
 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 
 

 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 239, 

11.11.2003, 

σ. 3. 

"Κανονισμός 1972/2003 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2003 

για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές 

γεωργικών προϊόντων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 

Σλοβενίας και της Σλοβακίας",  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L9,15.1.04,  

σ. 8. 

"Κανονισμός 60/2004/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2004 

για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων στον τομέα της ζάχαρης λόγω 

της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της 

Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας", 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής 

Πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τη Θέσπιση 

Μεταβατικών Μέτρων στον Τομέα των Γεωργικών Προϊόντων 

λόγω της Προσχώρησης της Δημοκρατίας και Άλλων Χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2005. 

  

Ερμηνεία. 2.  (1)  Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια: 
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 "Κανονισμός 1972/2003" σημαίνει τον Κανονισμό 1972/2003 της 

Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2003 για τη θέσπιση μεταβατικών 

μέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων λόγω 

της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της 

Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται. 

  

 "Κανονισμός 60/2004" σημαίνει τον Κανονισμό 60/2004/ΕΚ της 

Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2004 για τη θέσπιση μεταβατικών 

μέτρων στον τομέα της ζάχαρης λόγω της προσχώρησης της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, 

της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 

Σλοβενίας και της Σλοβακίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται. 

  

 "αρμόδια αρχή" σημαίνει την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στο 

άρθρο 3. 

  

    (2)  Εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, 

οποιοσδήποτε όρος δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, 

έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν στον Κανονισμό 

1972/2003 ή στον Κανονισμό 60/2004, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

  

Καθορισμός 

αρμόδιας αρχής 

για τους 

Κανονισμούς 

1972/2003 και  

60/2004. 

3.-(1)  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και 

των Κανονισμών 1972/2003 και 60/2004, καθορίζεται ο Υπουργός 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

  

      (2)    Η   αρμόδια   αρχή   δύναται,   όπου   θεωρεί αυτό 

αναγκαίο: 
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 (α)   είτε να συνεργάζεται με άλλο Υπουργείο ή οποιαδήποτε 

άλλη Υπηρεσία ή Τμήμα Υπουργείου, με σκοπό τόσο τη 

λήψη, έλεγχο και επιβεβαίωση στοιχείων, όσο και τη 

γενικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Δημοκρατίας που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο και 

τους Κανονισμούς 1972/2003 και 60/2004,  

  

     (β)  είτε να αναθέτει σε άλλο Υπουργείο ή άλλη Υπηρεσία ή 

Τμήμα Υπουργείου, την εξ΄ ολοκλήρου ή εν μέρει εκτέλεση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης προκύπτει από τον παρόντα 

Νόμο και τους Κανονισμούς 1972/2003 και 60/2004 

νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου, Υπηρεσίας ή Τμήματος Υπουργείου στο 

οποίο γίνεται η ανάθεση. 

  

Εξουσία της 

αρμόδιας αρχής 

προς συλλογή 

πληροφοριών 

ή/και στοιχείων. 

4.-(1)  Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες ή/και 

στοιχεία απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1972/2003 και 

60/2004, απευθύνοντας σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς 

επιχειρήσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

  

    (2)   Στο αίτημα της αρμόδιας αρχής καθορίζονται επακριβώς οι 

αιτούμενες πληροφορίες ή/και στοιχεία, η αιτιολογία του αιτήματος 

και η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών ή/και στοιχείων 

εύλογη προθεσμία που δε δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι 

ημερών.  

  

    (3)   Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της 

αρμόδιας αρχής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και 

επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ή/και στοιχείων. 

  

    (4)   Σε περίπτωση που πρόσωπο: 
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 (α) παραλείπει να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή 

στοιχεία μέσα στην τακτή προθεσμία. ή 

  

 (β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρέχει ανακριβείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες ή/και στοιχεία, 

  

 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του 

υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι Λ.Κ. 5.000. 

  

    (5)   Οι πληροφορίες ή/και στοιχεία που παρέχονται στην 

αρμόδια αρχή κατά την άσκηση της εξουσίας της σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό 

για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες ή/και στοιχεία. 

  

     (6)  Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο 

παραλείπει να υποβάλει πληροφορίες ή/και στοιχεία που του 

ζητούνται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή και των 

Κανονισμών 1972/2003 και 60/2004, ή όταν η αρμόδια αρχή κρίνει 

ότι οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι ελλιπή ή 

ότι περιέχουν σφάλματα ή όταν ελλείπουν τα ενισχυτικά προς 

υποστήριξη τούτων έγγραφα, τότε η αρμόδια αρχή δύναται να 

καθορίσει τις ποσότητες και να υπολογίσει τα ποσά που 

αναφέρονται στο άρθρο 5, ασκώντας κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την κρίση της. 

  

Είσπραξη 

επιβαρύνσεων 

δυνάμει των  

Κανονισμών 

1972/03 και 

60/2004. 

 

5. (1)   Η αρμόδια αρχή καθορίζει και κοινοποιεί στους σχετικούς 

φορείς τις ποσότητες που οφείλουν να απομακρύνουν από την 

αγορά ιδίαις δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του 

Κανονισμού 60/2004 και, σε περίπτωση που οι εν λόγω φορείς 

παραλείψουν να πράξουν τούτο μέχρι την ημερομηνία που 

καθορίζεται στην ίδια παράγραφο, την υποχρέωση τους για 

καταβολή ποσού, το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του Κανονισμού 60/2004.  

  

    (2)   Η αρμόδια αρχή καθορίζει και κοινοποιεί στους σχετικούς 

φορείς τις πλεονασματικές ποσότητες που τους αναλογούν με το  

άρθρο 4 του Κανονισμού 1972/2003 και την υποχρέωσή τους για 

καταβολή ποσού το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού 1972/2003.  

  

 

94(Ι) του 2004 

254(I) του 2004.. 

   (3)   Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων εισπράττει δυνάμει 

των Μερών ΙΧ και Χ του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, τα 

ποσά που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2). 

  

Προηγούμενες 

ενέργειες της 

αρμόδιας αρχής. 

6.   Οποιαδήποτε πράξη έγινε από την αρμόδια αρχή, το Διευθυντή 

του Τμήματος Τελωνείων και Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 

ή οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή/και Τμήμα Υπουργείου, πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, η οποία θα ήταν νόμιμη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των 

Κανονισμών 1972/2003 και 60/2004, εάν ο παρών Νόμος ήταν σε 

ισχύ τη στιγμή που αυτή έγινε, δια του παρόντος άρθρου 

επικυρώνεται και κηρύσσεται ως νόμιμα τελεσθείσα. 

  

Έκδοση 

Κανονισμών. 

7.   Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς 

προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα 

Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

 

 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.056.2005 
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