είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ
πλδέζκνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ νπνηεζδήπνηε νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ν χλδεζκνο πνπ
δηαιχεηαη. ε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ θάιπςε ησλ πην πάλσ νθεηιψλ θαη ππνρξεψζεσλ παξακέλεη
ην πιεφλαζκα απηφ, παξαρσξείηαη ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο θνηλφηεηαο φπνπ βξίζθεηαη ε
γεσξγηθή πεξηθέξεηα ηνπ πλδέζκνπ, εθηφο εάλ ν Τπνπξγφο αηηηνινγεκέλα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.
(4) Ο Τπνπξγφο, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο, δεκνζηνπνηεί ηε δηάιπζε πλδέζκνπ.

Δμνπζηνδνηήζεηο.

23.-(1) Οπνηαδήπνηε εμνπζία ή αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Γηεπζπληή δπλάκεη ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ Σκήκαηφο ηνπ
αληίζηνηρα, πνπ ελεξγεί δπλάκεη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Γηεπζπληή.
(2) Οπνηαδήπνηε γξαπηή δήισζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γηεπζπληή πνπ πηζηνπνηεί
φηη πξφζσπν ελεξγεί δπλάκεη εμνπζηνδφηεζήο ηνπ, είλαη δεθηή σο απφδεημε ζε νπνηαδήπνηε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία.

Καλνληζκνί.

24. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζέκαηνο ην
νπνίν ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.

Απφθαζε
Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ γηα
επηπξφζζεηεο
θαιιηέξγεηεο.

25. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίζεη επηπξφζζεηεο θαιιηέξγεηεο, πέξαλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ
παξφληα Νφκν, γηα ηηο νπνίεο λα επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ζπλδέζκσλ πξνζηαζίαο θπηψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

Αδηθήκαηα θαη
πνηλέο.

26. Πξφζσπν ην νπνίν παξεκπνδίδεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ λα
εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εμνπζία ή ππνρξέσζή ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη
έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα πεξίνδν πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1000) ή
θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.

Καηάξγεζε.
19 ηνπ 1972
54 ηνπ 1989
84(Ι) ηνπ 2007.

27. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη πεξί Ιδξχζεσο πλδέζκσλ
γηα Πξνζηαζία Φπηψλ Νφκνη ηνπ 1972 έσο 2007 θαηαξγνχληαη.

Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

28. Οη χλδεζκνη πνπ ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26 ησλ
θαηαξγεζέλησλ πεξί Ιδξχζεσο πλδέζκσλ γηα Πξνζηαζία Φπηψλ Νφκσλ ηνπ 1972 έσο 2007,
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
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