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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
όιτ"'Άρ. 1322 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την 
διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 τοϋ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως περί τής Προστασίας Ζώων κατά τήν διάρκειαν Διε^

 τ1τ
λ°ς· 

θνοΰς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια — 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Ευρωπαϊκήν Σύμβασιν περί της 
Προστασίας Ζώων κατά τήν διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς 
των, τήν γενομένην έν Παρισίοις τήν 13ην Δεκεμβρίου, 1968, 
τής οποίας τό κείμενον έν τω Άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται 
εις τό Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν εις τό 

• Μέρος 11 τοϋ Πίνακος : πίναξ. 
Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταΕύ των δύο κει

μένων, υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
τήν 27ην Φεβρουαρίου, 1976, δυνάμει τής ύπ* άρ. 14.159 και ή με Συμβάσεως. 
ρομηνίαν 22αν Ιανουαρίου, 1976, 'Αποφάσεως τοϋ Υπουργικού 
Συμβουλίου, διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται. 

(mi) 
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ΠΙ Ν Α Ι 
(Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
ANIMALS DURING INTERNATIONAL TRANSPORT 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater 

unity between Its Members for the purpose of safeguarding and realising the 
ideals and principles which 'are their common heritage ; 

Convinced that the requirements of the international transport of animals 
are not incOmpatible with the welfare of the animals ; 

Animated by the desire to safeguard, as far as possible, animals in trans
port from suffering; 

Considering that progress in this respect may be achieved through the 
adoption of common provisions regarding the international transport of 
animals, 

Have agreed as follows: 
CHAPTER I 
ARTICLE 1 

1. Each Contracting Party shall apply the provisions governing the inter
national transport of animals contained in this Convention. 

2. For the purpose of this Convention international transport is under
stood to be any movement which involves the crossing of a frontier. 
Frontier traffic shall, however, be excluded. 

3. The competent authorities of the country of dispatch shall decide 
whether the transport is in conformity with the provisions of this Convention. 
Nevertheless the country of destination or intermediate countries may 
dispute whether any particular transport conforms with the provisions of this 
Convention. Such a consignment shall however, be detained only when it is 
strictly necessary for the welfare of the animals. 

4. Each 'Contracting Party shall take the necessary measures to avoid or 
reduce to a minimum the suffering of animals in cases when strikes or other 
unforeseeable circumstanoes in its territory impede the strict application of 
the provisions of this Convention. It will be guided for this purpose by the 
principles set out in this Convention. 

ARTICLE 2 
This Convention applies to the international transport of : 

(a) domestic solipeds and domestic animals of the bovine, ovine, 
caprine and porcine species (Chapter PI); 

(p) domestic birds and domestic rabbits (Chapter III); 
(c) domestic dogs and domestic cats (Chapter IV); 
(d) other mammals and birds (Chapter. V) ; 
(e) coldblooded animals (Chapter VI). 

CHAPTER II 
Domestic solipeds and domestic animals of the bovine, 

ovine, caprine and porcine species 
A. GENERAL PROVISIONS 

ARTICLE 3 
1. Before animals are loaded for international transport they shall be 

inspected 'by an authorised veterinary officer of the exporting country who 
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shall satisfy 'himself that they are fit for transportation. For the purposes 
of this Convention an authorised veterinary officer is understood to be a 
veterinary officer nominated by the competent authority. 

2. Loading shall be carried out under arrangements approved by an 
authorised veterinary officer. 

3. The authorised veterinary officer shall issue a certificate which identifies 
the animals, states that they are fit for transportation, and, Where possible, 
records the registration number of the means of transport and the type of 
vehicle used. 

4. In certain cases determined by agreement between the Contracting 
Parties concerned the provisions of this Article need not apply. 

ARTICLE 4 
Animals likely to give birth during carriage or having given birth during 

the preceding 48 hours shall not be considered fit for transportation. 

ARTJCLE 5 
The authorised veterinary officer of the exporting country, country of 

transit, or importing country may prescribe a period of rest, at a place 
determined by him, during Which the animals shall receive the necessary 
care. 

