Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015

Ν. 19(Ι)/2015
19(Ι)/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1987 ΕΩΣ 2011

Προοίμιο.

Για

σκοπούς

Επίσημη

Ευρωπαϊκής

πληρέστερης
Κοινότητας

με

εναρμόνισης
τίτλο

με

«Οδηγία

την

πράξη

της

2006/123/ΕΚ

του

Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12

Ε.Ε.: L376,

2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»,

ης

Δεκεμβρίου

27.12.2006,
σ. 36.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

32 του 1987
40 του 1988

Εγγραφής Γεωπόνων Νόμους του 1987 έως 2011 (που στη συνέχεια

25 του 1991

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

17(Ι) του 2000

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Γεωπόνων

150(Ι) του 2004

Νόμοι του 1987 έως 2015.

179(Ι) του 2011.

Τροποποίηση του

2. Το

άρθρο

4

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με

την

άρθρου 4 του

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την

βασικού νόμου.

ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α) ότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη
της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη
Δημοκρατία ή πολίτης άλλου κράτους μέλους· και».

Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

άρθρου 11 του

αμέσως μετά την παράγραφο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας

βασικού νόμου.

παραγράφου (3):
«(3) Δικαίωμα άσκησης της γεωπονίας έχουν και νομικά

2

πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία και ή σε
άλλο κράτος μέλος, εφόσον εργοδοτούν γεωπόνο εγγεγραμμένο
στο Μητρώο, ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια.»
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 11Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 11Α του
βασικού νόμου.

«(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «για
χρονική περίοδο που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες»
(πέμπτη έως έβδομη γραμμή) και την αντικατάστασή της με
τις λέξεις «προσωρινά ή/και περιστασιακά»· και
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού
και του γράμματος β, εντός παρενθέσεων.
Αντικατάσταση

5. Το άρθρο 11Β του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

του άρθρου 11Β

με το ακόλουθο νέο άρθρο 11Β:

του βασικού
νόμου.
«Διαγραφή
από το
μητρώο
γεωπόνων
που

11Β.

Γεωπόνος,

εγγεγραμμένος

στο

μητρώο

γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες, διαγράφεται
όταν

εγκατασταθεί

μόνιμα

ως

γεωπόνος

στη

Δημοκρατία ή όταν του αφαιρεθεί προσωρινά το

παρέχουν

δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου στο

υπηρεσίες.

κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.».

