
 

Ο ΠEΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

 

 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

 

 «Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης ∆εκεμβρίου 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 ∆εκεμβρίου 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) 2000 

176(Ι) του 2002. 

 

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

Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2003 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 2003. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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    (α) Με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «κράτος μέλος», μετά τη 

φράση κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (πρώτη γραμμή) και τη 

διαγραφή της άνω τελείας, της ακόλουθης φράσης: «και 

περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στην 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·», 

 

    (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων όρων: 

  «<Οδηγία 78/1026/ΕOΚ> σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο: <Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

18ης ∆εκεμβρίου 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 αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε· 

 

  <Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο> σημαίνει 

την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφηκε στις 2 Μαϊου 1992 στο Οπόρτο (ΕΕ L1 της 

03/01/1994, σ.3) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

3. (1) Το εδάφιο (1), του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση του κειμένου της παραγράφου (α) ως ακολούθως: 

 

  «(α) Είναι πολίτης της ∆ημοκρατίας, ή σύζυγος ή τέκνο 

πολίτη της ∆ημοκρατίας που έχει τη συνήθη του 

διαμονή στη ∆ημοκρατία, ή είναι υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους·» 

 

      (2) Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο κείμενο: 

   « (4) Το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές 
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συνεντεύξεις για να διαπιστώνεται ο βαθμός γνώσης 

της ελληνικής γλώσσας από υπήκοο κράτους 

μέλους, 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.»  

 

         (3) Το εδάφιο (9) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την διαγραφή της φράσης «στο εν λόγω κράτος μέλος» (έβδομη γραμμή) 

και την αντικατάσταση της με τη φράση «σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 

χώρα. ». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 9Α του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 9A του βασικού νόμου, τροποποιείται  ως εξής: 

 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του κειμένου των παραγράφων (α) και (β) του 

εδαφίου (1), ως ακολούθως: 

 

 «Τρίτο 

   Παράρτημα. 

 

(α) ∆ιπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που 

απαριθμούνται στο Τρίτο Παράρτημα, τα οποία 

χορηγήθηκαν πριν την ένταξη του συγκεκριμένου 

κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

έναρξη ισχύος, ως προς αυτό, της σχετικής οδηγίας ή 

χορηγήθηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά 

πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από αυτή: 
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Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 

                Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολιών, το 

Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως συνοδεύονται 

από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές 

του κράτους μέλους που χορηγεί το σχετικό δίπλωμα, 

πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, η οποία να βεβαιώνει ότι 

η σχετική εκπαίδευση αποκτήθηκε σύμφωνα με το 

Τέταρτο Παράρτημα· 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(β) πτυχία, διπλώματα ή τίτλοι που έχουν χορηγηθεί από 

κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, ως προς αυτό, 

έστω κι αν δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των 

ελάχιστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που 

προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα, εφόσο 

συνοδεύονται από βεβαίωση επίσημης αρχής του εν 

λόγω κράτους μέλους που πιστοποιεί, ότι ο 

ενδιαφερόμενος άσκησε πραγματικά και νόμιμα την 

κτηνιατρική επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά τη 

διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται από τη 

χορήγηση της βεβαίωσης·» 

 

 (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων αμέσως μετά την 

παράγραφο (ε), ως εξής: 

 

   «(ζ) στην περίπτωση υπηκόων κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν από την Εσθονία  ή των 

οποίων η κατάρτιση άρχισε στην Εσθονία πριν από 

την ημερομηνία προσχώρησής της, αναγνωρίζονται 

ως επαρκής απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, 

πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι  κτηνιάτρου, εφόσο 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο 
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βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών 

ασκούν στην Εσθονία πραγματικά και νομίμως τις 

οικείες δραστηριότητες για πέντε συναπτά έτη 

τουλάχιστον, κατά την επταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 

  (η) στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 1993, αναγνωρίζονται ως επαρκής 

απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της 

κτηνιατρικής, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Τσεχικής 

∆ημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν 

στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά 

προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά 

την πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η εν λόγω 

βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο να 

βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών 

ασκούν στο έδαφος της Τσεχικής ∆ημοκρατίας 

πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον, κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 

  (θ) στην περίπτωση υπηκόων κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου  χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από την 

20η Αυγούστου 1991, αναγνωρίζονται ως επαρκής 

απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα πιστοποιητικά και 

άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της 
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κτηνιατρικής, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά 

προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά 

την πρόσβαση στο  κτηνιατρικό επάγγελμα και την 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Εσθονίας πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα, για πέντε συναπτά έτη, τουλάχιστον, 

κατά την επταετία που προηγείται  της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού· 

  (ι)  στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από την 

21η  Αυγούστου 1991, αναγνωρίζονται ως επαρκής 

απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της 

κτηνιατρικής, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά 

προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά 

την πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και την 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι 

εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Λετονίας πραγματικά και νομίμως την 

οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη 

τουλάχιστον, κατά την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 
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  (ια) στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από την 

11η  Μαρτίου 1990,  αναγνωρίζονται ως επαρκή 

απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της 

κτηνιατρικής, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της 

Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν 

στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα 

λιθουανικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, 

όσον αφορά την πρόσβαση στο κτηνιατρικό 

επάγγελμα και την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών 

μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας 

πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον, κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 

  (ιβ) στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 1993, αναγνωρίζονται ως επαρκής 

απόδειξη, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της 

κτηνιατρικής, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της 

Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν 

στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα 

σλοβακικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, 

όσον αφορά την πρόσβαση στο κτηνιατρικό 
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επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών 

μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, 

πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον, κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 

  (ιγ) στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους 

οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

κτηνιάτρου χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από την 25η Ιουνίου 

1991, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη, τα εν 

λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 

τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής, 

εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν 

ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την 

ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα στον 

τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση 

στο κτηνιατρικό επάγγελμα και την άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Σλοβενίας πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον, 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας  

έκδοσης του πιστοποιητικού.» 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 9Β του 

βασικού νόμου. 

 5. Το άρθρο 9Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

λέξης «δύναται» (δεύτερη γραμμή), και την αντικατάστασή της με τη λέξη 

«υποχρεούται». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 12Α του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

  (α)   Με την αντικατάσταση της φράσης «που είναι εγκατεστημένος σε 

κράτος» (δεύτερη γραμμή) «που δεν είναι εγκατεστημένος στη 

∆ημοκρατία», και 

 

 (β)     με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου άνω και κάτω τελείας και  

αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

                  «Νοείται ότι, σε επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση αυτή 

δύναται να γίνει εντός επτά ημερών μετά την παροχή των 

υπηρεσιών.»  

  

Τροποποίηση 

Τρίτου 

Παραρτήματος. 

7. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω: 

 

     

 Εσθονία 
(Eesti) 

 

Diplom: täitnud 
veterinaarmeditsiin i 
õppekava 

Eesti  
Põllumajamdusüliko ol 

 

 

 Λετονία 
(Latvija) 

Veterinā rā rsta diploms Latvijas 
Lauksaimniecības 
Universtāte 

 

 Λιθουανία 
(Lietuva) 

Aukštojo mokslo 
diplomas (veterinarijos 
gydytojo (DVM) 

Lietuvos Vetrinarijos 
Akademija 

 

 

 Μάλτα (Malta) Licenzja ta´ Kirurgu 
Veterinarju 

Kunsill tal-Kirurġi 
Veterinarji 

 

 Ουγγαρία 
(Magyarszág) 

Állatorvos doctor oklevél 
– dr. med. vet 

Szent Istvám Egyetem 
Állatorvos –tudományi 
Kar 

 

 Πολωνία 
(Polska) 

Dyplom lekarza 
weterynarii 

1. Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

2. Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu 

3. Academia Rolnicza w 
Lublinie 

4. Uniwersytet 
Warmińsko- Mazurski w 
Olsztynie 

 

 Σλοβακία 
(Slovensko) 

Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického 

Universita 
veterinárskeho lekárstva 
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titulu “doctor veterinársej 
medicíny (MVDr) 

 Σλοβενία 
(Slovenija) 

Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni  
naslov “doctor 
veterinarske 
medicine/doktorica 
veterinarske medicine 

Universa Spričevalo o opravljenem 
državnem izpitu s področja 
veterinarstva 

 Τσεχική 
∆ημοκρατία 

(Českà 
Republika)  

1. Diplom o ukončení 
studia ve studijním 
programu veterinární 
lékařstvi (doctor 
veterinární medicíny, 
MV Dr) 

2. Diplom o ukončení 
studia ve studijním 
programu veterinární 
hygienaa eckologie 
(Doktor veterinární 
medicny) 

 

Veterinární fakulta 
university v České 
Republice 

 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

8. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται 

σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 

 

     (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν υπήκοους κρατών 

μελών, τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 

Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.172.2003 
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