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 Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2019 
 
 
Αγαπητέ Συνάδελφε Γεωπόνε, 

Το Συμβούλιο Γεωπόνων θέλει με το μήνυμα του αυτό να ευχηθεί Χρόνια Πολλά και 
ευτυχισμένο το 2019 σε σένα και στην οικογένεια σου καθώς και κάθε επιτυχία στον 
επαγγελματικό σου τομέα. 

Με την ευκαιρία αυτήν της επικοινωνίας θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους 
συναδέλφους ότι το συμβούλιο γεωπόνων είναι το θεσμικό όργανο προστασίας του 
επαγγέλματός της γεωπονίας και επιθυμεί την ανοιχτή επικοινωνία με τα μέλη του ώστε να 
μπορείς να αποταθείς σε αυτό σε κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό γίνεται μια προσπάθεια 
επικαιροποίηση των στοιχείων και θα παρακαλούσαμε όπως επιδείξετε υπομονή και 
απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις από το γραμματειακό προσωπικό που θα επικοινωνήσει μαζί 
σας τηλεφωνικά από το 22 759868  γιατί όπως δυστυχώς διαπιστώθηκε, πολλά από τα 
στοιχεία των μελών μας έχουν αλλάξει από τον καιρό που έκαναν αίτηση για εγγραφή στο 
Συμβούλιο Γεωπόνων. 

Εναλλακτικά θα μπορούσατε να συμπληρώσετε το αρχείο που επισυνάπτεται για 
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας και μας την αποστείλετε συμπληρωμένη στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του συμβουλίου: agronom_registration@cytanet.com.cy . 

Υπενθυμίζεται σε κάθε ευκαιρία ότι η άσκηση Γεωπονίας είναι ένα νομικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα το οποίο κατοχυρώθηκε το 1987 από τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο όπως 
αυτός ανανεώθηκε από σχετικές νομοθεσίες και ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με αυτή την 
νομοθεσία η άσκηση γεωπονίας από άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ή 
δεν κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι παράνομη. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο 
το Συμβούλιο Γεωπόνων δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κατάλογο με τους Γεωπόνους που δικαιούνται να ασκούν Γεωπονία. Κατοχύρωση του 
επαγγέλματος αποτελεί και ο θεσμός των Συμβούλων Φυτοπροστασίας, με το 
πιστοποιητικό να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. 

Για τους παραπάνω λόγους υπενθυμίζεται η έγκαιρη τακτοποίηση του τέλος για την άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος του γεωπόνου, που αφορά όλα τα μέλη μας σε ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα και η οποία ανέρχεται στα €50 το χρόνο. 

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε εάν έχετε οφειλόμενα ποσά μπορείτε να καλείται στα 
γραφεία του Συμβουλίου Γεωπόνων στο 22 759868 (Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-12:30). 

Παρακαλούμε προστατέψτε τα επαγγελματικά σας δικαιώματα και προβείτε άμεσα στην 
τακτοποίηση των οφειλών προς αποφυγή ταλαιπωρίας, παραπόνου ή περιπέτειας. 
 
Πληρωμές για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος μπορούν να γίνουν με τους εξής τρόπους: 

1. Μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πιστωτικής ή 
χρεωστικής κάρτας). 
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2. Με κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου: 
Αρ. Λογαριασμού: 0127 0101 6988 (Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου). 
Στις λεπτομέρειες της κατάθεσης να αναφέρετε Ονοματεπώνυμο και Αρ. Μητρώου. 

3. Με επιταγή στο όνομα «Συμβούλιο Γεωπόνων». Η επιταγή να ταχυδρομηθεί στην 
διεύθυνση: Εζεκία Παπαιωάννου 21, Διαμ. 9, Τ.Θ. 24331, 1703, Λευκωσία, Κύπρος. 

4. Με πληρωμή απευθείας σε ένα εκ των μελών του Συμβουλίου. 

 

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αμέριστη υποστήριξή σας και να 
ευχηθούμε ότι καλύτερο. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Συμβούλιο Γεωπόνων 

 


