
  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΤΠΡΟΤ 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ 214/1988 ΜΔΥΡΙ 1(I)2012 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 22 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΝΟΗΛΔΤΣΏΝ – ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

(Άξζξν 4(1) (α) (ii)) ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 
 
Να σσμπληρώνεται από ΟΛΟΤ τοσς αιτητές –  
Για ηη ζςμπλήπωζη ηηρ αίηηζηρ βλέπεηε ηιρ ζςνημμένερ οδηγίερ  
 
1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (Να ζπκπιεξωζεί κε θεθαιαία γξάκκαηα) 
 

ΟΝΟΜΑ:  

  

ΔΠΧΝΤΜΟ:  

  

ΠΑΣΡΟΓΟΝΗΚΟ ΟΝΟΜΑ:  

  

ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ:  

  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ:  

  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ: 
(γηα αιινδαπνχο /εο) 

 

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ: 
(εκέξα/κήλαο/ έηνο) 

 

  

ΦΤΛΟ 
(Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κε Υ) 

ΑΡΡΔΝ   ΘΖΛΤ 

 
2. ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

(Παξαθαιψ φπσο ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία) 
 
Ολνκαηεπψλπκν:   .....................................................................................................  

Οδφο :   ...................................   Αξηζκφο  ..............................................  

Γήκνο / Υσξηφ:   .....................................................................................................  

Σαρ. Κψδηθαο:  .........................  Πφιε:  ..........................  Υψξα:  .........................  

Σαρπδξνκηθή Θπξίδα   .....................................................................................................  

Σειέθσλν:  Οηθίαο:  .................  Δξγαζίαο:  ..................  Κηλεηφ:  ...................   

Σειενκνηφηππν:   .....................................................................................................  

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: ....................................................................................................   
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3. ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ: (ζεκεηώζηε κε √ ) 
 

3 (α). ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ 
ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

ΜΔΡΟ ΗΗ 
Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο 

 

3 (β) ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Φπρηαηξηθήο  Ννζειεπηηθήο   

 
 
4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – Να ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζε πεξίπηωζε 
αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηξών  
 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΒΑΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΙΚΗ 
ΑΠΟ 

Μήλαο/ 
έηνο 

ΜΔΥΡΙ 
Μήλαο/ 

έηνο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑ/ΠΣΤΥΗΟ/ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ/ΑΛΛΟ 

    

    

    

 
 
 
ΠΛΖΡΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ IΓΡΤΜΑΣΟ 
(Απαξαίηεην) 

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

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

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

Με ηελ παξνχζα αίηεζε θαηαζέησ ην πνζφ ησλ 35,00 ΔΤΡΧ θαη επηζπλάπησ ηε ζρεηηθή 

ηξαπεδηθή απφδεημε 
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ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΔ 
 
1. Γειψλσ φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλα θαη νξζά. 
2. Αλαιακβάλσ, κε ηελ  εγγξαθή θαη ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κνπ ζην Μεηξψν, λα 

δεζκεχνκαη θαη λα ζπκκνξθψλνκαη απφ θάζε άπνςε κε φιεο ηηο πξφλνηεο ησλ λφκσλ θαη 
θαλνληζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία  (www.moh.gov.cy). 

3. Αλαιακβάλσ επίζεο λα ελεκεξψλσ ηνλ Έθνξν ηνπ πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο 
Κχπξνπ, γηα ηπρφλ  αιιαγή δηεχζπλζεο θαη  απφθηεζε λέσλ πξνζφλησλ. 

4. Γειψλσ φηη έρσ δηαβάζεη ην έληππν πιεξνθνξηψλ θαη φηη έρσ ελεκεξσζεί φηη ην ΝΜ κπνξεί 
λα δεηήζεη ή λα δψζεη, πιεξνθνξείο ζηελ Αξκφδηα Αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ κε 
αθνξνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 
(ΗΜΗ). 

 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ:  .............................................................  
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  ..................................................................................  
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ 

Ζκεξνκελία παξαιαβήο:  .......................................................  

Όλνκα παξαιήπηε:  ...............................................................  