ARTICLE 6 
1. Animals shall be provided with adequate space and, unless special 

conditions require to the Qontrary, room to lie down. 
2. The means of transport and containers shall be constructed so as to 

protect animals against adverse weather conditions and marked differences 
in climatic conditions. Ventilation and air space shall be adapted to the 
conditions of transport and be appropriate for the species of animals carried. 

3. Containers in which animals are transported shall be marked with a 
symbol indicating the presence of live animals and a sign indicating the 
upright position. Containers shall be easy to clean, escapeproof and shall 
be so constructed as to ensure the safety of animals. Containers shaM also 
allow for the inspection and care of the animals and shall be stowed in a 
way Which does not interfere with ventilation. During transport and hand
ling, containers shall] always be kept upright and shall not be exposed to 
severe jolts or shaking. 

4. During transport animals shall be offered water and appropriate food 
at suitable intervals. Animals shall not be left more than 24 hours without 
being fed and watered. This period may, however, be extended if the 
journey to the destination where the animals are unloaded can be completed 
within a reasonable period. 

5. Solipeds shall wear halters during transport. This provision need not 
apply to unbroken animals. 

6. When animals are tied the ropes or other attachments used shall be 
strong enough not to break during the transport under normal conditions, 
and long enough to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat 
and drink. Bovines shall not be tied by the horns. 

7. Solipeds, unless in individuail stalls, shall have their hind feet unshod. 
8. Bulls over 18 months should preferably be tied. They shall be fitted 

with a nosering for handling purposes only. 
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ARTICLE 7 
1. When ani'mals of various species travel in the same truck, vehicile, 

vessel, or aircraft, they shall be segregated according to species. Further
more, special measures shall be taken to avoid adverse reactions which 
might result from the transport in the same consignment of species naturally 
hostile to each other. When animals of different ages are carried in the 
same truck, vehicle, vessel, or aircraft, adult and young animals shall be 
kept separate ; this restriction shall not, however, apply to females travelling 
with theur young whicih they suckle. With regard to bovine, soliped and 
porcine animails, mature uncastrated males shaN be separated from females. 
Adult boars s'hall also be separated from each other; this shall also apply 
to stallions. 

2. In compartments in which animals are transported goods shall not be 
loaded which could prejudice the welfare of the animals. 

ARTICLE 8 
Suitable equipment for loading and unloading of animals such as bridges, 

ramps, or gangways shall be used. The flooring of this equipment shall be 
constructed so as to prevent slipping, and the equipment shall be provided 
with lateral protection if necessary. Animals shall not be lifted by the head, 
horns, or legs during loading or unloading. 

ARTICLE 9 
The floor of trucks, vehicles, vessels, aircraft, or containers shalil be 

sufficiently strong to bear the weight of the animals being transported, close
boarded, and so constructed as to prevent slipping. The floor shalil be 
covered with an adequate amount of litter to absorb excrements unless 
these can be dealt with in a different way presenting at least the same 
advantages. 

ARTICLE 10 
In order to ensure the necessary care of the animals during transport, 

consignments of livestock shall be accompanied by an attendant, except 
in the following cases: 

(a) where livestock is consigned in containers which are seciured ; 
(b) where the transporter undertakes to assume the functions of the 

attendant; 
(c) where the sender has appointed an agent to care for the animals 

at appropriate staging points. 
ARTICLE 11 

1. The attendant or sender's agent s'hall look after the animals, feed and 
water them, and, if necessary, milk them. 

2. Cows in miilk shall be milked at intervals of not more than 12 hours. 
3. To enable the attendant to provide this care, he s'hall, if necessary, 

have available a suitable means of lighting. 
ARTICLE 12 

AnifTia'ls which become ill or injured during transport shall receive 
veterinary attention as soon as possible, and if necessary be slaughtered in 
a way which avoids unnecessary suffering. 

ARTICLE 13 
Animals shall orily be loaded into trucks, vehicles, vessels, aircraft, or 

containers Which have been thoroughly cleaned. Dead animals, litter and 
excrements shall be removed as soon as possible. 
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ARTICLE 14 'Χ 
Animals shall be transported to their destination as soon as possible, 

and delays particularly in transhipment and marshalling yards,, shall be re
duced to a minimum. 

