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Αρ. 2216, 20.3.87 

Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 32 του 1987 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Συνοπτικός 

Νόμος του 1987. τ ί τ λ ο 

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμην«·.ίιι. 
κειμένου 

«άσκησις γεωπονίας» σημαίνει την παροχήν υπηρεσιών συμβούλου 
εκτιμητρύ, εμπειρογνώμονος μελετητού, επιβλέποντος επί θεμάτων 
αφορώντων εις δραστηριότητας γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και 
περιλαμβάνει: 

(α) παροχήν τεχνικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών, εκπό

νησιν γεωργικών, ζωοτεχνικών και γεωργοεδαφολογικών 
μελετών 

(β) διενέργειαν ελέγχων, εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών 

(ι) επί της αξίας των γεωργικών εκτάσεων, της ηρτημένης 
εσοδείας, της αναμενόμενης γεωργοκτηνοτροφικής παρα

γωγής και της αξίας του γεωργό φυτικού και ζωικού 
κεφαλείου

(ιι) επί της καταλληλότητος σπόρων, οπωροφόρων δενδρυλ

λίων και του πάσης φύσεως γεωργοφυτικού πολλαπλα

σιαστικού ή εμφυτευτικού υλικού και επί της γενετικής 
και βελτιωτικής αξίας ζώων 

(ιιι) επί της καταλληλότητος χώρων αποθηκεύσεως γεωργο

κτηνοτροφικών προϊόντων σταθερών ή κινητών πλην του 
υγιεινού ελέγχου* 

(ιν) επί της θρεπτικής αξίας και της καταλληλότητος δι* 
έκαστον είδος ζώου πάσης φύσεως ζωοτροφών, προσθέτων 
ζωοτροφών πλην κτηνιατρικών φαρμάκων και διαιτητικών 
παραγόντων καθώς και την σύνταξιν των αντιστοίχων 
εκθέσεων 

(γ) οργάνωσιν και επίβλεψιν της διεξαγωγής ψεκασμών απεντο-

μώσεων διά καταπολέμησιν εχθρών και ασθενειών ή ζιζανίων 
των καλλιεργειών ή χώρων 

(δ) διενέργειαν ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου των 
κυπριακών γεωργικών προϊόντων που προορίζονται δι* 
εξαγωγήν 

(ε) μελέτην και διαμόρφωσιν πάρκων, κήπων και χώρων πρα

σίνου, 
«γεωπόνος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 εγγεγραμμένον 

γεωπόνον 

«γεωπόνος εξ επαγγέλματος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 
εγγεγραμμένον γεωπόνον εξ επαγγέλματος· 

«Κατάλογος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 10 τηρούμενον 
κατάλογον γεωπόνων εξ επαγγέλματος· 
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«Μητρώον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 7 τηρούμενον μητρώον 
εγγεγραμμένων γεωπόνων 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον 
συμβούλιον γεωπόνων. 

κ«»ιο|ΐι.πις 3.~(Ι) Θα καθιδρυθή διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
ΐι.μ|<οι/·.»!.. Συμβούλιον απαρτιζόμενον εκ τριών μελών διοριζομένων υπό του 

Υπουργικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο είς θα ανήκη εις 
την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, και τεσσάρων μελών 
εκλεγομένων υπό των γεωπόνων εν γενική συνελεύσει. 

(2) Το Συμβούλιον συγκροτείται εντός δύο μηνών από της ημερο

μηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, διά δε την πρώτην 
συγκρότησίν του

(α) τα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζόμενα μέλη θα είναι 
πρόσωπα άτινα θα δικαιούνται να εγγραφώσιν ως γεωπόνοι 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ευθύς μετά 
την συγκρότησίν του Συμβουλίου εγγράφονται ως γεωπόνοι* 

(β) εντός ενός μηνός από του διορισμού των, τα υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου διοριζόμενα μέλη καλούν γενικήν 
συνέλευσιν των προσώπων άτινα κατά την άποψίν των θα 
δικαιούνται να εγγραφώσιν ως γεωπόνοι διά την εκλογήν των 
ετέρων τεσσάρων μελών του Συμβουλίου. 

