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

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 22 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΝΟΗΛΔΤΣΏΝ – ΓΔΝΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
(Άρθρο 4 (1) (α)(i)) ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

 
Να σσμπληρώνεται από ΟΛΟΥΣ τοσς αιτητές 
Για ηη ζσμπλήρωζη ηης αίηηζης βλέπεηε ηις ζσνημμένες οδηγίες 
 
1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (Να ζσμπληρωθεί με κεθαλαία γράμμαηα) 
 

ΟΝΟΜΑ:  

  

ΔΠΩΝΤΜΟ:  

  

ΠΑΣΡΟΓΟΝΗΚΟ ΟΝΟΜΑ:  

  

ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ:  

  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ:  

  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ: 
(γηα αιινδαπνύο /εο) 

 

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ: 
(εκέξα/κήλαο/ έηνο) 

 

  

ΦΤΛΟ 
(Παξαθαιώ ζεκεηώζηε κε Υ) 

ΑΡΡΔΝ   ΘΖΛΤ 

 
2. ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

(Παξαθαιώ όπσο ζπκπιεξσζνύλ όια ηα ζηνηρεία) 
 
Ολνκαηεπώλπκν:   .....................................................................................................  

Οδόο :   ..........................................  Αξηζκόο  ............................................  

Γήκνο / Υσξηό:   .....................................................................................................  

Σαρ. Κώδηθαο:  .........................  Πόιε:  ..........................  Υώξα:  .........................  

Σαρπδξνκηθή Θπξίδα:  .....................................................................................................  

Σειέθσλν: Οηθίαο:  .................  Δξγαζίαο:  .................  Κηλεηό:  ......................   

Σειενκνηόηππν:   .....................................................................................................  

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: ....................................................................................................   
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3. ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ: (ζημειώζηε με √ )  
 
 

3 (α)   ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ 
ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 

ΜΔΡΟ Η. 
Γεληθήο Ννζειεπηηθήο 

 

3 (β)   ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Γεληθήο Ννζειεπηηθήο  

 
 
4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – Να ζσμπληρώνεηαι μόνο ζε περίπηωζη 

εγγραθής ζηο μηηρώο  
 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΒΑΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΙΚΗ 
 

ΑΠΟ 
Μήλαο/έηνο 

ΜΔΥΡΙ 
Μήλαο/έηνο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΓΗΠΛΩΜΑ/ΠΣΤΥΗΟ/ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ/ΑΛΛΟ 

    

    

    

 
 
 
ΠΛΖΡΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ IΓΡΤΜΑΣΟ 
(Απαραίηηηο) 

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

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

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

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

 

 
 
 
Με τθν παροφςα αίτθςθ για εγγραφι κατακζτω το ποςό των 35,00 ΕΥΡΩ και επιςυνάπτω τθ ςχετικι 

τραπεηικι απόδειξθ 
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ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΔ 
 

i) Γειώλσ όηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλα θαη νξζά. 
ii) Αλαιακβάλσ, κε ηελ  εγγξαθή θαη ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κνπ ζην Μεηξών, λα 

δεζκεύνκαη θαη λα ζπκκνξθώλνκαη από θάζε άπνςε κε όιεο ηηο πξόλνηεο ησλ λόκσλ θαη 
θαλνληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία  (www.moh.gov.cy). 

iii) Αλαιακβάλσ επίζεο λα ελεκεξώλσ ηνλ Έθνξν ηνπ πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο 
Κύπξνπ, γηα ηπρόλ  αιιαγή δηεύζπλζεο. 

iv) Γειώλσ όηη έρσ δηαβάζεη ην έληππν πιεξνθνξηώλ θαη όηη έρσ ελεκεξσζεί όηη ην ΝΜ κπνξεί 
λα δεηήζεη ή λα δώζεη, πιεξνθνξείο ζηελ Αξκόδηα Αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ κε 
αθνξνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 
(ΗΜΗ)  

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ: …………………………………….. 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………….. 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ 

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

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

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

Μέζσ παξαιαβήο: Σαρπδξνκείν / Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν / Γηα ρεηξόο 

Ζ αίηεζε είλαη ζπκπιεξσκέλε: ΝΑΗ   /  ΟΥΗ 

 

Αλ όρη – ζηνηρεία πνπ ππνιείπνληαη: 

1 …………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………… 

4 …………………………………………………………………… 

Δλέξγεηεο γηα ελεκέξσζε αηηεηή / ηξηαο γηα ζηνηρεία πνπ ππνιείπνληαη 

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

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

 

 

Απόδεημε παξαιαβήο αίηεζεο (παξαθαιώ λα δίδεηαη ζηνλ/ελ αηηεηή/ηξηα κε ηε παξαιαβή πιήξνπο 

ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο) 

 

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

Ζκεξνκελία παξαιαβήο αίηεζεο: ……………………………………………………….............. 
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Οη Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκνη 214/1988 – 1(Η) 2012 
θαη Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  ΑΙΣΗΗ  ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ- 

ΓΔΝΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. 

