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 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τις πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 255,  
30.09.2005, 
σ. 22. 

«Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων», 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 376,  
27.12.2006, 
σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
32 του 1987 
40 του 1988 
25 του 1991 

17(Ι) του 2000 
150(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εγγραφής Γεωπόνων Νόμους του 1987 έως 2004 (που στη συνέχεια 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 
2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
ορισμού του όρου «άσκηση γεωπονίας» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  
 «“άσκηση γεωπονίας” σημαίνει την άσκηση γεωπονίας, όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 2Α∙». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 2Α. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 2 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 2Α: 

   
 «Άσκηση 

γεωπονίας. 
2Α.  Άσκηση γεωπονίας είναι η παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου, εκτιμητή, εμπειρογνώμονος, μελετητή, 
επιβλέποντος επί θεμάτων που αφορούν δραστηριότητες 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
(α) Παροχή τεχνικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών, 

εκπόνηση γεωργικών ζωοτεχνικών και 
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γεωργοεδαφολογικών μελετών, εγγείων βελτιώσεων 
που αφορούν τη γεωργία και τη διαμόρφωση του 
τοπίου, μελετών χρήσης ύδατος στη γεωργία και 
συστημάτων άρδευσης∙ 

   
  (β)  διενέργεια ελέγχων, εκτιμήσεων, αξιολογήσεων, 

πιστοποιήσεων και πραγματογνωμοσυνών - 
   
   (i) επί της αξίας των γεωργικών εκτάσεων, της 

ηρτημένης εσοδείας, της αναμενόμενης 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και της 
αξίας του φυτικού και ζωικού πάγιου 
κεφαλαίου, 

    
   (ii) επί της γενετικής βελτίωσης των φυτών και 

της καταλληλότητας σπόρων, σποροφύτων, 
δενδρυλλίων, οπωροφόρων δένδρων και 
του κάθε λογής γεωργοφυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και επί της 
γενετικής και βελτιωτικής αξίας ζώων, 

    
   (iii) επί της καταλληλότητας χώρων 

αποθήκευσης γεωργοκτηνοτροφικών 
προϊόντων, σταθερών ή κινητών, εκτός από 
τον έλεγχο υγιεινής, 

    
   (iv) επί των θρεπτικών αναγκών και της σίτισης 

όλων των ζώων και της καταλληλότητας για 
κάθε είδος ζώου κάθε είδους ζωοτροφών, 
προσθετικών των ζωοτροφών και 
διαιτητικών παραγόντων, καθώς και τη 
σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων, 

    
   (v)  επί της αναγνώρισης και ταυτοποίησης 

φυτών, φυτικών προϊόντων και φυλών 
ζώων∙ 

   
  (γ) οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής εργασιών 

χημικής, βιολογικής και ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας για καταπολέμηση εχθρών και 
ασθενειών ή ζιζανίων των καλλιεργειών σε 
συστήματα συμβατικής, ολοκληρωμένης και 
βιολογικής γεωργίας και χώρων αστικού και 
περιαστικού πρασίνου, καθώς και απεντομώσεων 
και απολυμάνσεων χώρων και μεταφορικών μέσων, 
που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ή μεταφορά 
φυτών και φυτικών προϊόντων, με όλες τις μεθόδους, 
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περιλαμβανομένης και εκείνης του υποκαπνισμού∙ 
   
  (δ) παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, εμπορία, 

διάθεση, διαφήμιση και ενημέρωση των  χρηστών για 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα και προϊόντα βιολογικής 
καταπολέμησης, εκτός από εκείνα που προορίζονται 
για κτηνιατρική χρήση∙ 

   
  (ε) παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση και 

εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, τον έλεγχο 
και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικών, 
ολοκληρωμένης διαχείρισης, ονομασίας προέλευσης, 
γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και ειδικών προϊόντων∙ 

   
  (στ) μελέτη και διαμόρφωση πάρκων, κήπων και χώρων 

πρασίνου και τη φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού 
και περιαστικού πρασίνου: 

   
    Νοείται ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενες 

δράσεις δυνατόν να ασκούνται και από επιστήμονες 
συναφών με τη διαμόρφωση πρασίνου ειδικοτήτων∙ 

   
  (ζ) γενετική βελτίωση φυτών και ζώων και 

βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, 
κτηνοτροφία και γεωργικές βιομηχανίες∙ 

   
  (η) διενέργεια ελέγχων εκτιμήσεων και συναφών 

εργασιών που αφορούν την ασφάλιση γεωργικών 
προϊόντων∙ 

   
  (θ) βιολογικό και τοξικολογικό έλεγχο των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έλεγχο 
υπολειμμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, σε 
συνεργασία με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες∙ 

   
  (ι) σύνταξη και υπογραφή μελετών για τη δημιουργία ή 

επέκταση ή και εκσυγχρονισμό 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων∙ 

   
  (ια) συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και 

χρησιμοποίηση γενετικών πόρων∙ 
   
  (ιβ) σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή αγροτουριστικών 

και αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και γενικά 
προώθηση του αγροτουρισμού, με άλλους 
συναρμόδιους επιστήμονες∙ 
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  (ιγ) σχεδιασμό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία 

εργαστηρίων ποιοτικού-τεχνολογικού ελέγχου 
τροφίμων με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες∙ 

   
  (ιδ) παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής καθ’ όλη 

τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου, 
παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις 
γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και 
πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την 
έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας∙ 