(3) Εντός ενός μηνός από της άνω αναφερομένης γενικής συνε

λεύσεοις τα διορισθέντα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και τα 
εκλεγέντα υπό της γενικής συνελεύσεως μέλη συνέρχονται και καταρτί

ζονται εις σώμα διά την εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως 
και Ταμείου της εκλογής γινομένης διά χωριστής, διά κάθε αξίωμα, 
μυστικής ψηφοφορίας. 

(4) Τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου δημοσιεύονται εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η θητεία των μελών του 
Συμβουλίου είναι διετής από της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσι

εύσεως: 
Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ ' οιονδήποτε 

χρόνον προ της λήξεως της θητείας των διοριζομένων μελών να ° 
τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε εξ αυτών. 

(5) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας 
οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και 
προεδρεύει αυτών. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρό

εδρος προεδρεύει της συνεδριάσεως, απουσία δε και του Αντιπροέδρου 
τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών όπως προεδρεύση της 
συνεδριάσεως: 

Νοείται ότι ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκάλεση συνεδρίαν του 
Συμβουλίου εάν απαιτήσουν τούτο γραπτώς τρία τουλάχιστον μέλη του 
Συμβουλίου. 

(β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα μέλη. 
(γ) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε 

ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(δ) Το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, όπως ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της 
συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, 
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την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την 
τήρησιν των πρακτικών, διά Κανονισμών εγκρινομένων υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

(ε) Το Συμβούλιον δύναται να ζητά και να λαμβάνη την γνώμην 
προσώπου ειδικού επί τίνος θέματος και εν ανάγκη να καλή το τοιούτο 
πρόσωπον να εκθέση τας απόψεις του είς τίνα συνεδρίαν του Συμβου

λίου. 
(στ) Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωσιν 

ως ήθελεν εγκρίνει γενική συνέλευσις των μελών. 
4. Παν πρόσωπον το οποίον ήθελεν ικανοποιήσει το Συμβούλιον: 

(α) ότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχει την συνήθη 
αυτού διαμονήν εν Κύπρω

(β) ότι είναι καλού χαρακτήρος και δεν είναι, συνεπεία οιασδή

ποτε συμπεριφοράς ήτις θα εδικαιολόγει το Συμβούλιον να 
λάβη μέτρα εναντίον του δυνάμει του άρθρου 16, ακατάλληλον 
πρόσωπον να εγγραφή ως γεωπόνος· και 

(γ)(ι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωμα γεωπονίας ή κλάδου αυτής 
πανεπιστημίου ή ετέρου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανωτάτης 
βαθμίδος, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον διά γνωστοποι

ήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας, μετά προηγουμένην γνώμην του Συμβουλίου, 
ήθελεν εγκρίνει ή· 

(ιι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωμα συναφούς επιστήμης προς την 
γεωπονίαν, πανεπιστημίου ή σχολής ανωτάτης βαθμίδος, 
και επί πλέον κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους εις ένα συγκεκριμένον 
κλάδον της γεωπονίας ως εις την υποπαράγραφον (ι) 
αναφέρεται, 

εγγράφεται ως γεωπόνος, τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής τω Συμβουλίω 
και τη καταβολή του νενομισμένου τέλους εγγραφής: 

Νοείται ότι η άσκησις γεωπονίας εις ετέρους κλάδους της γεωπονίας 
πλην του κλάδου διά τον οποίον κατέχεται το πτυχίον ή δίπλωμα ως 
ανωτέρω αναφέρεται απαγορεύεται. 

5. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου το 
Συμβούλιον δύναται, κατά την κρίσιν του, τη αιτήσει γεωπόνου ανε

γνωρισμένου κύρους εκ του εξωτερικού, να παραχωρή ειδικήν άδειαν εις 
τον τοιούτον γεωπόνον διά την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν έργου ειδικώς 
καθοριζομένου εν τη αδεία νοουμένου ότι ούτος θα εργάζεται τη βοήθεια 
γεωπόνου εγγεγραμμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου. Ουδέν τέλος θα 
καταβάλλεται διά την παραχώρησιν της τοιαύτης αδείας. 

