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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο.  

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L158,  

10.06.2013,  

σ. 368. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013, για 

την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος 

εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της 

προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», 

  

  

  

 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. 

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

Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής 

και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 έως 2013 (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 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9Α 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

   (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «1η Ιουνίου 2002» (δέκατη γραμμή), της λέξης «και» με το 

σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 

«πριν την 1η Ιανουαρίου 2007» (ενδέκατη γραμμή), της φράσης 
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«και από την Κροατία πριν την 1η Ιουλίου 2013»· και 

    (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «1η Ιουνίου 2002» (ένατη γραμμή) της λέξης «και» με το 

σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 

«πριν την 1η Ιανουαρίου 2007» (δέκατη γραμμή), της φράσης «και 

από την Κροατία πριν την 1η Ιουλίου 2013». 

  

Τροποποίηση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στο τέλος αυτού, της ακόλουθης νέας καταχώρησης: 

  

 «Κροατία Δίπλωμα «doktor veterinarske 

medicine/doktorica 

veterinarske medicine» 

 Veterinarski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 