Τπνγξαθή παξαιήπηε:  .........................................................  

Μέζσ παξαιαβήο: Σαρπδξνκείν  / Γηα ρεηξφο 

Ζ αίηεζε είλαη ζπκπιεξσκέλε: ΝΑΗ   /  ΟΥΗ 

Αλ φρη – ζηνηρεία πνπ ππνιείπνληαη: 

1 ........................................................................................  

2 ........................................................................................  

3 ........................................................................................  

4 ........................................................................................  

Δλέξγεηεο γηα ελεκέξσζε αηηεηή / ηξηαο γηα ζηνηρεία πνπ ππνιείπνληαη 

 

 

Απφδεημε παξαιαβήο αίηεζεο (παξαθαιψ λα δίδεηαη ζηνλ/ελ αηηεηή/ηξηα κε ηε παξαιαβή πιήξνπο 

ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο) 

Όλνκα θαη επίζεην παξαιήπηε:  ........................................................................................................  

Ζκεξνκελία παξαιαβήο αίηεζεο:  .....................................................................................................  
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ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΚΤΠΡΟΤ 
Οη Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκνη 214/1988 – 1(Η) 2012 

θαη Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ  ΑΙΣΗΗ  ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ- 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. 

 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 7 ησλ  πεξί Ννζειεπηηθήο θαη 
Μαηεπηηθήο Νφκσλ  1988 – 2012 θαλέλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα αζθεί ηε λνζειεπηηθή εθηφο εάλ 
είλαη εγγεγξακκέλνο λνζειεπηήο θαη αζθεί ηελ θαηεγνξία ηεο λνζειεπηηθήο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 
κέξνο ηνπ Μεηξψνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη είλαη  εθνδηαζκέλνο κε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ζε ηζρχ. 
 
Παξαθαιψ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη αθνινπζείζηε ηηο πην θάησ 
νδεγίεο. 
 
Ζ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε θαηάιιεια γηα λα πξνρσξήζεη γηα αμηνιφγεζε ζην 
πκβνχιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Κχπξνπ. Ζ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη 
Μαηεπηηθήο ζαο απνζηέιιεηαη γξαπηψο κέζα ζε πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο. 
 
Δάλ ε αίηεζε δελ είλαη πιήξωο ζπκπιεξωκέλε κέλεη ζε εθθξεκόηεηα κέρξη λα 
ζπκπιεξωζνύλ ή επηζπλαθζνύλ όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία. Μεηά απφ ηελ ελεκέξσζε ζαο 
γηα ηπρφλ εθθξεκφηεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίζεηε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία εληφο 6 
κελψλ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηεο αίηεζε ζαο ηεξκαηίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα αηηεζείηε εθ λένπ κε 
πιήξσο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε θαη λέα θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ ηέινπο.  
 
Γηα ηπρφλ εξσηήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, κπνξείηε λα 
απνηαζείηε ζην γξαθείν Δθφξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο ζην Τπνπξγείν 
Τγείαο, ζην ηειέθσλν +35722605477, +35722605400 θαμ. +35722605789 , +35722772246 ή 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε smichael@moh.gov.cy.  
 
εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα αίηεζε θαη νη νδεγίεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο ζην www.moh.gov.cy (έληππα) ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Αίηεζε πνπ 
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ή κέζσ ηειενκνηφηππνπ δελ γίλεηαη απνδεθηή 
 
Ζ ζπκπιεξσκέλε αίηεζε γηα εγγξαθή λα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο, θαηά πξνηίκεζε κε 
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν, πξνο: 
 
Έθνξν πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο,  
Τπνπξγείν Τγείαο, 
Πξνδξφκνπ 1, 1095  Λεπθσζία 
Κχπξνο  
 
1.Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ – ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ / ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ,  ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΔ 

 
1. Καηάιιεια θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε Δγγξαθήο / ,Άδεηαο Άζθεζεο 

Δπαγγέικαηνο 
2. Πηζηά αληίγξαθα ησλ πην θάησ: 