6. Ά μ α τη εγγραφή γεωπόνου το Συμβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν 
εγγραφής εν τω υπό του Συμβουλίου καθωρισμένω τύπω, το δε 
πιστοποιητικόν τούτο είναι, εκ πρώτης όψεως, απόδειξις ότι το 
πρόσωπον το οποίον αναφέρεται εις αυτό ενεγράφη ως γεωπόνος δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

7. Το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως κατάρτιση και τηρή Μητρώον 
εγγεγραμμένων γεωπόνων εν ω εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνσις 
παντός γεωπόνου ομού μετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συμβού

λιον ήθελε κρίνει αναγκαία. 
8.—(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω παρόντι Νόμω, 

πας όστις κέκτηται τα εν παραγράφοις (α) και (β) του άρθρου 4 
αναφερόμενα προσόντα, δύναται εντός ενός έτους από της ενάρξεως της 

Προσόντα 
δι' εγγραφήν 
ως γεωπόνος. 

Γεωπόνοι ανε
γνωρισμένου 
κύρους εκ 
του εξωτερικού 

Πιστοποιητι
κόν εγγραφής 
γεωπόνου. 

Μητρώον 
γεωπόνων. 

Γεωπόνοι εξ 
επαγγέλματος. 
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Πιστοποιητι
κόν εγγραφής 
γεωπόνου 
εξ επαγγέλμα
τος. 

Κατάλογος 
γεωπόνων εξ 
επαγγέλματος. 

Άσκησις 
γεωπονίας. 

Δημοσίευσις 
ονομάτων 
γεωπόνων και 
γεωπόνων εξ 
επαγγέλματος. 

Διαγραφή ονό
ματος εκ του 
Μητρώου ή 
Καταλόγου. 

ισχύος του παρόντος Νόμου να υποβάλη αίτησιν εις το Συμβούλιον διά 
να εγγραφή ως γεωπόνος εξ επαγγέλματος εάν ικανοποίηση το 
Συμβούλιον ότι— 

(α) κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ήσκει καλή τη πίστει το επάγγελμα του γεωπόνου έν 
τινι υπευθύνω ιδιότητι διά επτά τουλάχιστον συνεχή έτη εις 
ένα ή περισσοτέρους κλάδους της γεωπονίας, και 

(β) κέκτηται επαρκείς γνώσεις περί την εργασίαν του γεωπόνου 
εις ένα ή περισσοτέρους κλάδους της γεωπονίας. 

(2) Το Συμβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί υποβληθείσης αιτή
σεως και γνωστοποιεί την απόφασίν του, ήτις δέον να αναφέρη τον 
κλάδον της γεωπονίας εν σχέσει προς τον οποίον χορηγείται εγγραφή, 
εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως. 

9.—(1) Άμα τη εγγραφή γεωπόνου εξ επαγγέλματος το Συμβούλιον 
εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συμβουλίου καθω
ρισμένω τύπω, το δε πιστοποιητικόν τούτο είναι εκ πρώτης όψεως 
απόδειξις ότι το πρόσωπον το οποίον αναγράφεται εις αυτό ενεγράφη ως 
γεωπόνος εξ επαγγέλματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Ο γεωπόνος εξ επαγγέλματος δικαιούται να ασκή το επάγγελμα 
του εις ένα ή περισσοτέρους κλάδους της γεωπονίας κατά τον αυτόν 
τρόπον ως ο εγγεγραμμένος γεωπόνος, υπό τον όρον ότι δεν δικαιούται 
να αναλαμβάνη ουδέ να εκτελή εργασίαν εις άλλους κλάδους ή τομείς 
της γεωπονίας πλην του κλάδου ή τομέως εν σχέσει προς τον οποίον 
εγένετο η εγγραφή. 

10. Το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως κατάρτιση και τηρή Κατά
λογον εν ω εγγράφεται το όνομα και η διεύθυνσις παντός γεωπόνου εξ 
επαγγέλματος ομού μετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συμβούλιον 
ήθελε κρίνει αναγκαία. 

11.—(1) Ουδείς δικαιούται να ασκή την γεωπονίαν είτε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας είτε ως υπάλληλος, ουδέ να προβάλλη εαυτόν ως 
γεωπόνον εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος γεωπόνος ή γεωπόνος εξ 
επαγγέλματος, αναλόγως της περιπτώσεως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
και του έχει εκδοθή ετησία άδεια εν τω τοιούτω τύπω ως το Συμβούλιον 
ήθελεν από καιρού εις καιρόν καθορίσει. 