 
Παξαθαιώ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο θαη αθνινπζείζηε ηηο πην θάησ 
νδεγίεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 7 ησλ  πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ γηα άζθεζε ηεο 
λνζειεπηηθήο  ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζην κεηξών λνζειεπηώλ 
θαη ε εμαζθάιηζε Άδεηαο ‘Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο ζε ηζρύ.   
 
Ζ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε θαηάιιεια γηα λα πξνρσξήζεη γηα αμηνιόγεζε ζην 
πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Κύπξνπ. Ζ απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη 
Μαηεπηηθήο ζαο απνζηέιιεηαη γραπηώς κέζα ζε πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο από 
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο.  
 
Δάν η αίηηζη δεν είναι πλήρως ζσμπληρωμένη μένει ζε εκκρεμόηηηα μέτρι να 
ζσμπληρωθούν ή επιζσναθθούν όλα ηα απαιηούμενα ζηοιτεία. Μεηά από ηελ ελεκέξσζε ζαο 
γηα ηπρόλ εθθξεκόηεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίζεηε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία εληόο 6 
κελώλ 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 ηπρόλ εξσηήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, κπνξείηε λα 
απνηαζείηε ζην γξαθείν εμππεξέηεζεο αηηεηώλ ζην ηειέθσλν 22 605477 ή 22 605455 ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο, θαμ. +35722605789, ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
registrar_cynmc@moh.gov.cy 
 
εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα αίηεζε θαη νη νδεγίεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο ζην www.moh.gov.cy (έληππα) ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Αίηεζε πνπ 
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ή κέζσ ηειενκνηόηππνπ δελ γίλεηαη απνδεθηή 
 
Ζ ζπκπιεξσκέλε αίηεζε γηα εγγξαθή λα παξαδίδεηαη κε ην ρέξη ζην Γξαθείν 001 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο ή λα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο ζπζηεκέλε, πξνο: 
 
Έθνξν πκβνπιίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο,  
Τπνπξγείν Τγείαο, 
Πξνδξόκνπ 1,  
1095  Λεπθσζία, Κύπξνο  
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Έθνξνπ registrar_cynmc@moh.gov.cy  
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ / ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ, ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΑΙΣΗΣΔ 

 
i) Καηάιιεια θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε Δγγξαθήο / ,Άδεηαο Άζθεζεο 

Δπαγγέικαηνο 
ii) Πηζηά αληίγξαθα ησλ πην θάησ: 

 
α) Πηπρίν/Γίπισκα/Πηζηνπνηεηηθό ζηε Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε 
β) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο θαη άζθεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο, ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηνλ πεξί 

Ννζειεπηηθήο θαη  Μαηεπηηθήο Νόκν ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ αηηεηή. 
 

http://www.moh.gov.cy/
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γ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο Τθηζηάκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο ηνπ αηηεηή από ηελ 
Αξκόδηα Αξρή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ Γηπιώκαηνο/Πηπρίνπ.  Σν πηζηνπνηεηηθό 
απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όπσο, πεξηγξαθή επαγγεικαηηθνύ ηίηινπ 
εθπαίδεπζεο, θαηά πόζν ν ηίηινο ζπλάδεη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία, αλ ππάξρεη 
πεξηνξηζκόο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαζώο θαη αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηεηή /ηξηαο. 

 
iii) Βεβαίσζε ηεθκεξησκέλεο επαγγεικαηηθήο άζθεζεο θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή από ηνλ 

ηειεπηαίν εξγνδόηε. 
 
iv) Γύν, όκνηεο, πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο κεγέζνπο θαη ηύπνπ δηαβαηεξίνπ. 
 
v) Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ Γηαβαηεξίνπ πνπ λα θαίλεηαη θαζαξά ε θσηνγξαθία  θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ αηηεηή ή Γειηίν Πνιηηηθήο Σαπηόηεηαο.  
 
vi) Πηζηνπνηεηηθό Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ (πξσηόηππν από ηελ Αξκόδηα Αξρή) πνπ λα 

έρεη εθδνζεί ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο θαη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  
Αλ ν αηηεηήο δηακέλεη ζηελ Κύπξν πέξα ησλ 6 κελώλ ην πηζηνπνηεηηθό Λεπθνύ Πνηληθνύ 
Μεηξώνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη από ηελ Αζηπλνκία Κύπξνπ.   

 
vii) Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηόηππσλ εληύπσλ πνπ δεηνύληαη, από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ή 
ηελ εθδίδνπζα αξρή ηεο Κύπξνπ.  Πηζηά αληίγξαθα επίζεκσλ εγγξάθσλ εθδίδνληαη κόλν 
από ηελ Αξκόδηα Αξρή ε νπνία έρεη εθδώζεη ην αξρηθό έληππν. 
 
Όια ηα έληππα ζα πξέπεη λα είλαη  κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα  από 
ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηε δηεύζπλζε: Γξαθείν 
Σύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ ,Οδόο Απειιή 1, Σ.Σ. 1456, Λεπθσζία, Κύπξνο, ηει.: 
+35722801130, θαμ: +35722666123, e-mail: translations@pio.moi.gov.cy. 
 

viii) Βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 (1) (2) ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ 1988-2012 
είλαη απαξαίηεηε ε ζηνηρεηώδεο γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 
λνζειεπηηθήο ζηε Γεκνθξαηία.  Σν πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο δηελεξγεί 
πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο γηα δηαπίζησζε ηνπ βαζκνύ γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 
κεηά από ηελ εγγξαθή ζην κεηξών λνζειεπηώλ θαη πξηλ από ηελ  έθδνζε Άδεηαο 
Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο). 

