
Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 17(Ι) του 2000  

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμους του 1987 έως 1991 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμοι του 1987 έως 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 
 32 του 1987
 40 του 1988

 25 του 1991.

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τα ακόλουθα νέα άρθρα: Αντικατάσταση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

«Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

16. Το Συμβούλιο ενεργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση 
ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των γεωπόνων και των γεωπόνων εξ 
επαγγέλματος οι οποίοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη και υπόκεινται στην 
πειθαρχική διαδικασία που προνοείται στον παρόντα Νόμο. 

Πειθαρχικά 
παραπτώματα. 

17. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος υπόκειται σε πειθαρχική 
δίωξη- 

 

 (α) Αν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει, κατά την 
κρίση του Συμβουλίου, έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· 

 

 (β) αν αυτός, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, επιδείξει, κατά την άσκηση 
του επαγγέλματος του, επονείδιστη ή ανέντιμη ή δόλια ή ασυμβίβαστη 
προς το επάγγελμά του διαγωγή· 

 

 (γ) αν πράξει ή παραλείψει κάτι κατά την άσκηση του επαγγέλματος του με 
τρόπο που ισοδυναμεί με παραβίαση καθήκοντος ή υποχρέωσης που 
επιβάλλεται σ' αυτόν βάσει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος ή 
άλλου Νόμου ή των εκδοθέντων βάσει αυτών Κανονισμών, ή δυνάμει 
οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται βάσει αυτών ή δυνάμει 
διαταγής ή οδηγίας που εκδίδεται. 

 

Μια μόνο δίωξη 
για το ίδιο 
παράπτωμα. 

18. Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον γεωπόνου ή 
γεωπόνου εξ επαγγέλματος για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο 
αυτός ήδη βρέθηκε ένοχος ή για το οποίο αθωώθηκε. 

 

Μια μόνο 
πειθαρχική 
ποινή για κάθε 
πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

19. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιβάλλονται περισσότερες από 
μια πειθαρχικές ποινές. 

 

Ποινική δίωξη. 20. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον γεωπόνου ή γεωπόνου εξ 
επαγγέλματος, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον του 
καμιά πειθαρχική δίωξη για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, 
μέχρις ότου η ποινική δίωξη τελειώσει οριστικά. 
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Πειθαρχική δίωξη 
ύστερα από 
ποινική δίωξη. 

21. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος που διώχθηκε για ποινικό αδίκημα 
και δε βρέθηκε ένοχος, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, 
μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη 
διαγωγή του η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο 
επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. 

Καταδίκη για 
ορισμένα 
αδικήματα. 

22. Όταν γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος καταδικαστεί τελεσίδικα για 
οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 
το Συμβούλιο λαμβάνει το γρηγορότερο πιστοποιημένο αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση και, σε 
περίπτωση που, κατά την κρίση του Συμβουλίου, το αδίκημα ενέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης μέσα σε 
δεκαπέντε μέρες από τη λήψη των πρακτικών και αφού δώσει στον πειθαρχικά 
διωκόμενο την ευκαιρία να ακουστεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής 
ποινής που δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. 

Πειθαρχικές 
ποινές. 

23. Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν σε γεωπόνο ή 
γεωπόνο εξ επαγγέλματος από το Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου- 

 
(α) Γραπτή επίπληξη· 

 (β) πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες λίρες: 
 Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ως πρόστιμο κατατίθεται στο 

Ταμείο του Συμβουλίου και διατίθεται για τους σκοπούς αυτού· 

     (γ) αναστολή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για περίοδο μέχρι οκτώ έτη· 

 (δ) διαγραφή από το Μητρώο ή τον Κατάλογο. 
Επανεγγραφή 
ονόματος στο 
Μητρώο ή τον 
Κατάλογο. 

24. Το Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε ετών από 
την ημερομηνία διαγραφής του ονόματος γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλματος 
από το Μητρώο ή τον Κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση, είτε αυτεπάγγελτα 
είτε ύστερα από εισήγηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, να διατάξει την 
επανεγγραφή αυτού στο Μητρώο ή στον Κατάλογο, είτε ατελώς είτε με την 
καταβολή τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο. 

 

Αποφάσεις 
Συμβουλίου. 

25. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, όταν ενεργεί ως Πειθαρχικό σώμα, 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, θα είναι υπέρ 
του πειθαρχικά διωκόμενου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δεν έχει νικώσα ψήφο. 

Έναρξη 
διαδικασίας. 

26. Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας μπορεί να γίνει· 

(α) Από το Συμβούλιο αυτεπάγγελτα· 
 ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει παράπονο από τη 

διαγωγή του γεωπόνου ή του γεωπόνου εξ επαγγέλματος, και αφού ληφθεί πρώτα 
η άδεια του Συμβουλίου. 

Έρευνα για 
διάπραξη 
πειθαρχικών 
παραπτωμάτων. 

27. Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο και δοθεί άδεια από αυτό, ή περιέλθει σε 
γνώση του Συμβουλίου ότι γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος δυνατό να έχει 
διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο οφείλει να διεξαγάγει έρευνα 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

Πίνακας. 
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Ισχύς 
αποφάσεων 
Συμβουλίου. 

28. Κάθε απόφαση του Συμβουλίου λογίζεται ως διάταγμα συνοπτικής 
διαδικασίας και εκτελείται κατά τον αυτό τρόπο ως το διάταγμα του εν λόγω 
δικαστηρίου.». 

 

3. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του βασικού νόμου αναριθμούνται σε άρθρα 29, 30 και 31, 
αντίστοιχα. 

Αναρίθμηση των 
άρθρων 17, 18 και 19 
του βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, 
τροποποιείται με την ένθεση της ακόλουθης νέας παραγράφου, αμέσως μετά την παραγράφου 
(ι) αυτού, ενώ η υφιστάμενη παράγραφος (ια) αναγραμματίζεται σε παράγραφο (ιβ): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του 
βασικού νόμου. 

«(ια) την άσκηση και δεοντολογία του επαγγέλματος·». 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  

 (Άρθρο 27)  

 Έρευνα πειθαρχικών παραπτωμάτων  

1. Το Συμβούλιο ορίζει το ταχύτερο ένα από τα μέλη του, ή έναν εγγεγραμμένο γεωπόνο ή 
γεωπόνο εξ επαγγέλματος που διακρίνεται για το ήθος και το ενδιαφέρον του για την εξύψωση 
του γεωπονικού επαγγέλματος και που έχει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, για διεξαγωγή 
έρευνας. Το πρόσωπο που ορίζεται για τη διεξαγωγή της έρευνας καλείται Ερευνών 
Λειτουργός. Το Συμβούλιο μπορεί και αυτεπάγγελτα να προχωρήσει σε έρευνα, ορίζοντας για 
το σκοπό αυτό ένα από τα μέλη του ως «Ερευνώντα Λειτουργό». 

 

2. Η έρευνα διεξάγεται από τον «Ερευνώντα Λειτουργό» το γρηγορότερο και οπωσδήποτε 
συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της εντολής, με 
δυνατότητα εύλογης παράτασης που δίδεται από το Συμβούλιο εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

3. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» έχει εξουσία να εκδίδει 
κλήσεις, να ακούει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε 
πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα της υπόθεσης, και κάθε τέτοιο 
πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που περιήλθε σε γνώση του και να υπογράφει, 
αφού διαβαστεί από αυτόν οποιαδήποτε κατάθεση που δόθηκε κατ' αυτό τον τρόπο, να καλεί 
και εξετάζει το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, να απαιτήσει προσαγωγή 
εγγράφων, να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας. 

 

4. Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος δικαιούται να γνωρίζει το εναντίον του 
ερευνώμενο πειθαρχικό παράπτωμα. Για το σκοπό αυτό, παραδίδεται ιδιοχείρως από τον 
«Ερευνώντα Λειτουργό» στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, σχετική 
ειδοποίηση αναφορικά με την έναρξη πειθαρχικής έρευνας στην οποία αναγράφεται το υπό 
έρευνα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντίγραφο της εν λόγω ειδοποίησης επιστρέφεται στον 
«Ερευνώντα Λειτουργό», αφού το υπό έρευνα πρόσωπο υπογράψει βεβαίωση παραλαβής της. 
Στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα παρέχονται αντίγραφα των μαρτυρικών 
καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων, καθώς και η ευκαιρία να δώσει γραπτή 
κατάθεση και /ή να ακουστεί. Η μη προσέλευση αυτού μετά που καλείται ή η άρνησή του να 
δώσει κατάθεση, δεν εμποδίζει τη συνέχιση της έρευνας. 