(2) Ο ασκών την γεωπονίαν και ο προβάλλων εαυτόν ως γεωπόνον 
κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης αυτού, εις φυλάκισιν 
τριών ετών ή εις χρηματικήν ποινήν τριακοσίων λιρών ή εις αμφοτέρας 
τας ποινάς ταύτας. 

12. Το Συμβούλιον ουχί βραδύτερον των δύο ετών από της ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, μετέπειτα δε καθ' έκαστον έτος 
δημοσιεύει εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ονόματα 
των εγγεγραμμένων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλματος και 
προσφέρει προς πώλησιν εις την υπό του Συμβουλίου καθορισθη
σομένην τιμήν αντίγραφα του Μητρώου και Καταλόγου. 

13. Το Συμβούλιον δύναται να διαγράψη εκ του Μητώου ή Κατα
λόγου, αναλόγως της περιπτώσεως, το όνομα παντός γεωπόνου ή 
γεωπόνου εξ επαγγέλματος όστις απεβίωσεν ή γραπτώς ητήσατο την 
τοιαύτην διαγραφήν δύναται δε ωσαύτως να προβαίνη εις την αναγκαίαν 
τροποποίησίν του διά της διορθώσεως στοιχείου κακώς ή ανακριβώς 
καταχώ ρη θέ ντος. 
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14. Επί οιουδήποτε πιστοποιητικού, βεβαιώσεως, αναφοράς, μελέτης Γεωπονικόν 
ή σχεδίου γενομένου υπό εγγεγραμμένου γεωπόνου ή γεωπόνου εξ ενσημ°ν 

επαγγέλματος επικολλάται γεωπονικόν ένσημον, εκδιδόμενον υπό του 
Συμβουλίου, αναλόγως της αξίας του εν αυτώ αναφερομένου έργου, αλλ ' 
εν ουδεμία περιπτώσει η αξία του τοιούτου ενσήμου, ήτις καταβάλλεται 
υπό του γεωπόνου, να είναι μικρότερα των πεντήκοντα σεντ. 

15. Οιαδήποτε εισπραττόμενα υπό του Συμβουλίου χρηματικά ποσά Εισπραττόμενα 
ως δικαιώματα εγγραφής, εκδόσεως αδείας, παραχωρήσεως ενσήμων ή χρηματικά 
άλλως πως κατατίθενται εις το Ταμείον του Συμβουλίου και χρησι

μοποιούνται διά τους σκοπούς αυτούς. 

16.—(1) Εάν γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος καταδικασθή διά Πειθαρχικά 
ποινικόν αδίκημα ενέχον έλλειψιν τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα ή αδικήματα. 
εάν ούτος είναι κατά την γνώμην του Συμβουλίου ένοχος επονειδίστου, 
δολίας ή ασυμβιβάστου προς το επάγγελμα διαγωγής το Συμβούλιον 
δύναται— 

(α) να διάταξη την διαγραφήν του ονόματος του τοιούτου 
προσώπου εκ του. μητρώου ή του Καταλόγου αναλόγως της 
περιπτώσεως* 

(β) να αναστείλη την άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος επί τοιούτο 
χρονικόν διάστημα όσον το Συμβούλιον θεωρήσει σκόπιμον 

(γ) να διάταξη το τοιούτο πρόσωπον να καταβάλη ως χρηματικήν 
ποινήν οιονδήποτε ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας 
λίρας: 

Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν καταβαλλόμενον δυνάμει της 
παρούσης παραγράφου κατατίθεται εις το Ταμείον του Συμβου

λίου και διά τους σκοπούς αυτούς· 
(δ) να προειδοποίηση ή επίπληξη το τοιούτο πρόσωπον 
(ε) να εκδώση τοιαύτην διαταγήν ως προς την καταβολήν των 

εξόδων της ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασίας οίαν το 
Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέπουσαν. 

(2) Έναρξις της διαδικασίας προς επιβολήν οιασδήποτε των εν τω 
εδαφίω (1) προνοουμένων ποινών δύναται να γίνη— 

(α) υπό του Συμβουλίου αυτεπαγγέλτως· 
(β) τη αιτήσει, κατόπιν αδείας του Συμβουλίου, οιουδήποτε 

προσώπου έχοντος παράπονον εκ της διαγωγής του τοιούτου 
προσώπου. 

