
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 120(Ι)/2017 
Αρ. 4616, 28.7.2017                               

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 120(Ι) του 2017 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L354, 
28.12.2013, 
σ.132. 

«Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2013 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 
του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»), 

  
  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 
233 (Ι) του 2004 
196 (Ι) του 2007 
104 (Ι) του 2008 
124 (Ι) του 2011 
161 (Ι) του 2013 
103 (Ι) του 2014 
14 (Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 έως 2015 (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 έως 2017. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:   

  
 “«Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων» ή «μονάδες ECTS» 

σημαίνει το σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό 
χώρο ανώτατης εκπαίδευσης∙ 

  
 «Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ)» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα 

επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα των 
επαγγελματιών και για κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή∙”. 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου 9Γ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9Β αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 9Γ: 

  
 «Διαδικασία 

γνωστοποίησης. 
     9Γ.-(1) Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τη νομοθεσία, τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται στη 
Δημοκρατία για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης κτηνιάτρου. 
 
 (2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 
 
 (3) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο εδάφιο (2) διαβιβάζονται μέσω του Συστήματος 
Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ).». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 12Γ του 
βασικού νόμου. 

     4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12Γ του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 
τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):    

  «(δ) δήλωση σχετικά με τη γνώση του αναφορικά με την ελληνική γλώσσα.». 
Τροποποίηση  
του άρθρου 12Δ 
του βασικού 
νόμου. 

     5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

       «(1)(α)   Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση αιτιολογημένων αμφιβολιών, 
να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε 
σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή 
συμπεριφορά του παρόχου, καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων 
επαγγελματικού χαρακτήρα. 

  (β) Σε περίπτωση που το Κτηνιατρικό Συμβούλιο αποφασίσει να ελέγξει τα 
επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, δύναται να ζητήσει από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης 
του παρόχου υπηρεσιών στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση ουσιωδών 
διαφορών, πιθανόν ζημιογόνων για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.». 

  
Τροποποίηση  
του Τέταρτου  
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

     6. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου Ι(α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
        «Ι(α) Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω 

επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: 
    
   (i) Προσήκουσα γνώση των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι 

δραστηριότητες του κτηνιάτρου και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές∙ 

(ii) προσήκουσες γνώσεις της δομής, των λειτουργιών, της συμπεριφοράς και 
των φυσιολογικών αναγκών των ζώων, καθώς και τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για την εκτροφή, τη διατροφή, την ευημερία, 
την αναπαραγωγή και την υγιεινή εν γένει∙ 

(iii) τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες που 
απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των 
ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων της αναισθησίας, της 
ασηπτικής χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, είτε μεμονωμένα είτε 
κατά ομάδες, καθώς και ειδική γνώση των ασθενειών που μπορεί να 
μεταδίδονται στον άνθρωπο∙   

(iv) επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την προληπτική ιατρική, 
μεταξύ άλλων ικανότητες που σχετίζονται με τις έρευνες και την 
πιστοποίηση∙  

(v) προσήκουσα γνώση της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, 
βιομηχανική παρασκευή και θέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή 
ζωικής προέλευσης τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία των σχετικών ορθών 
πρακτικών· 

(vi) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την υπεύθυνη και 
ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών προϊόντων, με σκοπό τη περίθαλψη 
των ζώων και την κατοχύρωση της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.»·και 

   
  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο Ι(γ) αυτού της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ):  
   
        «(δ) Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετείς 

θεωρητικές και πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες 
μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες 
ECTS, που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία 
πανεπιστημίου, και αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που αναφέρεται πιο 
πάνω.». 

987


