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στο σχέδιο νόμου ‘Κύρωση της Συμφωνίας rfou αφορά το Μ(- 
σογαακό Κέντρο Καταπολέμησης Ζωονόσων·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει σκοπό τη νομοθετική κύ
ρωση της Συμφωνίας που αφορά το Μεσογειακό Κέντρο Καταπο
λέμησης Ζωονόσων που καταρτίστηκε από την Ελλάδα και την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και υπογράφηκε από την Ελλάδα την 6η Απριλίου 1987.

Το Μεσογειακό Κέντρο Καταπολέμησης Ζωονόσων, που έχει 
σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Μεσογειακού Προ
γράμματος Καταπολέμησης Ζωονόσων της Π.Ο.Υ. σε διεθνές ε
πίπεδο, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 197Θ και η χρηματοδότησή 
του εξασφαλίζονταν από πόρους του Προγράμματος Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ (UNDP), της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, του FAO 
και από κράτη-μέλη που ενδιαφέρονταν για τη στήριξη του Προ
γράμματος Καταπολέμησης Ζωονόσων. Έτσι το Κέντρο λειτούρ
γησε άτυπα μέχρι το 1984 που συμπληρώθηκε η πρώτη πενταετία 
και αποσύρθηκε η σημαντική οικονομική στήριξη της UNDP. Έ- 
κτοτε οι πόροι του Κέντρου προέρχονται αποκλειστικά από τις ε
τήσιες εισφορές των κρατών-μελών και τη στήριξη της Π.Ο.Υ..

Με την κύρωση της υπόψη Συμφωνίας θα νομιμοποιηθεί από ελ
ληνικής πλευράς το Μεσογειακό Κέντρο Καταπολέμησης Ζωονό- 
οων το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί άτυπα, θα επιτευχθεί 
ευρυθμότερη Λειτουργία του Κέντρου και θα αρθούν τα παράπο
να που έχουν διατυπωθεί από ορισμένες χώρες και ιδιαίτερα από 
τη Γαλλία για τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα.

Ειδικότερα η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει: 
α) Το χαρακτήρα και το νομικό καθεστώς του Κέντρου (άρθρα 

1 και 2).
β) Τις εγκαταστάσεις και λοιπές διευκολύνσεις που θα παρέχει 

η Ελλάδα στο Κέντρο (άρθρο 3).
γ) Το προσωπικό που απασχολεί το Κέντρο (άρθρο 4). 
δ) Τα μέτρα που θα ληφθούν για την εύρυθμη λειτουργία του 

Κέντρου (άρθρο 5).
ε) Την έναρξη και τη λήξη της Συμφωνίας και τους όρους σύμ

φωνα με τους οποίους μπορεί να τροποποιηθεί η Συμφωνία (άρ
θρο 6).

Η Συμφωνία αυτή υποβάλλεται για κύρωση, σύμφωνα με το άρ
θρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, 
το οποίο με κάθε άρθρο του ειδικότερα ορίζει:

Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται η προαναψερόμενη Συμφωνία. 
Με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ότι ο νόμος θα ισχύσει από τη 

σημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω θέμα αντιμετωπίζει το προτεινόμενο νομοσχέδιο 

το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Κύρωση της Συμφωνίσς που αφορά το Μεσογειακό Κέντρο Κα
ταπολέμησης Ζωονόσων

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος, η Συμφωνία που αφορά το Μεσογειακό Κέντρο Κα
ταπολέμησης Ζωονόσων, μεταξύ της Ελλάδας και της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που υπο
γράφηκε από την Ελλάδα την 6η Απριλίου 1987, της οποίας το κεί
μενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα έχει ως 
εξής:

AGREEMENT CONCERNING THE MEDITERRANEAN ZOONOSES 
CONTROL CENTRE

The Government of Greece and
The World Health Organization,
Having regard to the Statute of the Mediterranean Zoonoses 

Control Programme (hereinafter referred to as «the Statute·), which 
In accordance with Article 9 thereof entered Into force on 29 June 
1984;

Noting the willingness of the Government of Greece (hereinafter 
referred to as «the Government») to act, In accordance with the 
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized 
Agencies of 21 November 1947, ratified by Greek Law No 471/1976, 
as the host of the Mediterranean Zoonoses Control Centre 
(hereinafter referred to as «the Centre·) established by Article 8 
of the Statute;

Noting In particular, that pursuant to Article 8.1 of the Statute, 
the Centre Is to be located In Athens subject to the conclusion 
of an appropriate agreement between the Government and the 
World Health Organization (hereinafter referred to as «the 
Organization·);

Have agreed as follows:

Article 1
General Lines of Cooperation

1. The Government and the Organization agree that the Centre 
shall have the character of an International organization, 
performing the functions set out in Article 8 of the Statute In full 
autonomy under the guidance of the Joint Coordinating Committee 
of the Mediterranean Zoonoses Control Programme and the 
Organization.

2. The Government shall, in accordance with this Agreement, 
take such steps as are necessary to ensure that the Centre has 
the necessary legal capacity and the physical and other facilities 
to enable it to carry out Its functions.

3. The Organization shall, pursuant to Article 4 of the Statute, 
exercise its responsibility for directing and coordinating the 
Programme in close collaboration with the Government as far as ' 
the establishment and operation of the Centre are concerned.

Article 2
Legal Status of the Centre

The Government shall, in consultation with the Organization, 
make appropriate arrangements for the establishment of the Centre 
as a non-profit organization having legal personality in accordance 
with the laws of Greece, and having the capacity to perform any 
act necessary for carrying out its functions. In particular, the Centre 
shall have the capacity to contract, to acquire and dispose of 
immovable and movable property, to hold and administer funds, 
and to be a party to legal proceedings.


