
 

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 93(Ι) του 2000  

        ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ  
          ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
                  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

169 του 1990 
10(Ι) του 1997. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 και 1997 
(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 2000. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, από τα 
διοριζόμενα μέλη κατά τα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «μετ'» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «μετά από». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
της λέξης «το» πριν από τις λέξεις «τέλος εγγραφής.» (τελευταία γραμμή). 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή από τη λέξη «προβολής» (πέμπτη γραμμή) του τελικού σίγμα. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 
«οριζόμενα» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «οριζόμενο» και με την αντικατάσταση της λέξης 
«μετ'» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «μετά από». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
από αυτό της λέξης «μετ'» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «μετά από». 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τόσο 
από τον τίτλο όσο και από το κείμενο του της χρονολογίας «1989» με τη χρονολογία «1990 
έως 2000». 
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