
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Στε σχέδιι νσμευ «Κύρωση του καταστατικού το a Μεσογεια
κού Προγράμματος Καταπολέμησης Ζωονοσων tea Παγκό
σμιου Οργανισμού Χγείας».

Προς η/ Βουλή ίων Ελλήνων

Το προτεινόμενο σχέ: :ο νόμο,· εχε; σαν σκ.οπό ττ, νομ.οθί- 
zxy.r, 7.ύρωση τον Καταστατικού του Μεσογειακού Π ρ αγράμ
ματος Κχτατολβμησης Ζωονότων που 7.αταρτιστη7.ε οκό τον 
Π αγχόσμιο Οργανισμέ Χγείας τον Οργανισμού Ηνωμένων Ε- 
-όνων 7.2! «τογρ-άφην.ε ατό την Έλλάϊ-a την 17 Μαίου 138>.

Το Μ«σογεια7.ό Π ρέγραμμα Καταπολέμησης Ζωονόοων έχει 
σκοπό να ενθαρρύνει χα: ενισχύει την κατάστρωση χαι εφαρ
μογή εθνικών προγραμμάτων για την χ/τιμετωτιση των ζωο
νόσων y.ai τροφοασθενειων χαι ιδιαίτερα της λύσσας, εχινο- 
y.cy.xiααης—στίδοσης. δρουχέλλωσης ν.α: σαλμονέλλωσης
τον ατοτελοόν πρωταρχικό τρόϊλημα ττις χώρες που συμμε
τέχουν στο Πρόγραμμα χυτό.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει προβλήματα του δημιουργούν- 
ται ατό τις τροαναφερθείσες ζωονόσους χαι τροφομσθενειες, 
γι: χυτό και έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει -εθνικά τφογραυ.- 
ματα για την καταπολέμησή τους. Ατό τη συμμετοχή της 
χώρας μας στο Μεσογειαχό Πρόγραμμα Κατατολέμησης Ζωο
νόσων θα προκόψει σημαντικό όφελος τόσο για τα εθνικά μας 
τρογράμματα όσο χαι για την χατάστρωση νέων χαι ετ’.τλέον 
η συμμετοχή μας -λα έχε: ευνοϊκή επίδραση στη βελτίωση της 
στάθμης της χτηνιατρΐ7.ής χα: ιατριχής ϊιολογιχής έρευνας 
της χώρας μας.

Ειδικότερα το υτό κύρωση καταστατικό προβλέπει:
α) Τον αντιχειμενιχό τ/.οτό του Π ρογράμματος, τη συμμε

τοχή χαι τις υποχρεώσεις των χρατών—μελών χαι τις υπο
χρεώσεις του Παγχοσμίου Οργανισμού Χγείας (άρθρα Ί·—4).

δ) Τη συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων χα; Γεωρ
γίας (FAO) του ΟΗΕ. το Διεθνές Επιζωοτολογιχέ Γρα
φείο (Ο.Ί.Ε.), το Συμβούλιο Ττουργών Χγείας των Αρα
βικών Κοατών. την ΕΟΚ χαι το Αραβικό Ταμείο (άοθρα
5-6).

γ) Τη σύσταση χαι τις αρμοδιότητες Κοινής Συντονιστι-
7.ής Επιτροπής (άρθρο 7).

τ) Την ίδρυση Μεσογειακού Κέντρου Κατατολέμησης Ζω
ονόσων με έορα την Αθήνα (άρθρο 8) .

ε) Την έναρξη χαι τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος 
χα; τους όρους σύμφων-α με τους οποίους μτορεί να τροποποιη
θεί το καταστατικό (άρθρα 9—11) .

Το τιαταστατιχό χυτό υποβάλλεται για χύρωση. τύμοωνα 
·ιχ το άρθρο 2S ταρ. 1 του Συντάγματος, με το τροτεινόμενο 
νομοσχέδιο, το οποίο με 7.άθε άσ-Spc του ειδικότερα ορίζει:

Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται το τροαναφερόμενο κατα
στατικό.

Με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ο τρόπος αντιμετώπισης 
των δαπανών ταυ θα τρεχληθαύν ατό την εσ αρμογή του νό
μου χυτού.

Με το άρθρο τρίτο, ορίζεται ότι ο νόμος θα οσχόσει ατό 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ανωτέρω θέμα αντιμετωτίζε; το τροτεινόμενο νομοσχέ
διο το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα. Π Μαρτίου 1986 
Ο: Χτουργοί
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Κάρωση του καταστατικού του Μεσογειακού Προγράμματος
Κατατολέμησης Ζωονόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού X-
γείαο.

Άρθρο τρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ του τροδλέτε: το άοθρο 28 
ταρ. 1 του Συντάγματος το καταστατικέ του Μεαογεια/.ου 
Π ρογραμματος Κατατολέμησης Ζωονόσων του καταοτίστηκε 
ατό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Χγείας του Οργανισυού Ηνω
μένων Εθνών και υτογράφηχε ατό την Ελλάδα την 1 7 Μαιου 
1984. του οποίου το κείμενο σε πρωτότυτο στ-rv αγγλική 
γλώσσα χαι σε μετάφραση στην ελληνική έχε; ως εξήσ:

STATUTE OF THE MEDITERRANEAN ZOONOSES 
CONTROL PROGRAMME

Introduction

The Mediterranean Zoonoses Control Programme 
(hereinafter referred to as «the Programme») was 
initialed in 1978 by a number of countries and the 
World Health Organization (WHO) with the support 
of the United Nations Development Programme. It 
was the outcome of Resolution YVHA31.4S on the pre
vention and control of zoonoses and foodborne diseases 
due to animal products, adopted by the Thirty-first 
World Health Assembly in May 1978. The Programme, 
successfully developed inter-country services and pro
moted national programmes relating to the control of 
rabies, livdatidosis. Rift Valley Fever and brucellosis 
and to food hygiene.

The present Statute has been agreed in order to 
develop the Programme with the full participation of 
interested States.

Article 1

Objective and Scope of the Programme
1. The objective of the Programme shall be :
(a) to foster countrywide programmes for the control 

of zoonoses and related foobdorne diseases as an inte
gral part of national health programmes.

(b) to strengthen cooperation between national vete
rinary and public health services in improving the 
surveillance, prevention and control of these diseases, 
and

(c) to continue and enhance collaboration between 
appropriate WHO collaborating centres in the context 
of the activities covered by the Programme.

2. The Programme shall covel all 7.oonoses and re
lated foodborne diseases, particularly robies. echina- 
coccosis/hydatidosis, brucellosis and salmonellosis and 
other foodborne diseases.

Article 2

Participation in the Programme

1. Any State in Europe or any Arab State may be 
invited by the Director-General of WHO to participate 
in the Programme by notifying him of its acceptance 
of this Statute.

2. Λ Participant in the Programme shall cease to 
participate six months after it has notified the Director- 
General of WHO of its desire to discontinue partici
pation.


