
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 ΕΩΣ 2000 

 

 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  

 «Οδηγία 89/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 

1988 σχετικά με ένα γενικό  σύστημα αναγνώρισης των 

διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 

επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» 

(EE L 19 της 24.1.1989 σ.16), 
  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  

τίτλος 

32 του 1987 

40 του 1988 

25 του 1991  

17(1) του 2000 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμους 

του 1987 έως 2000 (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 2004. 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  (α)  με την αντικατάσταση του ορισμού «άσκησις 

γεωπονίας» από τον ακόλουθο ορισμό: 
  

  «άσκηση γεωπονίας» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου εκτιμητή, εμπειρογνώμονος μελετητή, 

επιβλέποντος επί θεμάτων που αφορούν σε 

δραστηριότητες γεωργοκτηνοτροφικής  παραγωγής και 

περιλαμβάνει - 
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 (i) παροχή τεχνικών και τεχνοοικονομικών 

συμβουλών, εκπόνηση γεωργικών ζωοτεχνικών 

και γεωργοεδαφολογικών μελετών, εγγείων 

βελτιώσεων που αφορούν τη γεωργία και τη 

διαμόρφωση του τοπίου, μελετών χρήσης ύδατος 

στη γεωργία και συστημάτων άρδευσης· 
  

 (ii) διενέργεια ελέγχων, εκτιμήσεων, αξιολογήσεων, 

πιστοποιήσεων και πραγματογνωμοσυνών - 
  

  (αα)   επί της αξίας των γεωργικών εκτάσεων, 

της ηρτημένης εσοδείας, της 

αναμενόμενης γεωργοκτηνοτροφικής 

παραγωγής και της αξίας του γεωργο-

φυτικού και ζωικού κεφαλαίου· 
  (ββ)    επί της γενιτικής βελτίωσης των φυτών 

και της καταλληλότητας σπόρων, 

σποροφύτων, δενδρυλλίων, 

οποροφόρων δένδρων και του κάθε 

λογής γεωργοφυτικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού και επί της 

γενετικής και βελτιωτικής αξίας ζώων· 
  (γγ) επί της καταλληλότητας χώρων 

αποθήκευσης γεωργοκτηνοτροφικών  

προϊόντων, σταθερών ή κινητών, εκτός 

από τον έλεγχο υγιεινής· 
  (δδ)  επί των θρεπτικών αναγκών και των 

σιτηρεσίων 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· 
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 (iii) 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, καθώς 

και απεντομώσεων και απολυμάνσεων χώρων 

και μεταφορικών μέσων με όλες τις μεθόδους, 

περιλαμβανομένης και εκείνης του 

υποκαπνισμού· 
  

 (iv) παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, 

άσκηση εμπορίας, διάθεση, διαφήμιση και 

ενημέρωση των αγροτών για τα λιπάσματα, 

φυτοφάρμακα και προϊόντα βιολογικής 

καταπολέμησης, εκτός από εκείνα που 

προορίζονται για κτηνιατρική χρήση· 
  

 (v) διενέργεια ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού 

ελέγχου των γεωργικών προϊόντων που 

προορίζονται για διακίνηση σε κράτη μέλη, καθώς 

και για εισαγωγή ή εξαγωγή από ή σε τρίτες 

χώρες· 
  

 (vi)    παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην κατάρτιση 

και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων 

βιολογικών, ολοκληρωμένης διαχείρισης, 

ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, 

καθώς και ειδικών προϊόντων· 
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 (vii)     μελέτη, διαμόρφωση και διαχείριση πάρκων, 

κήπων και χώρων πρασίνου και τη φυτοτεχνική 

διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου· 
  

 (viii) γενετική βελτίωση φυτών και ζώων και 

βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, 

κτηνοτροφία και γεωργικές βιομηχανίες· 
  

 (ix)    διενέργεια ελέγχων εκτιμήσεων και συναφών 

εργασιών που αφορούν την ασφάλιση γεωργικών 

προϊόντων· 
  

 (x) 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·  
  

 (ix) σύνταξη και υπογραφή μελετών για τη δημιουργία 

ή επέκταση και εκσυγχρονισμό 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων· 
  

 (xii)    συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση 

και χρησιμοποίηση γενετικών πόρων· 
  

 (xiii)  σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή 

αγροτουριστικών και αγροπεριβαλλοντικών 

προγραμμάτων και γενικά προώθηση του 

αγροτουρισμού, με άλλους συναρμόδιους 

επιστήμονες·   
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3851, 30/4/2004 150(I)/2004



 5 

 (xiv)     σχεδιασμό, οργάνωση, ίδρυση  και λειτουργία 

εργαστηρίων ποιοτικού-τεχνολογικού ελέγχου 

τροφίμων με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες· 
  
 (xv)   παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής 

καθόλη τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου, 

παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών 

στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς 

και πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για 

την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας·    
  
 (xvi) καταρτισμό σιτηρεσίων και προγραμμάτων 

διατροφής για οποιοδήποτε είδος ζώου· 
  
 (xvii)     διενέργεια ελέγχου της ποιότητας, προμήθειας και 

χρήσης των ζωοτροφών και προσθετικών των 

ζωοτροφών, και 
  
 (β)   με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

των ακόλουθων νέων ορισμών: 
  
 «‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και την Ελβετία· 
  
 

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000. 

