
Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 176(Ι) του 2002  

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις 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» (EE. L362 της 23.12.1978, σ.1), όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (EE. 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» (EE. L362 της 23.12.1978, σ.7), όπως τροποποιήθηκε 
μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (EE. L206 της 31.07.2001, σ.1). 

Συνοπτικός τίτλος. 
169 του 1990  
10(Ι) του 1997 
 93(Ι) του 2000 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 

Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 
μέχρι 2000 (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 2002. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

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

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
68(Ι) του 1996  
48(Ι) του 1998  
111(Ι) του 2000 

«ΚΥΣΑΤΣ» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, που 
ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 μέχρι 2000· 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του βασικού 
νόμου. 

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα, εξαιρουμένων των κρατών μελών και της 
Δημοκρατίας. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2), 
του ακόλουθου νέου εδαφίου με τον αριθμό (3): 

«(3) Κτηνίατρος υπήκοος κράτους μέλους δικαιούται να ασκεί προσωρινά την 
κτηνιατρική, χωρίς εγγραφή του στο Μητρώο, δεδομένου ότι συμμορφώνεται με τις 
πρόνοιες του άρθρου 12Α του Νόμου.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
αντικατάσταση του 
άρθρου 9. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«Εγγραφή, 
προσόντα και 
άλλα 
προαπαιτούμεν
α. 

9.—(1) Νομιμοποιείται προς εγγραφή στο Μητρώο οποιοσδήποτε 
ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ότι—  

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 
Δημοκρατίας ή υπήκοος κράτους μέλους και έχει τη συνήθη του διαμονή και 
εγκατάσταση στη Δημοκρατία· 
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 (β) δεν έχει διαπράξει αδίκημα ούτε είναι ένοχος επονείδιστης ή ανάρμοστης 
επαγγελματικής συμπεριφοράς τέτοιας φύσης που θα δικαιολογούσε τη λήψη 
μέτρων εναντίον του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17- 

 (γ) κατέχει— 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

(i) πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή άλλο 
ισοδύναμο τίτλο Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιακού Κολλεγίου ή 
Κτηνιατρικής Σχολής, που αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, ή 

(ii) πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο 
τίτλο που καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 9Α, ή 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

(iii) τηρουμένου του εδαφίου (2), πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο 
πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που δεν αναφέρεται στο Τρίτο 
Παράρτημα, αλλά αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση και πρόγραμμα 
σπουδών, όπως προβλέπεται στο Τέταρτο Παράρτημα, αναγνωρίζεται ως 
προς την εγκυρότητα του τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται για 
σκοπούς άσκησης της κτηνιατρικής από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο· 

Τέταρτο 
Παράρτημα. 

 (δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει 
πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή στην περίπτωση υπηκόου κράτους 
μέλους αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση για το ήθος ή την εντιμότητά 
του ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσής 
του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσής του. 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

(2) Στην περίπτωση εφαρμογής της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου 
(γ), του εδαφίου (1), το Κτηνιατρικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως 
πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και δεν κατέχει 
δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισότιμο τίτλο που 
αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα ή στο άρθρο 9Α— 

 (α) Υποβληθεί σε παρακολούθηση σειράς μαθημάτων σχετικών με την 
κτηνιατρική, ή 

 (β) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Κτηνιατρικό Συμβούλιο 
ότι κατέχει τέτοια πρακτική εξάσκηση στην κτηνιατρική, όπως το 
Κτηνιατρικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο για την ικανοποιητική άσκηση 
του επαγγέλματος, η οποία έγινε είτε στη Δημοκρατία, είτε σε κράτος 
μέλος, είτε σε τρίτη χώρα. Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση 
του να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν την 
πρακτική εξάσκηση στην κτηνιατρική, ή 

 (γ) πραγματοποιήσει πρακτική εκπαίδευση με μορφή πρακτικής ασκήσεως, 
εφόσον αυτή διενεργείται κατά πλήρη απασχόληση υπό την άμεση εποπτεία 
αρμόδιας αρχής ή οργανισμού καθ' υπόδειξη του Συμβουλίου και εφόσον 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη συνολική διάρκεια εκπαίδευσης πέντε 
ετών σπουδών. 
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(3) Το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, 
υποχρεούται να παράσχει κάθε πληροφορία σχετικά με την ισχύουσα 
κτηνιατρική νομοθεσία καθώς και την επαγγελματική δεοντολογία που 
ισχύουν στη Δημοκρατία. 