ARTICLE 15 .  ■ .  . . . 
In order that importation and transit formalities may be completed as 

quickly as possible, consignments of animals shall be notified as early as 
possible to control posts. In such formalities priority should be given to 
consignments of animals. 

ARTICLE 16 
At posts Where sanitary control is exercised and animals in significant 

numbers are regularly transported, facilities shaM be provided for resting, 
feeding and watering. 

B. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY RAILWAY/ 
ARTICLE 17 

Any rai'lway truck in which animals are transported shall be marked with 
a symbol for the living animal. If no trucks particularly adapted for trans
port of animails are obtainable, animals shall be carried in covered trucks 
which are capable of travelling at high speed and are provided with suffi
ciently large air vents. They shall be constructed so as to prevent animals 
from escaping and ensure their safety. The interior sides of the trucks shall 
be of wood or other suitable material completely smooth and fitted with 
rings or bars at suitable height to which the animails may be attached. 

ARTICLE 18 
Solipeds shall be tied in such a way that they are all facing the same side 

of the vehicile or tied facing each other. However, young unbroken animals 
shall not be tied. _ . 

ARTICLE 19. 

Large animals shalil be loaded in such a way as to allow an attendant to 
move between them. 

ARTICLE 20 
When, in accordance with the provisions of Article 7, the separation of 

animals )s required, this may be effected either by tying them In separate 
parts of the truck, if its space permits, or by means of suitable partitions. 

ARTICLE 21 
. When assembling trains and during all other movement of trucks all 
precautions shall be taken to avoid violent jolting of trucks containing 
animals. 

C. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY ROAD 
ARTICLE 22 

Vehicles shall be escapeHproof and so constructed as to ensure the 
safety of the animals and shall also be equipped with a roof which ensures 
effective protection against the weather. 

ARTICLE 23 
Tying facilities shall be provided in vehicles carrying large animals which 

normally requireto be tied. When vehicles are required to be subdivided, 
the partitions shall be of rigid construction. 

ARTICLE 24 
Vehicles shall carry a ramp complying with the requirements' of Article 8. 
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D. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY WATER 
ARTfCLE 25 

The fittings of vessels shall be such that animals can be transported 
without injury and unnecessary suffering. 

ARTICLE 26 
Animals shall not be transported on open decks unless in adequately 

secured containers or substantiail structures, approved by the competent 
authority and giving adequate protection against sea and weather. 

ARTICLE 27 
Animals shall be tied or properly accommodated in pens or containers. 

ARTICLE 28 
There stral'l be adequate passageways having access to all pens or 

containers accommodating animals. Lighting facilities shall be available. 

ARTICLE 29 
A sufficient number of attendants shall be provided taking into account 

the number of animals transported and the duration of the voyage. 
ARTICLE 30 

All parts of the vessel where animals are accommodated shall be provided 
with drainage and shall be kept in a sanitary condition. 

ARTICLE 31 
A type of instrument approved by the competent authority shall be carried 

for killing animals if necessary. 
ARTICLE 32 

Vessels used for the transport of animals shall, before sailing, be 
provisioned with such supplies of drinking water and appropriate foodstuffs 
as shall be considered sufficient by the competent authority of the sending 
country, having regard to species and number of animals being transported 
as well as' to the duration of the voyage. 

ARTICLE 33 
Privisions shall be made for isolating ill or injured animals during the 

voyage and fiirst-aid treatment rendered when necessary. 
ARTICLE 34 

The provisions of Articles 25 to 33 shall not apply to the transport of 
animals loaded in railway trucks or road vehicles on board ferry boats or 
similar vessels. 

E. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY AIR 
ARTICLE 35 

Animals shall be transported in containers or stall appropriate for the 
species. Some modifications of these requirements may be permitted if 
appropriate arrangements are made for restraining the animals. 

ARTICLE 36 
Precautions shall foe taken to avoid extremely high or low temperatures, 

on board, 'having regard to the species of animals. In addition, severe 
fluctuations of air pressure shall be avoided. 
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ARTICLE 37 
In freight aircraft a type of instrument approved by the competent authority 

shall be carried for killing animals if necessary. 

