ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Αίτηση Εγγραφής
στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου
Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται βάσει του Νόμου που προνοεί για τη διεξαγωγή
κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ν.67(Ι)/2005)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Γενικές οδηγίες υποβολής αίτησης εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής
στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου
1.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου που προνοεί για τη διεξαγωγή κτηματικών
χωρομετρικών εργασιών από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ν.67(Ι)/2005), αίτηση για
εγγραφή στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου εγκρίνεται εάν το Συμβούλιο
Κτηματογράφησης Κύπρου ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής:

(α) είναι εγγεγραμμένος τοπογράφος ή εγγεγραμμένος τοπογράφος εξ’
επαγγέλματος στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και
(β) έχει κατ’ ελάχιστο μονοετή πείρα στη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών
εργασιών είτε με εργασία στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε σε
ιδιωτικό γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με
κτηματικές χωρομετρικές εργασίες.
2.

Το έντυπο αιτήσεως συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται
στον Λειτουργό Εγγραφής του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου, στα
Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη Λευκωσία,
είτε με συστημένη επιστολή, είτε προσωπικώς, συνοδευόμενο από όλα τα
πιστοποιητικά, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο,
μαζί με τα τέλη εγγραφής.

3.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι αιτήσεις είναι:
Λειτουργό Εγγραφής Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ιάσωνος 10 - 1082,
Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

4.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι:
Λειτουργό Εγγραφής Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου
Γωνία Ζήνωνος Σώζου & Αλασίας, 4ος όροφος
Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

5.

Το τέλος εγγραφής είναι €100 και καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

6.

Εάν από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής υπολείπεται χρονικό διάστημα μικρότερο των
έξι μηνών, το τέλος εγγραφής είναι €60.

7.

Το τέλος ανανέωσης εγγραφής είναι €85 και καταβάλλεται με την υποβολή της
αίτησης για ανανέωση εγγραφής.
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8.

Στην περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής δεν εγκρίνεται
από το Συμβούλιο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται για τα έξοδα εξέτασης της
αιτήσεως.

9.

Το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου με την καταβολή των πιο πάνω τελών
εκδίδει στο αιτητή απόδειξη πληρωμής.

10. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή, η επιταγή εκδίδεται στο όνομα: “Διευθυντής
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”.
11. Ως ημερομηνία λήψης της έντυπης αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που
αναφέρεται στην απόδειξη πληρωμής, ενώ στην περίπτωση που η αίτηση
υποβάλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία
παραδόσεως του εντύπου από τις ταχυδρομικές αρχές.
12. Ο Λειτουργός Εγγραφής μετά την έγκριση εγγραφής ή ανανέωση εγγραφής στο
Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου, εκδίδει στον αιτητή το σχετικό
πιστοποιητικό εγγραφής.
13. Ο Λειτουργός Εγγραφής, κατόπιν αίτησης από Αρμόδιο Χωρομέτρη και πληρωμής
τέλους €8, εκδίδει στον αιτητή αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής.
14. Η εγγραφή στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου παραμένει σε ισχύ μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο
Κτηματογράφησης Κύπρου και δύναται να ανανεώνεται, μετά από σχετική αίτηση
εγγεγραμμένου στο Μητρώο, για διαδοχικές περιόδους ενός έτους που λήγουν την
31η Δεκεμβρίου.
15. Αιτήσεις για ανανέωση εγγραφής υποβάλλονται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η ανανέωση
εγγραφής.
16. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης για ανανέωση εγγραφής, η αίτηση αυτή
εξετάζεται από το Συμβούλιο ως αίτηση εγγραφής και ο αιτητής καταβάλλει τα
ανάλογα τέλη.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Έντυπο αίτησης εγγραφής
στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου
(Συμπληρώνεται από τον αιτητή)
Αίτησης εγγραφής στο Μητρώο
Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου για το έτος: _ _ _ _
Στοιχεία Ταυτότητας
1. Όνομα:
2. Επώνυμο:
3. Όνομα πατρός:
4. Ημερομηνία γεννήσεως: _ _ / _ _ / _ _ _ _ .
5. Αριθμός ταυτότητας:
6. Ημερομηνία εκδόσεως ταυτότητας: _ _ / _ _ / _ _ _ _ .
7. Σε περίπτωση προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας:7.1 Αριθμός διαβατηρίου:
7.2 Ημερομηνία εκδόσεως διαβατηρίου: _ _ / _ _ / _ _ _ _ .
7.3 Χώρα εκδόσεως διαβατηρίου:

Διεύθυνση / Επικοινωνία
8. Επαγγελματική Διεύθυνση:8.1 Οδός:
8.2 Αριθμός:

8.3 Ταχυδρομικός Κώδικας:

8.4 Δήμος ή Κοινότητα:
9. Διεύθυνση αλληλογραφίας:9.1 Οδός:
9.2 Αριθμός:

9.3 Ταχυδρομικός Κώδικας:
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9.4 Δήμος ή Κοινότητα:
9.5 Ταχυδρομική Θυρίδα:

9.6 Ταχυδρομικός Κώδικας:
11. Τηλεομοιότυπο:

10.Τηλέφωνο:
12. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
13. Για την εγγραφή στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου επισυνάπτω
πιστοποιητικό εγγραφής στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.
14. Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15. Για την εγγραφή στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών Κύπρου επισυνάπτω
πιστοποιητικό που δεικνύει ότι έχω κατ’ ελάχιστο μονοετή πείρα στη διεξαγωγή
κτηματικών χωρομετρικών εργασιών,
με εργασία στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας /
σε ιδιωτικό γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε (5) χρόνια
με κτηματικές χωρομετρικές εργασίες*.

Υπογραφή Αιτητή
Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την αίτηση είναι απόλυτα αληθή
και ορθά.
Ημερομηνία: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Υπογραφή αιτητή …………………………

(*Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει).
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣ
Η παρούσα βεβαίωση υποβάλλεται βάσει του άρθρου 26 του Ν.67(Ι)/2005, από αιτητή ο οποίος
απέκτησε πείρα στη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών με εργασία σε ιδιωτικό γραφείο, το
οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε χρόνια με κτηματικές χωρομετρικές εργασίες.

Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο

...........................................................

Αριθμός Ταυτότητας

...........................................................

Διεύθυνση

...........................................................
...........................................................

Β.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
που επέβλεψε τον αιτητή κατά τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών σε
ιδιωτικό γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με κτηματικές
χωρομετρικές εργασίες.
Ονοματεπώνυμο

...........................................................

Εταιρεία/ Γραφείο

...........................................................
...........................................................

Διεύθυνση
...........................................................
...........................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Γ.

...........................................................

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Περίοδος πρακτικής εξάσκησης και συνοπτική περιγραφή καθηκόντων αιτητή
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Παρατηρήσεις επιβλέποντος Υπεύθυνου Γραφείου
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Δ.

Υπεύθυνη δήλωση επιβλέποντος
Υπεύθυνου Γραφείου

Δηλώνω ότι ο προαναφερόμενος αιτητής
εργάστηκε για την περίοδο που αναφέρεται
πιο πάνω, υπό την τακτική επίβλεψη,
παρακολούθηση και καθοδήγησή μου.
...........................................................
Υπογραφή
Ημερομηνία: _ _ / _ _ / _ _ _ _ .

Ε.

Υπεύθυνη δήλωση αιτητή

Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτή τη δήλωση είναι
απόλυτα αληθή και ορθά.
...........................................................
Υπογραφή
Ημερομηνία: _ _ / _ _ / _ _ _ _ .

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, παρακαλείται ο
αιτητής να επισυνάψει οποιαδήποτε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία κατά την
κρίση του επιβεβαιώνουν τη δήλωσή του σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε στη
διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών.
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