(4) Το Συμβούλιο δύναται να υποβάλει τον υπήκοο κράτους μέλους σε 
γραπτές εξετάσεις για την διαπίστωση των γνώσεών του στην ελληνική 
γλώσσα με ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση της κτηνιατρικής ορολογίας, 
όταν η γνώση της ελληνικής κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση 
συγκεκριμένων τομέων της κτηνιατρικής. Στην περίπτωση αυτή το 
Κτηνιατρικό Συμβούλιο οφείλει να προσφέρει σειρά μαθημάτων 
εκμάθησης της ελληνικής. 

(5) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή στο Μητρώο εντός 
τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και των σχετικών 
δικαιολογητικών από τον αιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται εφόσον 
παραστεί ανάγκη επιβεβαίωσης των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 
και, επίσης, αναστέλλεται στην περίπτωση εφαρμογής των προνοιών του 
εδαφίου (6). Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει όπως τα υποβαλλόμενα 
πιστοποιητικά συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

(6) Εάν το Συμβούλιο κατά την εξέταση της αίτησης υπηκόου κράτους 
μέλους λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, που έχουν 
συμβεί εκτός της Δημοκρατίας, πριν από την εγκατάστασή του στη 
Δημοκρατία και τα οποία έχουν συνέπειες στην άσκηση της κτηνιατρικής, 
ενημερώνει και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή 
προέλευσης και αποφασίζει μετά τη λήψη τους· οι σχετικές πληροφορίες 
τυγχάνουν χειρισμού ως απόρρητες. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών 
μηνών και το κράτος μέλος από το οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες δεν 
απαντήσει, το Συμβούλιο δύναται να καταλήξει στα συμπεράσματά του 
από σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που γνωρίζει. 

(7) Το Συμβούλιο κατά την εξέταση των αιτήσεων δύναται σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών να ζητήσει επιβεβαίωση της 
αυθεντικότητας των υποβαλλόμενων από τον αιτητή πιστοποιητικών ή 
δικαιολογητικών. 

(8) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο από 
το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, συντάσσεται αιτιολογημένη απόφαση και 
επιδίδεται στον αιτητή, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση 
της αίτησής του από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, αφού του δοθεί η 
ευκαιρία να υποβάλει ενώπιον του τις παραστάσεις του. Σε περίπτωση 
αρνητικής και πάλι απόφασης, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος. 

(9) Για σκοπούς της παραγράφου (γ), του εδαφίου (1) διπλώματα, 
πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου που ο ενδιαφερόμενος 
απέκτησε σε τρίτη χώρα και έχουν αναγνωρισθεί σε κράτος μέλος 
εξετάζονται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό έχει πεισθεί για 
την αυθεντικότητα της αναγνώρισής τους και κατά την εξέτασή τους 
λαμβάνονται υπόψη η εκπαίδευση και η επαγγελματική πείρα που 
απέκτησε ο ενδιαφερόμενος στο εν λόγω κράτος μέλος.». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3638, 27/9/2002 176(I)/2002



5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 9, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου 
 με την  
προσθήκη  
νέου άρθρου. «Αναγνωρισμένοι 

τίτλοι που δεν 
περιλαμβάνονται στο 
Τρίτο Παράρτημα. 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

9Α. Για σκοπούς της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 9, αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο, για σκοπούς 
εγγραφής στο Μητρώο οι πιο κάτω τίτλοι: 

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που απαριθμούνται στο 
Τρίτο Παράρτημα χορηγήθηκαν πριν την 01.01.1981 ή χορηγήθηκαν 
μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά πιστοποιούν εκπαίδευση που 
άρχισε πριν από αυτή, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί το 
σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, η οποία βεβαιώνει ότι 
αποκτήθηκε σύμφωνα με το Τέταρτο Παράρτημα· 

 

  

Τέταρτο Παράρτημα.  

