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Ανακοίνωση
Σύκθσλα κε ηνλ Πεξί Εγγξαθήο Γεσπόλσλ Νόκν 32, ηνπ 1987 έσο 2011, ε Γεσπνλία
είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελν επάγγεικα, γηα ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε εγγξαθή
ζην Σπκβνύιην Γεσπόλσλ θαη ε αλαλέσζε ηεο Εηήζηαο Άδεηαο Άζθεζεο Επαγγέικαηνο
πνπ εθδίδεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ λελνκηζκέλνπ εηήζηνπ ηέινπο ην νπνίν αλέξρεηαη από
ην 2012 ζε €50.
Καινύληαη ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όπσο εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο,
αλαλεώλνπλ ηελ Εηήζηα Άδεηα Άζθεζεο Επαγγέικαηνο κε έλα από ηνπο πην θάησ
ηξόπνπο:
1. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο JCCsmart κε πηζησηηθή θάξηα (www.jccsmart.com).
2. Με θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεσπόλσλ ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ
κε αξ. 012701016988.
3. Με πιεξσκή ζε κεηξεηά ή κε επηηαγή, ζηα γξαθεία ή ζε έλα από ηα κέιε ηνπ
Σπκβνπιίνπ.
Σηηο πεξηπηώζεηο πιεξσκήο (1) θαη (2) βεβαησζείηε όηη θαηά ηελ πιεξσκή, θαηαγξάθεηαη
ην όλνκα ζαο ή ν αξηζκόο κεηξώνπ ή θαη ηα δύν.
Γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο ή θαη πιεξσκή ηειώλ παξαθαιώ απεπζύλεζηε ζηα κέιε ηνπ
Σπκβνπιίνπ:
Σηέιην Σηπιηαλνύ
Παλαγηώηα Σνθνθιένπο
Χξηζηάθε Παπαγηάλλε
Σάββα Χαηδεκηραήι
Κώζηα Μηραήι
Αληώλε Νηθνιάνπ
Γηώξγν Σπύξνπ

Τει: 99 622004
Τει. 99 588575
Τει. 99 583157
Τει. 99 982603
Τει. 99 347380
Τει. 99 521107

Επίζεο, ην Δ.Σ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεσπόλσλ ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
02 Φεβξνπαξίνπ 2015, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηθξαηνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,
απνθάζηζε ηα αθόινπζα:
1. Άλεξγνη ζπλάδειθνη, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Σπκβνύιην, ζα
απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ησλ €50, γηα αλαλέσζε ηεο Εηήζηαο
Άδεηαο Άζθεζεο ηνπ Επαγγέικαηνο εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό
από ην Γξαθείν Εξγαζίαο.
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2. Σπλάδειθνη γεσπόλνη, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθό ή/θαη
δηδαθηνξηθό επίπεδν, απαιιάζζνληαη επίζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο ησλ
€50, κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην παλεπηζηήκην ή θαη απόδεημε
θαηαβνιήο δηδάθηξσλ ζην ηξέρνλ έηνο. Τνλίδεηαη όηη ζπλάδειθνη νη νπνίνη
παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, αζθνύλ ην ιεηηνύξγεκα ηνπ Γεσπόλνπ, δελ ζα
απαιιάζζνληαη ηνπ ζρεηηθνύ ηέινπο.
3. Σπληαμηνύρνη ζπλάδειθνη, νη νπνίνη έθιεηζαλ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ
αζθνύλ πιένλ ην επάγγεικα, δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαλεώζνπλ ηελ Εηήζηα
Άδεηα Άζθεζεο Επαγγέικαηνο. Ννείηαη βεβαίσο όηη, όζνη εμ’ απηώλ, εμαθνινπζνύλ
λα εξγάδνληαη θαη αζθνύλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν γεσπνλία, ζα πξέπεη ζύκθσλα
κε ηε λνκνζεζία, λα αλαλεώζνπλ ηελ Εηήζηα Άδεηα Άζθεζεο ηνπ Επαγγέικαηνο
θαηαβάιινληαο ηα λελνκηζκέλα ηέιε.
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