 
Β. ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ ΥΩΡΩΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
 

1.  Άδεηα Δξγαζίαο από ην Σκήκα Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

2. Άδεηα Παξακνλήο ζηελ Κύπξν από ην Σκήκα Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο  
3. Πηζηό αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Γεληθήο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή πηζηνπνηεηηθό 10εηνύο 

νινθιεξσκέλεο Γεληθήο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. 
4. Πηζηό αληίγξαθν Αλαιπηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γεληθήο λνζειεπηηθήο, 

ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ώξεο αλά εηδηθόηεηα (όρη ζε κνλάδεο). 
 
Γ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Φέξεηαη ζε γλώζε ζαο, όηη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηώλ 2013/55/ΔΚ θαη 2006/123/ΔΚ 
θαη ηεο ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο Νόκνο 31(Η)2008 θαη Νόκνο 76(Η)2010, αληίζηνηρα, ην 
πκβνύιην, γηα ζθνπνύο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο εγγξαθήο κέινπο, κπνξεί, κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνύ 
πζηήκαηνο Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ΗΜΗ , λα δεηήζεη θαη λα πάξεη 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αηηεηή από ηελ Αξκόδηα Αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζηελ 
νπνία ν αηηεηήο έρεη δειώζεη όηη είλαη εγγεγξακκέλν κέινο. 
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Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξόζσπν εγγεγξακκέλν ζην Μεηξών πνπ ηεξεί ην πκβνύιην, 
ππνβάιεη αίηεκα γηα εγγξαθή ζε Μεηξών Αξκόδηαο Αξρήο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο Δπξσπατθήο Εώλεο Διεύζεξσλ πλαιιαγώλ, ην πκβνύιην, γηα 
ζθνπνύο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ εμέηαζε αίηεζε εγγξαθήο κέινπο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί, κπνξεί, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΜΗ, 
λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Αξκόδηα Αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνύλ ηνλ αηηεηή ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ. 
 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νόκνπ 76(Η)/2010 ην πκβνύιην κπνξεί λα ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο 
αξρέο άιισλ θξαηώλ κειώλ γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζα κπνξνύζε 
λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βιάβε ζηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζώπσλ ή ζην 
πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ «κεραληζκνύ πξνεηδνπνίεζεο» πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα ΗΜΗ. 
 
Οη πληνληζηέο ηνπ πζηήκαηνο ΗΜΗ ελδέρεηαη επίζεο λα ελεξγήζνπλ σο Αξκόδηεο Αξρέο θαη 
σο ηέηνηεο κπνξνύλ λα ζηείινπλ ή λα ιάβνπλ αηηήκαηα πιεξνθόξεζεο. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο 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 Σνπξηζκνύ: http://www.mcit.gov.cy 

 
Γ. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛΩΝ 

Ζ θαηαβνιή ησλ ηειώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Σξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία ΛΣΓ κε 

έκβαζκα έλαληη ηξίηνπ αθνύ δείηε ηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Α/Α ΑΙΣΗΗ ΣΔΛΗ 
IBAN NUMBER 
για καηάθεζη 

Δκηός Κύπροσ 

Αριθμός 
Λογαριαζμού 

(i) γηα εγγξαθή ζην Μεηξών 
Ννζειεπηώλ  

€35 CY31 0020 0195 0000+ 3570 0590 2997 

(ii) γηα επαλεμέηαζε εγγξαθήο 
ζην Μεηξών Ννζειεπηώλ  

€35 CY08 0020 0195 0000+ 3570 0590 3896 

(iii) γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ 
εγγξαθήο θαη άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο  

€35 CY63 0020 0195 0000+ 3570 0590 4167 

(iv) γηα αλαλέσζε άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

€10/ έηνο CY43 0020 0195 0000+ 3570 0471 1330 

(v) γηα επαλέθδνζε 
απνιεζζέλησλ 
πηζηνπνηεηηθώλ  

€40 CY82 0020 0195 0000+ 3570 0590 4310 

(vi) γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ 
πθηζηάκελεο 
επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο 

€40 CY54 0020 0195 0000+ 3570 0590 4426 

 
Ζ δηεύζπλζε SWIFT (θώδηθαο  BIC ) ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία ΛΣΓ είλαη 

BCYPCY2N.   Γηα θαηάζεζε εθηόο Κύπξνπ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ν θσδηθόο ηνπ ΗΒΑΝ ζπλ ν 

αξηζκόο ινγαξηαζκνύ όπσο θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα. 

εκεηώλεηαη όηη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ €35 θαη όπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, είλαη 
γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο, ζε πεξίπησζε 
έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα λα θαηαβιεζεί ην πόζν 
€35. 

http://ec.europa.eu/imi-net