α) Πηπρίν/Γίπισκα/Πηζηνπνηεηηθφ ζηε Φπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε 
β) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο θαη άζθεζεο ηεο Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο, ζε ηζρχ 

ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη  Μαηεπηηθήο Νφκν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 
ηνπ αηηεηή. 

mailto:smichael@moh.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
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γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τθηζηάκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο ηνπ αηηεηή απφ ηελ 
Αξκφδηα Αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ Γηπιψκαηνο/Πηπρίνπ.  Σν πηζηνπνηεηηθφ   
απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο, πεξηγξαθή επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ 
εθπαίδεπζεο, θαηά πφζν ν ηίηινο ζπλάδεη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία, αλ ππάξρεη 
πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαζψο θαη αλαθνξά ζηελ 
επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηεηή /ηξηαο. 

δ) Πηζηφλ αληίγξαθν αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρηαηξηθήο 
λνζειεπηηθήο – ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ψξεο άλα 
εηδηθφηεηα θαη φρη ζε κνλάδεο 

ε) Αλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Φπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή 
πξνυπφζεζε ήηαλ ε θαηνρή εγγξαθήο ζην κεηξψν Ννζειεπηψλ – Γεληθήο 
Ννζειεπηηθήο, λα επηζπλαθζεί ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην ελ ιφγσ κεηξψν.  

 
3. Βεβαίσζε ηεθκεξησκέλεο επαγγεικαηηθήο άζθεζεο θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή απφ ηνλ 

ηειεπηαίν εξγνδφηε. 
 
4. Γχν ίδηεο, πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο κεγέζνπο θαη ηχπνπ δηαβαηεξίνπ. 
 
5. Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ Γηαβαηεξίνπ πνπ λα θαίλεηαη θαζαξά ε θσηνγξαθία  θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ αηηεηή ή Γειηίν Πνιηηηθήο Σαπηφηεηαο.  
 
6. Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ (απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή) πνπ λα έρεη εθδνζεί 

ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.   Αλ ν 
αηηεηήο δηακέλεη ζηελ Κχπξν πέξα ησλ 6 κελψλ ην πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ 
Μεηξψνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ.   

 
7. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ εληχπσλ πνπ δεηνχληαη θαη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή ή 
αγγιηθή γιψζζα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ζαο ή   απφ ην Γξαθείν Σχπνπ θαη 
Πιεξνθνξηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηε δηεχζπλζε: Γξαθείν Σχπνπ θαη 
Πιεξνθνξηψλ ,Οδφο Απειιή 1, Σ.Σ. 1456, Λεπθσζία, Κχπξνο, ηει.: +35722801130, 
θαμ: +35722666123, Δ-mail: translations@pio.moi.gov.cy.  

 
8. Με βάζε ην εδάθην (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ10 ησλ Νφκσλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη 

Μαηεπηηθήο  1988-2012 γηα ηελ άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο ζηε Γεκνθξαηία είλαη 
απαξαίηεηε ε ζηνηρεηψδεο γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ην πκβνχιην 
Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο δηελεξγεί πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο γηα δηαπίζησζε ηνπ 
βαζκνχ γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έμη κήλεο κεηά ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν 
λνζειεπηψλ. (Μφλν γηα έθδνζε Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο). 

 
 

1.Β. ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ ΥΧΡΧΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 
 

1. Άδεηα Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

2. Πηζηφ αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Γεληθήο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή πηζηνπνηεηηθφ 10 έηνπο 
νινθιεξσκέλεο Γεληθήο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. 

3. Πηζηφ αληίγξαθν Αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρηαηξηθήο λνζειεπηηθήο, 
ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ψξεο αλά εηδηθφηεηα (φρη ζε 
κνλάδεο). 
 