CHAPTER III 
Domestic birds and domestic rabbits 

ARTICLE 38 
The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to 

the transport of domestic birds and domestic rabbits : Article 6, paragraphs 
1 to 3, Articles 7, 13 to 17 inclusive, 21, 22, 25 to 30 inclusive, 32, 34 to 36 
inclusive. 

ARTICLE 39 
1. Animals that are ill or injured shall not be considered fit for transport. 

Any that become ill or injured shall receive first-aid treatment as soon as 
possible and if necessary be submitted to veterinary examination. 

2. When animals are 'loaded in containers one placed on top of another 
or in a truck or vehicle with more than one floor, the necessary precautions 
shall be taken to avoid droppings falling on the animals placed underneath. 

3. Suitable food and, if necessary, water shall be available in adequate 
quantities, save in. the case of 

(a) a journey lasting less than 12 hours ; 
(b) a journey lasting less than 24 hours for cihicks of all species, 

provided that it is completed within 72 hours after hatching. 

CHAPTER IV 
Domestic dogs and domestic cats 

ARTICLE 40 
1. The provisions of this Chapter shall apply to the transport of domestic 

dogs and domestic cats except those that are accompanied by the owner 
or his representative. 

2. The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to 
the transport of domestic dogs and domestic oats: Article 4, Article 6, 
paragraphs 1 to 3 inclusive, Articles 7, 9, 10, Article 11, paragraphs 1 and 
3, Articles 12 to 17 inclusive, 20 to 23 inclusive, 25 to 29 inclusive and 31 
to 37 inclusive. 

ARTICLE 41 
Animals in transport shall be fed at intervals of not more than 24 hours 

and given water at intervals of not more than 12 hours. There shall be clear 
written instructions about feeding and watering. Bitchers in oestrus shall, 
be separated from male dogs. 

CHAPTER V 
Other mammals and birds 

ARTICLE 42 
1. The provisions of this Chapter apply to the transport of those mammals 

and birds which are not already covered by the provisions of the preceding 
Chapters. 

2. The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to 
the transport of the species concerned in this Chapter: Article 4 and 5, 
Article 6, paragraphs' 1 to 3 inclusive, Articles 7 to 10 inclusive, Article 11, 
paragraphs 1 and 3, Article 12 to 17 inclusive, 20 to 37 inclusive. 



Ν. 66/76 1118 

ARTICLE 43 
Animals shall only 'be transported in suitably constructed vehicles or 

containers, on which shall, if necessery, be directions that there are wild 
animals

 !
in them which are nervously timid or dangerous. Moreover, there 

shall be clear written instructions about feeding and watering and any 
special care required. 

ARTICLE 44 
Antlered animals shall not be transported while in velvet unless special 

precautions are taken. 
ARTICLE 45 

Animals covered by this Chapter shall be oared for jn accordance with 
the instructions referred to in Article 43. 

CHAPTER VI 
Coldblooded animals 

ARTICLE 46 
Coldblooded animals shall be transported in such containers, under such 

conditions, in particular with regard to space, ventilation and temperature, 
and with such supply of water and oxygen as are considered appropriate 
for the species. They sh'alil be transported to their destination as soon as 
possible. 

CHAPTER VII 
Settlement of disputes 

ARTICLE 47 
1. In case of a dispute regarding the interpretation or the application of the 

provisions of this Convention, the competent authorities of the Contracting 
Parties concerned shall consult with each other. Each Contracting Party 
shall communicate to the SecretaryGeneral of the Council of Europe the 
names and addresses of their competent authorities. 

2. If the dispute has not been settled by this means, it shall, at the request 
of one or other of the parties to the dispute, 'be referred to arbitration. 
Each party she'll nominate an arbitrator and the two arbitrators shall nomi
nate a referee. If one of the two parties to the dispute has not nomi
nated its arbitrator within the three months following the request for 
arbitration, he shall be nominated at the request of the other party to the 
dispute by the President of the European Court of Human Rights. If the 
latter should be a national of one of the parties to the dispute, this duty 
shall be carried out by the VicePresident of the Court or, if the Vice
President is a national of one of the parties to the dispute, by the most 
senior judge of the Court not being a national of one of parties to the 
dispute. The same procedure shall be observed if the arbitrators cannot 
agree on the choice of referee. 