(3) Το Συμβούλιον δύναται, εάν θεώρηση πρέπον, καθ ' οιονδήποτε 
χρόνον μετά παρέλευσιν πέντε ετών από της ημερομηνίας διαγραφής του 
ονόματος του τοιούτου προσώπου εκ του Μητρώου ή Καταλόγου, 
αναλόγως της περιπτώσεως, να αποκαταστήση το όνομα αυτού εις το 
Μητρώον ή Κατάλογον και δημοσίευση σχετικώς προς τούτο ειδο

ποίηση/ εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας. 
(4) Το Συμβούλιον εν τη διεξαγωγή ερεύνης δυνάμει του παρόντος 

άρθρου κέκτηται τας αυτάς εξουσίας και διεξάγει ταύτην κατά τον αυτόν 
ως έγγιστα τρόπον ως δικαστή ριον συνοπτικής διαδικασίας. 

(5) Πάσα απόφασις του Συμβουλίου λογίζεται ως διάταγμα δικα

στηρίου συνοπτικής διαδικασίας και εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον 
ως το διάταγμα του εν λόγω δικαστηρίου. 
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Παράόοσις 17.—(1) Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλματος το όνομα του 
πιστοποιη οποίου δΓ οιονδήποτε λόγον διαγράφεται εκ του Μητρώου ή Κατα
τικού άμα τη . , . ,· , , , , 
διαγραφή. λογού, αναλόγως της περιπτώσεως, οφείλει εντός ενός μηνός εκ της 

τοιαύτης διαγραφής να παραδώση εις το Συμβούλιον το πιστοποιητικόν 
■ εγγραφής γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλματος, αναλόγως της 

περιπτώσεως, ωσαύτως δε οιανδήποτε ισχύουσαν ετησίαν άδειαν. 
(2) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθή προς τας 

" διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν 
περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρών ή εις 

\ φυλάκισιν τριών μηνών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 
Κανονισμοί. 18.—(1) Το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού 

\ Συμβουλίου, να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους εις την επίσημον 
■ εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν του 

παρόντος Νόμου. 
(2) Ά ν ε υ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι 

δυνάμει τούτου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι περί 
των ακολούθων θεμάτων— 

(α) τον τύπον και διαδικασίαν διά την υποβολήν αιτήσεων δΓ 
εγγραφήν γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλματος* 

(β) τον τύπον του Μητρώου και Καταλόγου

(γ) τον τύπον της αδείας εγγεγραμμένων γεωπόνων ή γεωπόνων εξ 
επαγγέλματος· 

(δ) των τελών εγγραφής και εκδόσεως αδειών γεωπόνων ή γεω

πόνων εξ επαγγέλματος· 
(ε) την πλήρωσιν τυχόν κενών θέσεων του Συμβουλίου* 

(στ) την διενέργειαν εξετάσεων αι οποίαι δέον να γίνουν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου· 

(ζ) την έκδοσιν γεωπονικών ενσήμων 
(η) την βελτίωσιν των επιπέδων και των θέσεων των γεωπόνων 
(θ) τον καθορισμόν κλίμακος αμοιβής των εγγεγραμμένων γεω

πόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλματος, δΓ επαγγελματικήν 
συμβουλή ν, παρασχεθησομένην υπηρεσίαν ή εκτελεσθησομέ

νην εργασίαν 
(ι) την καθίδρυσιν ταμείου συντάξεων γεωπόνων προς παροχήν 

συντάξεων και χορηγημάτων εις εγγεγραμμένους γεωπόνους ή 
γεωπόνους εξ επαγγέλματος και περί απάντων των συναφών 
θεμάτων 

(ια) παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή. 

(3) Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται 
εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά* πάροδον 45 ημερών από 
της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή ακυρώϊτη^Γους ούτω κατατεθέντος Κανονι

σμούς εν όλώ ή εν μέρει, $τότε. ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως 
άνω προθεσμίας ^δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημο

κρατίας και τίθενται εν ισχ,ύι απότης τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν 
περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν "μέρει υπό της Βουλής 
των Αντυίροσώΐκόν ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας ωϊςήθελον^ρύτω τ'ροποποιηθή υπ ' αυτής και τίθενται εν 
ισχύί από ν% τοιαύτης δημοσιεύσεως. 


