ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1987 ΕΩΣ 2011
(Στο εξής αναφερόμενοι ως ο Νόμος)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Α. (α) Τα έντυπα της αίτησης να συμπληρωθούν από τον αιτητή ιδιοχείρως και να υποβληθούν
στο Συμβούλιο με συστημένη επιστολή ή με το χέρι, συνοδευόμενα από όλα τα
πιστοποιητικά, έγγραφα, μελέτες και άλλα βεβαιωτικά όπως καθορίζονται στα έντυπα,
μαζί με τα τέλη εγγραφής.
(β) Σε περίπτωση κατά τη οποία μια αίτηση για εγγραφή δεν εγκρίνεται από το Συμβούλιο το
ένα δεύτερο των τελών εγγραφής επιστρέφεται στον αιτητή και το υπόλοιπο ένα δεύτερο
κρατείται από το Συμβούλιο για την εξέταση της αίτησης.
(γ) Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλεται ή υποβάλλεται η Αίτηση είναι:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Εζεκία Παπαϊωάννου 21, Διαμ. 9
Τ.Θ. 24331
1703, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22759868 Φαξ:22374575
agronom_registration@cytanet.com.cy
_____________________________________________________________________
Β. Τέλη με τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση:
(α) Για εγγραφή στο Μητρώο

€85

_____________________________________________________________________

ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ημερομηνία λήψης:
Αρ. απόδειξης πληρωμής
τελών:
Εξετάστηκε από το
Συμβούλιο την:
Εγκρίθηκε
την:
Τομέας/ Κατεύθυνση /
Κλάδος:
Αρ. πιστοποιητικού άδειας:

Α/Α στο Βιβλίο
Εισόδου:

Απορρίφθηκε
την:
Επιστροφή
τελών
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1. (α) Πλήρες ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………
(Πρώτο το επίθετο με κεφαλαία)
(β) Ονοματεπώνυμο πατέρα: ……………………………………………………….
(γ) Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου: …………………
(δ) Αποδεικτικό Ιθαγένειας: …………………………………………………………
(Η απόδειξη της Ιθαγένειας θα γίνεται με την προσκόμιση ισχύοντος
διαβατηρίου ή Πιστοποιητικού Ιδιότητας Πολίτη που εκδίδεται από τις
αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής).
_____________________________________________________________________
2. Ημερομηνία Γεννήσεως: …………………………………………………………..
_____________________________________________________________________
3.Τόπος Γεννήσεως: …………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
4. (α) Διεύθυνση Κατοικίας: ………..……………………….……………….……..…
Τηλέφωνο: …………………………………………….………..
(β) Διεύθυνση Εργασίας: ….………………………………..…………….…………
Τηλέφωνο εργασίας: …………………………………….………
(γ) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………………….
(αν διαφέρει από το (α) πιο πάνω).
(δ) Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………
_____________________________________________________________________
5. Εγγραφή σε ανάλογο επαγγελματικό σώμα στη χώρα καταγωγής ή απασχόλησης:
ΝΑΙ XX
ΟΧΙ XX
(Αν ΝΑΙ:
(α) Όνομα επαγγελματικού σώματος και χώρα εγγραφής: ……………
………………………………………………………………………………………….
(β) Αριθμός εγγραφής: …………………………………………..
(γ) Ημερομηνία εγγραφής : …………………………………….
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5. Γενική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα*

Από
Μήνας & Έτος

Μέχρι
Μήνας & Έτος

1. ………………………………………………………

………………… …………………

2. ………………………………………………………

………………… …………………

3. ………………………………………………………

………………… …………………

4. ………………………………………………………

………………… …………………

5. ………………………………………………………

………………… …………………

*(Να αναφέρετε τις σχολές μέσης εκπαίδευσης που φοιτήσατε)
6. Πλήρη στοιχεία ανώτατης
πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
με τα ονόματα των πανεπιστημίων, κολλεγίων ή ιδρυμάτων, κ.λ.π. στα οποία φοίτησε ο
αιτητής και τα αντίστοιχα έτη
κατά τα οποία φοίτησε σε αυτά
και ο
τίτλος πτυχίο που
απονεμήθηκε
7. Αν έχετε αποκτήσει επιπρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν το
οποίο θα δικαιολογούσε την
εγγραφή σας ως ειδικού σε
κλάδο γεωπονίας, να δηλωθεί η
ακριβής ειδικότητα την οποία
έχετε αποκτήσει.
8. Άλλες Πληροφορίες
(Να αναφέρετε οποιαδήποτε
πληροφορία που κατά τη γνώμη
σας πρέπει να τεθεί υπόψη του
Συμβουλίου
9. Πιστοποιητικά:
(Να δοθεί κατάλογος των
πιστοποιητικών σπουδών
(πτυχία, διπλώματα,
πιστοποιητικά) πιστοποιημένα
φωτοαντίγραφα των οποίων
πρέπει να επισυναφθούν).

1.
2.
3.
4.
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10. Το Συμβούλιο υποχρεούται να απαντήσει στον αιτητή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση εκ μέρους του
Συμβουλίου, ο αιτητής εγγράφεται αυτόματα στο Μητρώο.
Νοείται 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
μηνών που απαιτείται για την αυτόματη εγγραφή στο Μητρώο ανανεώνεται για άλλους τρεις μήνες από
την ημερομηνία που ο αιτητής θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Συμβούλιο, ο αιτητής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με
το Σύναγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών.
11. Αιτήσεις με ελλειπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται από το Συμβούλιο και η ενδεχόμενη καθυστέρηση
θα είναι αποκλειστική υπαιτιότητα του αιτητή
12. Επισυναπτόμενα τέλη
(Να αναφέρετε το ποσό που επισυνάπτεται).

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
του αιτητή. Η μία να
επικολληθεί εδώ και η άλλη
να επισυναφθεί σ’ αυτή την
αίτηση

……../………/…………
Ημερομηνία

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που
περιέχονται σ’ αυτή την αίτηση είναι, εξ
όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω ορθές
και ότι η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα
ιδιοχείρως.
Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη
ανακρίβεια ή παράλειψη με καθιστά
υποκείμενο σε κυρώσεις και ποινές που
προβλέπονται από τους περί Εγγραφής
Γεωπόνων Νόμους του 1987 έως 2008.

...........................................................
Υπογραφή αιτητή / αιτήτριας
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