(β) πτυχία, διπλώματα ή τίτλοι που έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος 
πριν από τη 01.01.1981, έστω κι αν δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο 
των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο 
Τέταρτο Παράρτημα, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση επίσημης 
αρχής του εν λόγω κράτους μέλους που πιστοποιεί ότι ο 
ενδιαφερόμενος άσκησε πραγματικά και νόμιμα την κτηνιατρική επί 
τρία τουλάχιστο συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται από τη χορήγηση της βεβαίωσης· 

 

Τέταρτο Παράρτημα.  

  

Τρίτο 
Παράρτημα. 

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου που δεν 
ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω 
κράτος μέλος στο Τρίτο Παράρτημα, εφόσον συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς 
του κράτους μέλους, το οποίο βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, 
πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου πιστοποιούν εκπαίδευση 
σύμφωνη με το Τέταρτο Παράρτημα και θεωρούνται ισοδύναμα από το 
εν λόγω κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι 
ονομασίες περιλαμβάνονται στο Τρίτο Παράρτημα· 

 

Τέταρτο Παράρτημα.  

Τρίτο 
Παράρτημα. 

 

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου που έχουν 
χορηγηθεί από την Ιταλία και πιστοποιούν σπουδές που άρχισαν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 1985, εάν συνοδεύονται από βεβαίωση που 
πιστοποιεί ότι ο αιτητής άσκησε πραγματικά και νόμιμα την 
κτηνιατρική επί τρία τουλάχιστο συναπτά έτη, κατά τη διάρκεια των 
πέντε ετών που προηγούνται από τη χορήγηση της βεβαίωσης, εκτός 
εάν το σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος συνοδεύεται από 
βεβαίωση που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές και 
βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους εκπαίδευσης σύμφωνης 
με το Τέταρτο Παράρτημα· 

 

  

Τέταρτο Παράρτημα.  

 (ε) διπλώματα, πιστοποιητικά, ή τίτλοι κτηνιάτρου που αποκτήθηκαν 
στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας και δεν 
ανταποκρίνονται στο Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα, γίνονται δεκτά 
για εγγραφή στο Μητρώο εφόσον— 

 

Τρίτο 
Παράρτημα. 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 

 

 (i) πιστοποιούν κατάρτιση στην κτηνιατρική που άρχισε πριν τη 
Γερμανική ενοποίηση, 
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   (ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του κτηνιάτρου 
στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν 
για τους τίτλους που χορηγούν οι Γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο 
Τρίτο Παράρτημα, και 

 Τρίτο 
Παράρτημα. 

 

  (iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις Γερμανικές αρχές με 
την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν 
πραγματικά και νόμιμα στην κτηνιατρική στη Γερμανία τουλάχιστον επί 
τρία συνεχόμενα χρόνια κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται 
της βεβαίωσης.». 

   

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το νέο άρθρο 9Α του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Χρήση 
επαγγελματικού 
τίτλου της 
Δημοκρατίας. 

 9Β. Κάθε υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως 
κτηνίατρος δύναται να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο της 
Δημοκρατίας αναφορικά με την άσκηση οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και τη σύντμησή 
του.». 

  

   

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 12, του ακόλουθου
νέου άρθρου 12Α: 
«Προσωρινή 
παροχή 
υπηρεσιών από 
υπηκόους 
κρατών μελών. 

12Α.—(1) Ο κτηνίατρος υπήκοος κράτους μέλους στον οποίο 
αναφέρεται το εδάφιο (3) του άρθρου 6, που είναι εγκατεστημένος σε 
κράτος μέλος και προτίθεται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες κτηνιατρικής 
στη Δημοκρατία, υποβάλλει αίτηση που συνοδεύεται από τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά: 

 

   

   (α) Βεβαίωση ότι ασκεί την κτηνιατρική και κατέχει ένα από τα προσόντα 
που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, 

   (β) βεβαίωση ότι ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένος, και 

   (γ) δήλωση για το είδος των υπηρεσιών που προτίθεται να παράσχει, τον 
τόπο και τη χρονική διάρκεια των υπηρεσιών αυτών. 