 

5. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του «Ερευνώντα 
Λειτουργού» ή του Συμβουλίου, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να προσέλθει κατά το χρόνο 
και στον τόπο που αναφέρεται σε σχετική κλήση που εκδίδεται και επιδίδεται σ' αυτόν, ή 
αρνείται να απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα τίθεται σ' αυτόν, ή να παρουσιάσει 
έγγραφο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις £200 (διακόσιες λίρες). 
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6. Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» υποβάλλει το πόρισμά του πλήρως 
αιτιολογημένο στο Συμβούλιο, αφού συνυποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα, σε περίπτωση δε που 
κρίνει ότι μπορεί να διατυπωθεί κατηγορία, προβαίνει στη διατύπωση του κατηγορητηρίου. 

7. Το Συμβούλιο εξετάζει με όλη τη δυνατή ταχύτητα το ζήτημα. 
(α) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα συνεδρίασης του 

Συμβουλίου για την εκδίκαση της υπόθεσης και επιδίδει στον πειθαρχικά διωκόμενο 
έγκαιρα (τουλάχιστο δέκα μέρες προηγουμένως) κλήση για να εμφανιστεί ενώπιον του 
Συμβουλίου. Η κλήση επιδίδεται στον πειθαρχικά διωκόμενο, ή σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, με ιδιόχειρη παράδοση αυτής. Στη συνέχεια, τα πρόσωπα στα οποία επιδίδεται 
υπογράφουν βεβαίωση της παραλαβής σε αντίγραφο της κλήσης, η οποία επιστρέφεται στο 
Συμβούλιο. 

(β) Η εν λόγω κλήση θα καθορίζει συνοπτικά την κατηγορία και θα καλεί τον πειθαρχικά 
διωκόμενο να παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή/και με δικηγόρο 
στο χρόνο και τόπο που καθορίζει. 

8. Ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και μπορεί να 
αντιπροσωπευτεί με δικηγόρο της εκλογής του. 

9. Στον πειθαρχικά διωκόμενο παρέχονται αντίγραφα των μαρτυρικών καταθέσεων, της 
έκθεσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων. 
10. Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσο είναι δυνατό, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η 
ακρόαση ποινικής υπόθεσης, που εκδικάζεται συνοπτικά. 

11. Ο «Ερευνών Λειτουργός» δεν μπορεί να συμμετέχει στο Συμβούλιο που εκδικάζει την 
υπόθεση. 
12. Το Συμβούλιο έχει εξουσίες- 

(i) Να καλέσει και απαιτήσει την προσέλευση μαρτύρων και του πειθαρχικά διωκόμενου, 
όπως γίνεται σε δίκες που διεξάγονται συνοπτικά· 

(ii) να απαιτήσει προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία· 

(iii) να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έγγραφη ή προφορική, έστω και αν αυτή δε θα 
γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική διαδικασία· 

(iv) να διενεργήσει αυτοψία· 
(ν) να αναβάλλει την ακρόαση, νοουμένου ότι αυτή προχωρεί το ταχύτερο δυνατό. 

13. Κατά την ακρόαση τηρούνται τα πρακτικά της διαδικασίας. 

14. Αν ο πειθαρχικά διωκόμενος δεν εμφανισθεί κατά την ορισθείσα από το Συμβούλιο 
ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, αφού αποδειχθεί ότι του έχει επιδοθεί η κλήση, το 
Συμβούλιο ορίζει άλλη ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, την οποία φροντίζει να 
κοινοποιήσει σ' αυτόν. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί και πάλι, η ακρόαση διεξάγεται στην 
απουσία του: 
Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την προσωπική προσέλευση του πειθαρχικά 
διωκόμενου. 

15. Το Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να βρει τον πειθαρχικά διωκόμενο 
ένοχο όλων των παραπτωμάτων, ή για οποιοδήποτε από αυτά για τα οποία κατηγορείται ή για 
οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα ήθελε αποδειχτεί από την ενώπιον του μαρτυρία, και να του 
επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές ή να απαλλάξει αυτόν από την κατηγορία: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο ακούει τον πειθαρχικά διωκόμενο πριν την καταδίκη του και πριν 
από την επιμέτρηση της ποινής. 
16. Κάθε απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3386, 4/2/2000 17(I)/2000