   
  (ιε) καταρτισμό προγραμμάτων σίτισης ή και διατροφής 

για οποιοδήποτε είδος ζώου∙ 
   
  (ιστ) διενέργεια ελέγχου της ποιότητας, προμήθειας και 

χρήσης των ζωοτροφών και των προσθετικών των 
ζωοτροφών∙ 

   
  (ιζ) καταρτισμό και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης στη γεωπονική επιστήμη∙  

   
  (ιη) καταρτισμό και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων 

φυτοπροστασίας, θρέψης, άρδευσης και 
καλλιεργητικών φροντίδων σε υφιστάμενους και υπό 
διαμόρφωση χώρους αστικού και περιαστικού 
πρασίνου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (6) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ζ): 

  
   «(ζ) Το Συμβούλιο δύναται να εκπροσωπεί τα μέλη του σε σώματα, 

επιτροπές ή άλλους φορείς ή και να λειτουργεί ως σύμβουλος του 
κράτους για θέματα που άπτονται της γεωπονικής επιστήμης και της 
αγροτικής ανάπτυξης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
   
  (i) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, 

του συνδέσμου «και»∙ 
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  (ii) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού∙ και 
   
   
  (iii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της 

παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο (iii): 

    
 
 

 31(Ι) του 2008. 

 «(iii) διαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της γεωπονίας στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 
Προσόντων Νόμου του 2008, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
 
 
 
 

 
76(Ι) του 2010. 

  «(2) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πολίτες κρατών 
μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί της 
Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»∙ και 

   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
   
   «(3) Το Συμβούλιο υποχρεούται να απαντήσει στον αιτητή 

εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής του:   

    
   Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

οποιαδήποτε απάντηση εκ μέρους του Συμβουλίου εντός 
της πιο πάνω αναφερθείσας προθεσμίας, ο αιτητής 
εγγράφεται αυτόματα στο Μητρώο: 

    
    Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αίτηση 

εγγραφής δεν είναι πλήρης ή το Συμβούλιο ήθελε 
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και ο αιτητής ειδοποιηθεί επ’ 
αυτού γραπτώς, η προθεσμία των τριών (3) μηνών που 
απαιτείται για την αυτόματη εγγραφή στο Μητρώο 
ανανεώνεται για άλλους τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία που ο αιτητής θα ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του Συμβουλίου.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 11Γ 

6.  Το άρθρο11Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
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του βασικού 
νόμου. 

φράσης «εγγεγραμμένος στο μητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «που παρέχει υπηρεσίες στη 
Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11Α,». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 15Α. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
15 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 15Α: 

   
 «Διορισμός και 

εξουσίες 
εξουσιοδοτημένου 
λειτουργού. 

15Α.-(1)  Το Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί γεωπόνο, 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο (εφ’ εξής καλούμενος 
«εξουσιοδοτημένος λειτουργός»), ο οποίος έχει την εξουσία 
σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας σχετική 
έγγραφη εξουσιοδότηση, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε 
χώρο, εξαιρουμένης της οικίας, για σκοπούς συλλογής 
πληροφοριών, έρευνας και επιθεώρησης όταν υπάρχουν 
εύλογες υποψίες για παράβαση του παρόντος Νόμου, 
αναφορικά με την άσκηση γεωπονίας από πρόσωπα που 
δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο,  δεν είναι κάτοχοι 
ετήσιας άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο και δεν 
έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 11Α. 

   
       (2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κατά την άσκηση 

των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται 
να:  

   
   (α)  Ελέγχει βιβλία, έγγραφα και αρχεία στα οποία 

είναι καταχωρισμένες οποιεσδήποτε 
πληροφορίες που καταδεικνύουν την άσκηση 
γεωπονίας από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο, που δεν είναι κάτοχοι ετήσιας άδειας 
που εκδίδεται από το Συμβούλιο και δεν έχουν 
δικαίωμα παροχής υπηρεσιών όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 11Α∙ 

    
   (β)  λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των 

βιβλίων,  εγγράφων και αρχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α)∙ 

    
   (γ)  ζητεί επί τόπου πληροφορίες ή εξηγήσεις από 

οποιοδήποτε υπεύθυνο οποιουδήποτε χώρου 
στον οποίο έχει εισέλθει. 

   
       (3) Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών 

του ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να επικαλείται 
και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και 
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άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας. 
   
       (4) Το πόρισμα στο οποίο ενδέχεται να καταλήξει ο 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός αναφορικά με το κατά πόσο 
κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα ασκούν γεωπονία κατά 
παράβαση του παρόντος Νόμου, αποτελεί αποδεκτή 
μαρτυρία σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον 
οποιουδήποτε αρμόδιου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 

   
       (5)  Κάθε πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή παρέχει ανακριβή ή 
ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο το έργο του, είναι ένοχο 
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) 
ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) αυτού, με την 

ακόλουθη παράγραφο:  
   
   «(ιβ) τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση κριτηρίων για την 

εγγραφή των γεωπόνων κατά ειδικότητα ή και την επιβολή 
περιορισμών στην άσκηση της γεωπονίας ανάλογα με τα 
ακαδημαϊκά προσόντα∙»∙ και 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ιγ):   
   
  «(ιγ) κάθε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου μπορεί ή πρέπει να καθοριστεί.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΠ/ΦΜ 