2. Φέξεηαη ζε γλψζε ζαο, φηη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2005/36/ΔΚ θαη 2006/123/ΔΚ 
θαη ηεο ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο Νφκνο 31(Η)2008 θαη Νφκνο 76(Η)2010, αληίζηνηρα, ην 
πκβνχιην, γηα ζθνπνχο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο εγγξαθήο κέινπο, κπνξεί, κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 
Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ΗΜΗ , λα δεηήζεη θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ αηηεηή απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζηελ νπνία ν αηηεηήο έρεη δειψζεη φηη 
είλαη εγγεγξακκέλν κέινο. 
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Δπίζεο ζε πεξίπησζε φπνπ πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν πνπ ηεξεί ην 
πκβνχιην, ππνβάιεη αίηεκα γηα εγγξαθή ζε Μεηξψν Αξκφδηαο Αξρήο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ, ην πκβνχιην, γηα 
ζθνπνχο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εμέηαζε αίηεζε εγγξαθήο κέινπο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, κπνξεί, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΜΗ, λα 
θνηλνπνηήζεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
αηηεηή ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ. 
 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νφκνπ 76(Η)/2010 ην πκβνχιην κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο 
αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βιάβε ζηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ ή ζην πεξηβάιινλ, κέζσ 
ηνπ «κεραληζκνχ πξνεηδνπνίεζεο» πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ΗΜΗ. 
 
Οη πληνληζηέο ηνπ πζηήκαηνο ΗΜΗ ελδέρεηαη επίζεο λα ελεξγήζνπλ σο Αξκφδηεο Αξρέο θαη σο 
ηέηνηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ ή λα ιάβνπλ αηηήκαηα πιεξνθφξεζεο. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΜΗ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ 
ηζηνζειίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή λα ζπλδεζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλία θαη Σνπξηζκνχ: http://www.mcit.gov.cy 
 

3. Η θαηαβνιή ηωλ ηειώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα 
Δηαηξεία ΛΣΓ κε έκβαζκα έλαληη ηξίηνπ ζηνλ ινγαξηαζκό κε αξηζκό 
357004711330. 

 

O IBAN πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ φηαλ γίλνληαη πξάμεηο 

απφ ην εμσηεξηθφ, είλαη CY43002001950000 + αξηζκφο ινγαξηαζκνχ.  Ζ δηεχζπλζε SWIFT 

(θψδηθάο BIC) ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία ΛΣΓ είλαη ν BCYPCY2N. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ €35 θαη φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, είλαη γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, ζε πεξίπησζε έγθξηζεο 

ηεο αίηεζεο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα λα θαηαβιεζεί ην πνζφ €35 

 
ΣΔΛΗ € :  

Η θαηαβνιή ηωλ ηειώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία ΛΣΓ 
κε έκβαζκα έλαληη Σξίηνπ αθνύ επηιέμεηε ην απαηηνύκελν θνπηί : 

ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Αξ. 

Λνγαξηαζκνύ Σέιε  √ ∕ X 

Αίηεζε γηα Δγγξαθή ζην Μεηξψν Ννζειεπηψλ ή ζην Μεηξψν 
Μαηψλ 357005-902-997 €35 

 

Αίηεζε γηα επανεξέηαζη εγγπαθήρ ζην Μεηξψν Ννζειεπηψλ ή ζην 
Μεηξψν Μαηψλ  357005-903-896 €35 

 

    

    ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ  / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΘΕH Α:                                                                                                           
1) Αριθμός Σαστότητας αιτητή                                                                                                                                              
2) Επίθετο και όνομα                                            
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ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Αξ. 

Λνγαξηαζκνύ Σέιε  √ ∕ X 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ έγγξαθεο θαη άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο 357005-904-167 €35 

 

Αλαλέσζε Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο 357004-711-330 €40 

 

Δπαλέθδνζε Απνιεζζέλησλ Πηζηνπνηεηηθψλ  357005-904-310 €40 

 

Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Τθηζηάκελεο  Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο 357005-904-426 €40 

 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ  / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΘΕH Α:                                                                                                           
1) Αριθμός ΜΗΣΡΩΟΤ ΚΑΙ Αριθμός Δελτίοσ Σαστότητας  αιτητή                                                                                                                             
2) Επίθετο και όνομα                                            
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