
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο - 

  

 «Κανονισμός 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου περί 

Λειτουργίας Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης επί 

Εισοδημάτων και της Οικονομικής Λειτουργίας των Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EE P 

109 της 23.6.1965, σελ. 1859), όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον 

Κανονισμό 806/2003/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Aπριλίου 2003 

(EE L 122 της 16.5.2003, σελ.1), 

 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 

Νόμος του 2004. 
  
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια -  
  
 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος. 
  
 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών 

Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 
  
 «εθνική επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 6. 
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 «εθνικό όργανο–σύνδεσμος» σημαίνει το Ινστιτούτο Γεωργικών 

Ερευνών όπως καθορίζεται στο άρθρο 7. 
  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
  
 «Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 15ης Ιουνίου 1965 περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής 

λογιστικής πληροφόρησης επί εισοδημάτων και της οικονομικής 

λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (EE P 109 της 23.6.1965, σελ. 1859), όπως 

εκάστοτε τροποποιείται. 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει  κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
 «περιφέρεια» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία ως ενιαία 

περιφέρεια. 
  
Σκοπός του 

παρόντος Νόμου. 
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των 

διοικητικών οργάνων και των ποινικών αδικημάτων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού στη Δημοκρατία. 
  
Ισχύς του 

Κανονισμού στη 

Δημοκρατία. 

4. Ο Κανονισμός, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο 

Παράρτημα του παρόντος Νόμου, ισχύει στη Δημοκρατία. 

  
Αρμοδιότητες και 

Εξουσίες 

Αρμόδιας Αρχής. 

Παράρτημα. 

5. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για τη 

διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού στη Δημοκρατία. 

  
  
Εθνική Επιτροπή. 6.-(1) Καθιδρύεται επταμελής εθνική επιτροπή του δικτύου 

πληροφόρησης, η οποία αποτελεί την εθνική επιτροπή που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. 
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 (2) Η εθνική επιτροπή απαρτίζεται από το Διευθυντή ή, σε 

περίπτωση που χηρεύει η θέση, απο τον ιεραρχικά ανώτερο 

λειτουργό του εθνικού οργάνου-συνδέσμου, και  απο άλλα έξι μέλη 

που διορίζονται ως εξής - 
  
 - ένα μέλος που διορίζεται απο τον Επίτροπο του 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών,  

- ένα μέλος που διορίζεται απο το Γενικό Διευθυντή του 

Γραφείου Προγραμματισμού,  

- ένα μέλος που διορίζεται απο το Γενικό Ελεγκτή του Γενικού 

Λογιστηρίου, 

- ένα μέλος που διορίζεται απο το Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

- ένα μέλος που διορίζεται απο το Διευθυντή της Στατιστικής 

Υπηρεσίας,  

- ένα μέλος που διορίζεται  απο το Διευθυντή του Τμήματος 

Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 
  
 (3)  Η θητεία των έξι μελών της εθνικής επιτροπής έχει διάρκεια 

τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (2). 
  
 (4)  Ο διορισμός της εθνικής επιτροπής γνωστοποιείται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
 (5)  Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία στην 

εθνική επιτροπή, οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Αρμόδια 

Αρχή. 
  
Εθνικό Όργανο-

Σύνδεσμος. 
7.   Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενεργόν δια του 
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Διευθυντή του, αποτελεί το εθνικό όργανο-σύνδεσμος που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού. 
  
Εμπειρογνώμονες 

της Επιτροπής. 
8.-(1)  Το εθνικό όργανο-σύνδεσμος είναι αρμόδιο να συνεργάζεται 

με την Επιτροπή για αποστολή εμπειρογνωμόνων όπως 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 του Κανονισμού.   
  
 (2)  Οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έχουν 

εξουσία εισόδου και ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 

μετέχουν στο δίκτυο πληροφόρησης καθώς και στα υποστατικά της 

εθνικής επιτροπής, του οργάνου συνδέσμου και των γραφείων 

λογιστικής, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές τους αφορούν με 

σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων με βάση τον Κανονισμό, 

πληροφοριών: 
  
           Νοείται ότι οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να επιτρέπουν 

την είσοδο στα υποστατικά τους και τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων 

στους εμπειρογνώμονες αυτούς. 
  
Αδίκημα 

παράβασης του 

άρθρου 15 του 

Κανονισμού. 

9.- Παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις  διατάξεις του 

άρθρου 15 του Κανονισμού, αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.5000 ή και στις δύο αυτές ποινές. 
  
΄Αλλα αδικήματα 

και ποινές. 
10. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει λειτουργό του εθνικού 

οργάνου- συνδέσμου ή της εθνικής επιτροπής κατά την άσκηση 

των εξουσιών που του παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και 

τον Κανονισμό, ή παρέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και 

πληροφορίες, που ζητούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού, 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του 

σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ3000 ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 
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Έναρξη της ισχύος  

του παρόντος 

Νόμου. 

11. (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
 (2) Το άρθρο 4, του παρόντος Νόμου καταργείται κατά την 

ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση. 
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