‘ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.’ σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Υπηρεσιών Νόμων του 1996 έως 2000· 

 ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται·  
  

 ‘τρίτη χώρα’ σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  (α)     με   την προσθήκη,   στην  υποπαράγραφο  (α)   

         των λέξεων  «ή πολίτης κράτους μέλους» 

αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας»,   
  

  (β)    με τη διαγραφή της φράσης «ως το Υπουργικόν 

Συμβούλιον δια γνωστοποιήσεως 

δημοσιευμένης  εν τη Επισήμω Εφημερίδι της 

Δημοκρατίας, μετά προηγουμένην γνώμην του 

Συμβουλίου, ήθελεν εγκρίνει» από την 

υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ), και την 

αντικατάστασή της με την ακόλουθη φράση:  
  

  «αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο, το οποίο 

σε περίπτωση αμφιβολίας σ’ ό,τι αφορά την 

ακαδημαϊκή αναγνώριση προσόντος, μπορεί 

να ζητά τη συμβουλευτική γνώμη του 

ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» 
  

  (γ)  με την αντικατάσταση της στο τέλος του 

επιφύλαξης, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
  

        «Νοείται ότι απαγορεύεται η άσκηση γεωπονίας 

σε άλλους κλάδους της γεωπονίας, εκτός από τον 

κλάδο για τον οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με 

βάση το πτυχίο ή το δίπλωμα που κατέχεται». 

 

       (δ) με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο  (γ)               

της   υποδιαίρεσης :         

          (iii) να έχει καλή  γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. 
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  (ε)   με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του 

άρθρου αυτού σε εδάφιο (1), και την αμέσως 

μετά, προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(2): 
  

 

 

 

 

179(Ι) του 2002 

129(Ι) του 2003. 

 «(2) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πολίτες 

κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων των περί 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμων του 2002 και 2003.».  
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «εκ του εξωτερικού», μετά τη λέξη 

«κύρους» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη 

φράση «από τρίτη χώρα». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «Ουδείς» από την 

αρχή του εδαφίου και την αντικατάσταση της με την 

ακόλουθη φράση: 
  

 «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11Α, ουδείς». 
  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την  προσθήκη 

νέων άρθρων 

11Α, 11Β και 11Γ. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση των 

ακόλουθων νέων άρθρων 11Α, 11Β, και 11Γ, αμέσως μετά 

το άρθρο 11: 
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 «Γεωπόνοι που 

παρέχουν 

υπηρεσίες. 

11Α.-(1)  Πολίτες κρατών μελών που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και 

κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται 

στον παρόντα νόμο, μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες στον τομέα  της γεωπονίας για 

χρονική περίοδο που να μην υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες, χωρίς την υποχρέωση 

εγγραφής στο μητρώο γεωπόνων και χωρίς 

την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας από 

το Συμβούλιο.  
  

  (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το 

Συμβούλιο τηρεί μητρώο γεωπόνων που  

παρέχουν  υπηρεσίες, στο οποίο, αιτητής 

δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να εγγραφεί 

χωρίς την καταβολή τελών, όταν 

προσκομίσει στο Συμβούλιο - 
  

  (α) δήλωση, όπου θα αναφέρονται οι 

υπηρεσίες, του αιτητή, καθώς  και το 

χρονικό διάστημα που θα  παρέχει τις 

υπηρεσίες αυτές· 
  

  (β)  βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του 

κράτους μέλους, στο οποίο ο αιτητής 

είναι εγκατεστημένος, ότι ο αιτητής- 
  

  (i) κατέχει τα προσόντα για την 

άσκηση του επαγγέλματος του 

γεωπόνου, και 
  (ii) ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του 

γεωπόνου: 
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          Νοείται ότι η ανωτέρω βεβαίωση 

δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 

πάροδο δώδεκα μηνών από την 

έκδοση της. 
  

 Διαγραφή από 

το μητρώο 

γεωπόνων που 

παρέχουν 

υπηρεσίες. 

11Β. Γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο μητρώο 

γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες 

διαγράφεται όταν - 

  

  (i) εγκατασταθεί  μονίμως   ως 

γεωπόνος στη Δημοκρατία, ή 

παρατείνει την υπηρεσία που 

παρέχει για περίοδο πέραν των 6 

μηνών, 
  (ii) του έχει αφαιρεθεί οριστικά ή 

προσωρινά το δικαίωμα να ασκεί 

το επάγγελμα του γεωπόνου στο 

κράτος μέλος, στο οποίο είναι 

εγκατεστημένος. 
  

 Πειθαρχικές 

διαδικασίες. 
11Γ.  Γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο μητρώο 

γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες 

υπόκειται στις ίδιες πειθαρχικές διατάξεις 

που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους 

γεωπόνους στη Δημοκρατία.».   
  

 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία  

προσχώρησης  της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Αρ. Φακ.:  23.01.219.2004 
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