  (2) Βάσει των πιο πάνω πιστοποιητικών και δικαιολογητικών, τα οποία 
πρέπει να υποβληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
τους, χορηγείται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο προσωρινή άδεια παροχής 
κτηνιατρικών υπηρεσιών χωρίς εγγραφή στο Μητρώο, που συνεπάγεται την 
προσωρινή παραμονή του ενδιαφερομένου στη Δημοκρατία, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια το ένα έτος. Υπήκοος κράτους μέλους, ο 
οποίος προτίθεται να ασκήσει την κτηνιατρική στη Δημοκρατία πέραν της πιο 
πάνω χρονικής περιόδου ή να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, οφείλει να 
εγγραφεί στο Μητρώο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9. 

  (3) Ο κτηνίατρος που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), παρέχει της 
υπηρεσίες του με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και ο 
εγγεγραμμένος κτηνίατρος, και υπόκειται στις ισχύουσες στη Δημοκρατία 
πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα.». 
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8. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (5), 
του εδαφίου (6), ως εξής: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

«(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους κτηνιάτρους οι οποίοι 
παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες κτηνιατρικής χωρίς εγγραφή στο Μητρώο, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6.» 

9. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων 
εδαφίων (2) και (3): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

«(2) Κτηνίατρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο δυνάμει του άρθρου 9 δύναται, εκτός από 
τον επαγγελματικό τίτλο του κτηνίατρου, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, 
καθώς και τη σχετική σύντμησή του στη γλώσσα του κράτους μέλους που του χορήγησε το 
σχετικό τίτλο, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο για την αυθεντικότητά του. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον έχει χορηγήσει. 

(3) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να 
δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη Δημοκρατία 
συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Κτηνιατρικό 
Συμβούλιο δύναται να επιβάλει στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί το ρηθέντα τίτλο 
εκπαίδευσης του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής υπό κατάλληλη μορφή ως 
ήθελε αυτό καθορίσει.». 

 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 23, του νέου 
άρθρου 23Α, ως εξής: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
προσθήκη νέων 
άρθρων. «Ανταλλαγή 

πληροφοριών 
ανάμεσα στη 
Δημοκρατία και τα 
κράτη μέλη. 

23Α.—(1) Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που πολίτης της 
Δημοκρατίας ή εγγεγραμμένος στη Δημοκρατία κτηνίατρος, καταθέσει 
αίτηση για την εγγραφή του ως κτηνίατρος σε άλλο κράτος μέλος και το 
κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος και την εντιμότητα 
του ενδιαφερομένου, υποχρεούται να διαβιβάσει στο κράτος μέλος τα 
σχετικά στοιχεία καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες, που ενδεχομένως 
διαθέτει, για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού 
χαρακτήρα, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την 
άσκηση της κτηνιατρικής στη Δημοκρατία. 

  

 (2) Όταν το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους ότι, κατά την εξέταση της αίτησης οποιουδήποτε 
ενδιαφερομένου να ασκήσει την κτηνιατρική στο εν λόγω κράτος μέλος, η 
εν λόγω αρμόδια αρχή έλαβε γνώση για σοβαρά και συγκεκριμένα 
γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και επηρεάζουν, ενδεχομένως, 
την άσκηση της κτηνιατρικής στην επικράτεια του εν λόγω κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση 
των εν λόγω γεγονότων. Το Συμβούλιο, αφού προβεί στις δέουσες 
ενέργειες, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, ει 
δυνατόν εντός τριών μηνών, για τη βασιμότητα των εν λόγω γεγονότων, 
την εγκυρότητα των σχετικών εγγράφων και βεβαιώσεων που έχουν, 
ενδεχομένως, εκδοθεί, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα μέτρα προτίθεται 
να λάβει σε σχέση με τον εν λόγω ενδιαφερόμενο. 

 

 (3) Οι πληροφορίες που ανταλλάζονται μεταξύ του Κτηνιατρικού 
Συμβουλίου και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών τυγχάνουν 
χειρισμού ως απόρρητες.». 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόμου 
με προσθήκη 
νέων άρθρων. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων άρθρων μετά το 
άρθρο 24: 
«Εξουσία 
Υπουργού για 
τροποποίηση 

24Α. Ο Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, 
με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.  Παραρτημάτων. 

 Μεταβατικές 
διατάξεις. 

24Β. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ), του εδαφίου (1) 
του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 
Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία και είναι 
κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου κτηνιατρικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου 
που δεν αναφέρεται στο 

 Τρίτο 
Παράρτημα. 

