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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 
 

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, 

Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου 

Τ.Θ. 28604, 2081 Λευκωσία – Κύπρος 

Τηλ. 22452258, Φαξ: 22452292 

 
 
 
 
 
 

Εμπιστευτική στο Συμβούλιο Εγγραφής 
 

 
Προτού συμπληρώσετε την αίτηση αυτή παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τον  ‘ Περί  εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων,  

 Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων’  Νόμο (Ν.31(Ι)/96). 
 

 
 Τέλη με τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση:  
α) Για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων ή στο Μητρώο Διαιτολόγων 50€ 

β) Για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων 50€ 

γ) Για ανανέωση συνδρομής στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων ή στο Μητρώο Διαιτολόγων 

ή στον Ειδικό Κατάλογο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων 35€ 

 
1. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 

(Δρ., Κα, Δνις, Κος) 
 

 
 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 4. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

3. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

 

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 

 
(Ι)   ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 

 

(ΙΙ) ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ 

ΤΗΛ. ΦΑΞ. ΤΗΛ. ΦΑΞ. 

EMAIL: EMAIL: 
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8. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ: 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΧΩΡΑ): 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΑΠΟ) (ΜΕΧΡΙ) 
 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ: 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΧΩΡΑ): 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΑΠΟ) (ΜΕΧΡΙ) 
 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ: 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΧΩΡΑ): 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΑΠΟ) (ΜΕΧΡΙ) 
 

 
 

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ: 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ / ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 
 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ: 
 

ΒΑΘΜΙΔΑ / ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 
 

 
 

10. Έχετε καταδικαστεί ποτέ από ποινικό δικαστήριο; (Αν ναι δηλώστε τη φύση του αδικήματος, την 

ημερομηνία της καταδίκης και την ποινή, που σας επιβλήθηκε). 
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11. Να επισυναφθούν τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα των Διπλωμάτων, Πτυχίων, και 

Πιστοποιητικών που αναφέρονται στην αίτηση αυτή. 

 
Αριθμός Επισυναπτόμενων Εγγράφων: …………….. 

 

 
 

12. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αναφέρετε οποιαδήποτε πληροφορία που κατά την γνώμη σας πρέπει να τεθεί υπόψιν του Συμβουλίου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ΔΗΛΩΣΗ 

 
Εγώ η/ο υπογραμμένη/νος δηλώνω ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και υποβάλλω την αίτηση 

μου για εγγραφή σαν μέλος στο Μητρώο Διαιτολόγων και αποδέχομαι να συμμορφώνομαι με τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσία. 
 
 
 

Υπογραφή:   Ημερομηνία:    

 

 
 

Στείλτε την αίτηση σας στην Διεύθυνση:  

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου 

Τ.Θ. 28604, 2081 Λευκωσία 
 

Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έντυπα (πιστό αντίγραφο πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού, 
αναλυτική κατάσταση μαθημάτων (transcript), βεβαίωση πρακτικής για Κλινικούς Διαιτολόγους, πιστοποιητικά 
από άλλα επαγγελματικά σώματα ή συμβούλια εγγραφής), δικαιολογητικά και τέλη. 

 

Τα τέλη μπορείτε (α) να τα αποστείλετε μέσω ταχυδρομείου μαζί με την αίτηση σας (με δική σας ευθύνη)  

ή (β) μπορείτε να κάνετε έμβασμα: Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού 357013927451,  

ΙΒΑΝ: CY40002001950000357013927451, Swift address: BCYPCY2N (παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι αναφέρετε  

το όνομα σας κατά την συναλλαγή σας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση σας την 

απόδειξη πληρωμής σαν αποδεικτικό στοιχείο. 
 

Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου 22452258 

ή φαξ 22452292 ή Email: CyRBFSTD@outlook.com. 
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ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ: Α/Α ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΑ): 

 

 
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος 
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Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 
Internal Market Information System (IMI) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να διευκολύνει την επαγγελματική δραστηριοποίηση των πολιτών της σε 

άλλα κράτη μέλη, έχει θεσπίσει τρείς σχετικές Οδηγίες που αφορούν: (α) την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), ( β )  την παροχή Υπηρεσιών  (Οδηγία 2006/123/ΕΚ) και (γ) την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (Οδηγία 

2011/24/ΕΕ). Οι διατάξεις των Οδηγιών αυτών μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση των 

αντίστοιχων σχετικών νόμων: (α) ο περί  Αναγνώρισης  των  Επαγγελματικών  Προσόντων  Νόμος  του  

2008 (Ν. 31(Ι)/2008),  ( β )  ο  περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 2010 (Ν. 76(Ι)/2010) και (γ) ο περί Εφαρμογής των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013 

(Ν.149(I)/2013). 

 
Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό 

εργαλείο/σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 

(Internal Market Information System - IMI). Το σύστημα IMI αποσκοπεί στη στήριξη της διοικητικής 

συνεργασίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση 

επαγγελματιών και παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στο σύστημα ΙΜΙ έχουν πρόσβαση μόνο Αρχές που έχουν 

αρμοδιότητες σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το 

σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις Αρχές αυτές να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω τυποποιημένων 

ερωτημάτων, για επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο 

κράτος μέλος. 

 
Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους μέλους που δέχεται αιτήματα για εγγραφή στο μητρώο της από 

επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών 

μελών, μπορεί μέσω του συστήματος να εντοπίσει τις αντίστοιχες Αρχές και, μέσω των τυποποιημένων 

ερωτημάτων που παρέχει το σύστημα, να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν τους αιτητές, οι οποίες είναι 

σχετικές με το αντικείμενο των αιτήσεων τους. 

 
Το σύστημα ΙΜΙ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «μηχανισμό προειδοποίησης» που παρέχει στις αρμόδιες 

αρχές τη δυνατότητα να ενημερώνουν τις αρχές άλλων κρατών μελών για κάθε δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 

ή στο περιβάλλον, και τον μηχανισμό ‘Γνωστοποιήσεων’ που σχετίζεται με ενημέρωση στις περιπτώσεις 

όπου επαγγελματίες υπόκεινται σε κύρωση ή ποινή περιορισμού ή απαγόρευσης της άσκησης του 

επαγγέλματος. 

 
Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες  

μπορούν  να  στείλουν  ή  να  λάβουν  αιτήματα  πληροφόρησης.   Επιπρόσθετα,  ο Συντονιστής ο 

οποίος αποτελεί τη «Θυρίδα Εισερχόμενων Προειδοποιήσεων» καθώς και οι Συντονιστές 

Προειδοποιήσεων, μπορούν να ενημερώνουν τις αρχές άλλων κρατών μελών για δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 

ή στο περιβάλλον μέσω του «μηχανισμού προειδοποίησης». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net   ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας: http://www.mcit.gov.cy 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://www.mcit.gov.cy/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 
 

 
 

Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας 

(Νόμος 31(Ι)/2008 και Νόμος 76(Ι)/2010), αντίστοιχα, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των 

διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, 

μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ,   να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από 

την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο 

μέλος. 

 
Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες 

μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/imi-net   ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας: http://www.mcit.gov.cy 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://www.mcit.gov.cy/
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 
 

Φέρεται σε γνώση σας, ότι σε περίπτωση όπου πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί το 

Συμβούλιο, υποβάλει αίτημα για εγγραφή σε Μητρώο Αρμόδιας Αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή 

του ΕΟΧ, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που 

απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, εφόσον του ζητηθεί , μπορεί, μέσω του συστήματος 

ΙΜΙ, να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, πληροφορίες που αφορούν τον 

αιτητή, σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εγγραφής του. 

 
Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες 

μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης. 

 
Βάσει του άρθρου 30 του Νόμου 76(Ι)/2010 το Συμβούλιο μπορεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική 

βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον, μέσω του «μηχανισμού 

προειδοποίησης» που παρέχει το σύστημα ΙΜΙ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/imi-net   ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας: http://www.mcit.gov.cy 

 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://www.mcit.gov.cy/

