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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 119
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 33/2003 «Μέτρα για 

την καταπολέμηση και την εξάλειψη του καταρροϊ−
κού πυρετού του προβάτου, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 34), σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2012/5/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 
81/2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρά−
γραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού EYRATOM» (Α΄ 70) και του 
άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσε−
ως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 
110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 
της 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914 
“Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας”» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέ−
θηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

δ) Tου Προεδρικού Διατάγματος 86/2012 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 141).

ε) Της υπ’ αριθμ. Υ 44/05.07.2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμο 
Χαρακόπουλο» (Β΄ 2094/06.07.2012).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ. 164/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις 
του Π.Δ 33/2003 «Μέτρα για την καταπολέμηση και την 
εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβου−
λίου» (Α΄ 34), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/5/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2012 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον εμβολια−
σμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου» (Ε.Ε. 
αριθμ. L. 81/21.03.2012).

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/5/ΕΕ)

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 33/2003 προστίθεται η ακό−
λουθη περίπτωση:

«ια) ζώντα εξασθενημένα εμβόλια: είναι τα εμβόλια 
που παρήχθησαν με την προσαρμογή απομονωμάτων 
του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου μέσω 
σειριακών διόδων σε καλλιέργεια ιστών ή σε γονιμο−
ποιημένα αυγά κότας». 

2. Το άρθρο 5 του ΠΔ 33/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 5
(Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2012/5/ΕΕ)

1. Ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του 
προβάτου διενεργείται μετά από έγκριση της Διεύθυν−
σης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιεί και αφού ενη−
μερώσει προηγουμένως τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
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2. Όταν χρησιμοποιούνται ζώντα εξασθενημένα εμ−
βόλια, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριοθετεί μία ζώνη 
προστασίας που περικλείει τουλάχιστον την περιοχή 
του εμβολιασμού και μία ζώνη επιτήρησης που επε−
κτείνεται σε βάθος 50 χιλιομέτρων πέραν της ζώνης 
προστασίας». 

3. Στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του Π.Δ. 33/2003, η πε−
ρίπτωση δ) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) την εφαρμογή των μέτρων που έχουν θεσπισθεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγρα−
φος 2 της Οδηγίας 2000/75/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή ενδεχόμενου προγράμματος εμβολιασμού ή 
κάθε άλλου εναλλακτικού μέτρου».

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του Π.Δ. 33/2003, η 
περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η ζώνη επιτήρησης εκτείνεται σε βάθος τουλάχι−
στον 50 χιλιομέτρων πέραν της ζώνης προστασίας και 
εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός 
κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου με ζώντα 
εξασθενημένα εμβόλια κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
τελευταίων μηνών». 

5. Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 33/2003, η περίπτωση 2 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Απαγορεύεται ο εμβολιασμός των ζώων κατά του 
καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη ζώνη επιτήρη−
σης με τη χρήση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων». 

Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2012/5/ΕΕ)

Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τις 24 Σε−
πτεμβρίου 2012. 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01002052510120002*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-10-29T20:29:12+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