Τρίτο Παράρτημα, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως 
κτηνίατρος, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9. Η διάταξη αυτή ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου 
με προσθήκη 
Παραρτημάτων. 
Πίνακας Α. 
Πίνακας Β. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το Δεύτερο Παράρτημα, των 
νέων Παραρτημάτων, Τρίτου και Τέταρτου, όπως παρατίθενται, αντίστοιχα, στους Πίνακες 
Α και Β του παρόντος Νόμου. 
  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

13.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 
από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν υπηκόους κρατών μελών, τίθενται σε 
ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3638, 27/9/2002 176(I)/2002



                                  ΠΙΝΑΚΑΣ A  

                              (άρθρο 12) 

                                                           «ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

                                                    (άρθρα 9, 9Α.12Α, 24Β) 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που 

συνοδεύει τον 

τίτλο 

Βέλγιο (Belgique/ 
Belgiè/Belgien) 

— Diploma van dierenarts 

— Diplome de docteur en médecine véténnalre 

De universiteiten/ les universités 

De bevoegde Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap/ le Jury compétent 

d' enseignement de la Communauté 

française 

 

Δανία (Danmark) Bevis for bestået kandidateksamên i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskote 
 

Γερμανία 
(Deutschland) 

Zeugnis über das Ergebnis des Dntten Abscnitts der 
Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der 
Tierärztlichen Prüfung 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

für die Tierärztliche Prüfung einer 

Universität oder Hochsehule 

 

Ελλάς Πτυχίο Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας 

 

Ισπανία (Espana) Tituto de Licenciado en Veterinaria Ministerio de Educación y Cultura / El 

rector de una Universidad 

 

Γαλλία (France) Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire   

Ιρλανδία (Ireland) 1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine 
(MVB) 
2. Diploma of Membership of the Royal College of 
Veterinary Surgeons (MRCVS) 
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Ιταλία (Italia) Diploma di laurea in medicina veterina-ria Universita Diploma di 
abilitazione all' 
esercizio delta 
medicina veterinaria 

Λουξεμβούργο 

(Luxembourg) 

Diplome d'Etat de docteur en medecine veterinaire Jury d' examen d' Etat  

Ολλανδία (Nederland) Getuigsohrift van met goed gevoig afgeiegd 
diergeneeskundig / veeartsenijkundig examen 

  

Αυστρία (Osterreich) 1. Diplom-Tierarzt 

2. Magister medicinae veterinanae 

Universitat 1 .Doktor der 
Veterinarmedizin 2. 
Doctor medicinae 
veterinariae 3. 
Fachtterarzt 

Πορτογαλία (Portugal) Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinaria 

Universidade  

Φινλανδία 

(Suomi/Finland) 

Etainiaaketleteen lisensiaatin tutkinto / 
vetenarmedicine licentiatexamen 

Hetsingin yliopisto / Hekingfors univer- 

sitet 

 

Σουηδία (Sverige) Veterinarexamen Svenges Landbruksuniversitet  

Ηνωμένο Βασίλειο 
(United Kingdom) 

1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 

2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery 
(BVM&S) 
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery 
(BVM&S) 
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) 

1. University of Bristol 

2. University of Liverpool 

3. University of Cambridge 
4. University of Edinburgh 
5. University of Glasgow 
6. University of London 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

(άρθρο 12) 

«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρα 9, 9Α) 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

I. (α) Τα πτυχία, πιστοποιητικά, διπλώματα, για να δύνανται να εξασφαλίσουν εγγραφή του αιτητή 

στο Μητρώο, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια 

της συνολικής εκπαίδευσης του: 

(i)    Πλήρεις γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου· 

(ii)   πλήρεις γνώσεις του οργανισμού και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της εκτροφής τους, της 

αναπαραγωγής τους, γενικά, της υγιεινής τους, καθώς και της διατροφής τους, 

περιλαμβανομένης της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κατά την παρασκευή και τη διατήρηση 

των τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους· 

(iii)     πλήρεις γνώσεις στον τομέα της συμπεριφοράς και της προστασίας ζώων· 

(iv)     πλήρεις γνώσεις των αιτιών της, φύσης, της εξέλιξης, των αποτελεσμάτων, των διαγνωστικών 

