
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠEΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2003 
 

 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

 
 «Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί 

αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων,  πιστοποιητικών και άλλων 

τίτλων κτηνιάτρου περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής 

ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (ΕΕ. L362 της 23/12/1978, σ.1), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (ΕΕ. L206 της 

31/07/2001, σ.1), 

 
 «Οδηγία 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί 

του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του κτηνιάτρου» (ΕΕ. L362 

της 23/12/1978, σ.7), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 

2001/19/ΕΚ (ΕΕ. L206 της 31/07/2001, σ.1), 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

169 του 1990  

10(Ι) του 1997  

93(Ι) του 2000 

176(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2003. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως της 

Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής 

και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 μέχρι 2003 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και 

της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμοι του 1990 μέχρι 2004. 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 9Α του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «υποπαραγράφου (iii)» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «υποπαραγράφου (ii)»· 

 
 (β) η παράγραφος (α) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης 

«πριν την ένταξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη ισχύος, ως προς αυτό,  της 

σχετικής οδηγίας» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση 

«από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισλανδία, το 

Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 

21η Δεκεμβρίου 1980, από την Ελλάδα πριν την 1η Ιανουαρίου 

1981, από την Ιταλία πριν την 1η Ιανουαρίου 1985, από την 

Ισπανία και την Πορτογαλία πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, από την 

Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία 

πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, τη Μάλτα, τη Τσέχικη Δημοκρατία, 

την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 

τη Σλοβενία και τη Σλοβακία πριν την 1η Μαϊου 2004, από το 

Λίχτενσταϊν πριν την 1η Μαίου 1995 και από την Ελβετία πριν την 

1η Ιουνίου 2002»· 
 (γ) η παράγραφος (β) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης 

«από κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, ως προς αυτό» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη 

γραμμή) με τη φράση «από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 21η Δεκεμβρίου 1980, από την Ελλάδα 

πριν την 1η Ιανουαρίου 1981, από την Ιταλία πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1985, από την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1986, από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη 

Νορβηγία και την Ισλανδία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, τη Μάλτα, 

τη Τσέχικη Δημοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, 

τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία πριν την 1η 

Μαϊου 2004, από το Λίχτενσταϊν πριν την 1η Μαίου 1995 και από 

την Ελβετία πριν την 1η Ιουνίου 2002»· 
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 (δ) η υποπαράγραφος (i) της παραγράφου (ε) τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «πριν τη Γερμανική ενοποίηση» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή)» με την φράση «πριν την 3η Οκτωβρίου 

1990». 

 
Τροποποίηση 

Τρίτου 

Παραρτήματος. 

3. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω: 

 

« Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί 
τον τίτλο 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 

 Ισλανδία 
(Iceland) 
 

Διπλώματα, 
πιστοποιητικά και άλλοι 
τίτλοι σπουδών που 
χορηγήθηκαν από άλλο 
κράτος μέλος, 
αναγράφονται στο 
παρόν Παράρτημα και 
συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό που 
αφορά την 
συμπληρωθείσα 
πρακτική εξάσκηση το 
οποίο εκδίδεται  από  τις 
αρμόδιες αρχές   

  

 Λίχτενσταϊν 
(Liechtenstein) 

Διπλώματα, 
πιστοποιητικά και άλλοι 
τίτλοι σπουδών που 
χορηγήθηκαν από άλλο 
κράτος μέλος, 
αναγράφονται στο 
παρόν Παράρτημα και 
συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό που 
αφορά την 
συμπληρωθείσα 
πρακτική εξάσκηση το 
οποίο εκδίδεται  από  τις 
αρμόδιες αρχές   

  

 Νορβηγία  
(Norge) 

Eksamenbesvis utstedt 
av Norges 
veterinærhøgskole for 
bestátt 
veterinærmedinsinsk 
embetseksamen 
(diploma of degree 
cand.med.vet). 

Norwegian College of 
Veterinary Medicine 

 

 Ελβετία  
(Switzerland) 

Titulaire du diplôme 
fédéral de vétérinaire/ 
/eidgenössisch 
diplomierter 
Tierarzt/Titolare di 
diploma federale di 
veterinario 

Départment fédéral de 
l´ Intérieur 

 
 
 
                                            » 
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