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Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2022 

Προς όλους τους 
Εγγεγραμμένους Γεωπόνους 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Εκλογική Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Γεωπόνων 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

Το Συμβούλιο Γεωπόνων σας προσκαλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

μελών του η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 και 

ώρα 6:00 μμ στην αίθουσα του Περιβαλλοντικού Κέντρου Σκαρίνου 

(απαραίτητη η κατοχή έγκυρου Safepass όπως ορίζει ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος). 

➢ Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται επιβεβλημένη

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει: 

1. Προσέλευση και εγγραφή μελών.

2. Χαιρετισμό του Προέδρου του Συμβουλίου.

3. Απολογισμό δράσης του Συμβουλίου Γεωπόνων θητείας 2020-2022.

4. Οικονομικό απολογισμό του Ταμία για τα έτη 2020-2022.

5. Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις μελών – Συζήτηση.

6. Εκλογή των τεσσάρων αιρετών μελών του Συμβουλίου για την επόμενη διετία.

Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή τους 

στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποψηφιότητας 

και να το υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022. 

Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1. Email: αποστολή του Δελτίου Υποψηφιότητας στο email του Συμβουλίου:

agronom_registration@cytanet.com.cy .

mailto:agronom_registration@cytanet.com.cy


2. Φαξ: αποστολή του Δελτίου Υποψηφιότητας με φαξ στο Φαξ του Συμβουλίου:

22374575.

3. Ιδιοχείρως: παράδοση στην γραμματεία του Συμβουλίου: Εζεκία Παπαϊωάννου

21, Διαμ. 9, 1703, Λευκωσία μεταξύ των ωρών 8-13:00.

Εκ μέρους του Συμβουλίου 

ο Πρόεδρος ο Γραμματέας 

……………………………………… ………………………………… 
Γεώργιος Σπύρου Ανδρέας Σαββίδης 

Επισυναπτόμενα: 

1. Δελτίο Υποψηφιότητας

2. Συγκρότηση και τρόπος εκλογής του συμβουλίου
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ΔΕΛΤΙΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Προτείνεται η υποψηφιότητα του/της ......................................................................... 

………………………………………………….. με Αριθμό Μητρώου………………………………………… 

ως μέλους του Συμβουλίου Γεωπόνων κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στη Γενική 

Συνέλευση των Εγγεγραμμένων Γεωπόνων στις 26/02/2022 για την θητεία 2022-2024. 

Προτείνεται από Όνομα ...................................................................... 

 Υπογραφή ....................................................................... 

Υποστηρίζεται από Όνομα ...................................................................... 

 Υπογραφή ....................................................................... 

Αποδέχομαι     Όνομα Υποψηφίου ...................................................................... 

    Υπογραφή ........................................................................ 

Ημερομηνία: ................................... 

Το Συμβούλιο Γεωπόνων συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του Περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987-2015 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΛΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(α) Το Συμβούλιο είναι 7 μελές. Τρία μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα 
υπόλοιπα τέσσερα (4) εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των 
Εγγεγραμμένων Γεωπόνων. 

(β) Τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι και να έχουν 
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Συμβούλιο . 

(γ) Εκλογή των μελών 

(ι) Η Εκλογή των αιρετών μελών του Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε 2 χρόνια σε 
ημερομηνία, τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Συμβούλιο. 
(ιι) Κάθε υποψήφιος για το Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και υποστηρίζεται 
από άλλο γραπτώς, οκτώ τουλάχιστο μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 
(ιιι) Όλες οι υποψηφιότητες για το Συμβούλιο υποβάλλονται στον Γραμματέα του, που ετοιμάζει 
κατάλογο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο Γραμματέας υπογράφει τον κατάλογο και τον 
αναρτά στον πίνακα γνωστοποιήσεων έξι (6) τουλάχιστο μέρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
(ιν) Ενστάσεις από μέρους Εγγεγραμμένων Γεωπόνων εναντίον υποψηφιοτήτων υποβάλλονται 
προς το Συμβούλιο τουλάχιστο 2 μέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Το Συμβούλιο συνέρχεται και 
εξετάζει τις ενστάσεις. Οι συστάσεις του Συμβουλίου για την ένσταση παρουσιάζονται στη Γενική 
Συνέλευση. 

(γ) Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με 4 τότε αυτοί ανακηρύσσονται εκλεγέντες. Αν ο 
αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τέσσερις, τότε δίνεται αναβολή της Γενικής 
Συνέλευσης για 15 μέρες. Αν και στην περίπτωση αυτή ο αριθμός είναι πάλιν μικρότερος τότε το 
θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση για λήψη τελικής απόφασης. Αν ο αριθμός των 
υποψηφίων είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων, τότε γίνονται εκλογές ως εξής: 

(ι) Η τριμελής επιτροπή που εκτελεί χρέη Εφορευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει την διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας. 
(ιι) Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει ψηφοδέλτιο με τα 
ονόματα όλων των υποψηφίων σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. 

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία 
γίνεται με την αναγραφή του σήματος του σταυρού (√) (+) ή (χ) απέναντι από τα ονόματα των 
υποψηφίων που ο ψηφοφόρος επιθυμεί να εκλέξει. Ψηφοδέλτια στα οποία έχουν ψηφιστεί 
λιγότεροι ή περισσότεροι υποψήφιοι από τέσσερις θεωρούνται άκυρα. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίπτεται 
από τον ίδιο τον ψηφοφόρο μέσα στην κάλπη. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων 
και ετοιμάζει ενυπόγραφα, κατάλογο των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας εκ των οποίων οι 4 
πλειοψηφήσαντες εκλέγονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή του τετάρτου μέλους του 
Συμβουλίου γίνεται διά κλήρου. 

Το Συμβούλιο Γεωπόνων συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του Περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987-2015 