μεθόδων και της θεραπείας των ασθενειών των ζώων, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, 

μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη γνώση των ασθενειών που μεταδίδονται στον άνθρωπο·  

(ν)       πλήρεις γνώσεις της προληπτικής κτηνιατρικής· 

(νi)     πλήρεις γνώσεις της υγιεινής και τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή και 

θέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή των ζωικής προέλευσης 
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τροφίμων που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση· 

(vii) πλήρεις γνώσεις σε ότι αφορά τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 

σχετίζονται με τα πιο πάνω απαριθμηθέντα θέματα· 

(viii) πλήρη κλινική πείρα και πρακτική κάτω από κατάλληλη εποπτεία· 

(ix) η συνολική κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έτη θεωρητικών και 

πρακτικών σπουδών με πλήρη απασχόληση σε Πανεπιστήμιο, ανώτατο ινστιτούτο 

αναγνωρισμένο ως ισότιμο ή υπό την εποπτεία Πανεπιστημίου, το οποίο έχει σαν αντικείμενο 

θέματα που απαριθμούνται πιο κάτω στο παρόν Παράρτημα. 

(β) Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι κτηνιατρικής που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α), πρέπει να χορηγούνται μετά από περάτωση κύκλου εκπαίδευσης, ο οποίος 

περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών, τουλάχιστον τα πιο κάτω μαθήματα. Η διδασκαλία ενός ή 

περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε 

σύνδεση με άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

Α.    Βασικά μαθήματα     

 Φυσική 

 Χημεία 

 Βιολογία των ζώων  

 Βιολογία των φυτών 

 Μαθηματικά που εφαρμόζονται στις βιολογικές επιστήμες. 

Β. Ειδικά μαθήματα  

1η ομάδα:- Βασικές επιστήμες:- 

 Ανατομική (περιλαμβανομένης της ιστολογίας και εμβρυολογίας), 

 Φυσιολογία, 

 Βιοχημεία 

 Γενετική, 

 Φαρμακολογία,  

 Φαρμακοτεχνική, 

 Τοξικολογία, 
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 Μικροβιολογία   

 Ανοσιολογία, 

 Επιδημιολογία, 

 Δεοντολογία. 

2η ομάδα: κλινικές επιστήμες  

 Μαιευτική, 

 Παθολογία, (συμπεριλαμβανομένης και της παθολογικής ανατομικής) 

Παρασιτολογία, 

 Κλινική ιατρική και χειρουργική (περιλαμβανομένης της αναισθησιολογίας)  

 Κλινική των κατοικίδιων ζώων, πτηνών και άλλων ειδών ζώων,  

 Προληπτική ιατρική,  

 Ακτινολογία, 

 Αναπαραγωγή και διαταραχές της αναπαραγωγής,  

 Υγειονομικά μέτρα, 

 Ιατροδικαστική και κτηνιατρική νομοθεσία, 

 Θεραπευτική, 

 Προπαιδευτική. 

3η ομάδα:- ζωϊκή παραγωγή: 

 Ζωϊκή παραγωγή, 

 Διατροφή,  

 Αγρονομία,  

 Αγροτική αγρονομία,  

 Εκτροφή και υγεία ζώων, 

 Κτηνιατρική υγιεινή,  

 Ηθολογία και προστασία 

ζώων. 

4η ομάδα:- Υγιεινή τροφίμων:- 

 Επιθεώρηση και έλεγχος εδώδιμων ζωικών τροφίμων ή ζωικής 

προελεύσεως,  

 Υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων, 

 Πρακτικές ασκήσεις (περιλαμβανομένης της πρακτικής ασκήσεως στους 

χώρους σφαγής και επεξεργασίας των τροφίμων).
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(γ) Προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εκπαίδευση που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) 

είναι η κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που επιτρέπει την είσοδο, για τις εν λόγω σπουδές, στα 

πανεπιστημιακά ή αναγνωρισμένα ισοδύναμα ιδρύματα κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. 

II. Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων 

μαθημάτων πρέπει να σταθμίζεται και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι γνώσεις και η πείρα 

που απαριθμούνται στο Μέρος I, να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο και να 

επιτρέπουν στον κτηνίατρο να εκπληρώσει το σύνολο των καθηκόντων του. » 
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