3. The arbitration tribunail strati lay down its own procedure. Its decisions 
shall be taken by majority vote. Its award which shall be based on this 
Convention shall be final. 

CHAPTER VIII 
Final Provisions 

ARTICLE 48 
1. This Convention shall be open to signature by the member States of 

the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. 
Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the 
SecretaryGenera! of the Council of Europe. 

2. The Convention shall enter into force six months after the date of the 
deposit of the fourth instrument of ratification or acceptance. 
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3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the 
Convention strati come into force six months after the date of the deposit 
of its instrument of ratification or acceptance. 

ARTICLE 49 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of 

Ministers of the Council of Europe may invite any nonmember State to 
accede thereto. 

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary 
General of the Council of Europe an instrument of accession which shall 
take effect six months after the date of its deposit. 

ARTICLE 50 
1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing 

its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory 
or territories to which this Convention shall apply. 

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratifi
cation, acceptance or accession or at any later date, by declaration 
addressed to the Secretary Genera

1
! of the Council of Europe, extend this 

Convention to any other territory or territories specified in the declaration 
and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it 
is authorised to give undertakings. 

3. Any declarations made in pursuance of the preceding paragraph may, 
in respect of any territory mentioned in such declaration be withdrawn 
according to the procedure laid down in Article 51 of this Convention. 

ARTICLE 51 
1. This Convention shall remain in force indefinitely. 
2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this 

Convention by means of a notification addressed to the Secretary General 
of the Counciil of Europe. 

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt 
by the Secretary General of such notification. 

ARTICLE 52 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Counciil and any State which has acceded to this Convention 
of: 

(a) any signature ; 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or acces

sion ; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with 

Article 48 thereof; 
(d) any declaration received in pursuance of paragraphs 2 and 3 of 

Article 50 ; 
(e) any notification received in pursuance of the provisions of Article 

51 and the date on which denunciation takes effect; 
(f) any communication received in pursuance of Article 47, paragraph 1. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have 
signed this Convention. 

Done at Paris this 13th day of December 1968 in English and in French, 
both texts being equally authoritative in a single copy which shall remain 
deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General 
of the Councii'l of Europe shall transmit certified copies to each of the 
signatory and acceding States. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 

; Τά υπογράφοντα τήν παροϋσαν Σύμβασιν Κράτη —Μέλη τοϋ Συμβου
λίου της Ευρώπης, 

Θεωροϋντα ότι ό σκοπός τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης συνίσταται εις 
τήν έπίτευξιν μεγαλυτέρας; ένότητος μεταξύ τών Μελών αύτοϋ έπι τω 
τέλει διαφυλάξεως και υλοποιήσεως τών ιδεωδών και των άρχων αϊ όποϊαι 
συνιστούν κοινήν κληρονομίαν αυτών' 

Πεπεισμένα περί τοϋ ότι δέν είναι ασυμβίβαστοι προς την ευημερία ν 
τών Ζώων αϊ απαιτήσεις της διεθνούς μεταφοράς αυτών' 

Ωθούμενα ύπό της επιθυμίας προφυλάξεως, κατά τό δυνατόν, τών έν 
μεταφορά τελούντων Ζώων εκ τών ταλαιπωριών' 

Θεωροϋντα ότι πρόοδος έπι τοϋ θέματος τούτου δύναται νά έπιτευχθή 
διά της υίοθετήσεως κοινών διατάξεων άφορωσών εις τήν διεθνή μετα
φοράν Ζώων, 

Συνεφώνησαν έπι τών ακολούθων : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά έφαρμόΖη τάς διαλαμ
βανόμενος έν τη παρούση Συμβάσει διατάξεις τάς διεπούσας τήν διεθνή 
μεταφοράν Ζώων. 

2. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως «διεθνής μεταφορά» 
σημαίνει πασαν κίνησιν συνεπαγομένην τήν διάβασιν μεθορίου τινός. Δέν 
περιλαμβάνει όμως παραμεθόριον μεταφοράν. 

3. Αϊ αρμόδιοι άρχαί τής χώρας έξαποστολής αποφαίνονται κατά πόσον 
ή μεταφορά ανταποκρίνεται προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 
Παρά ταϋτα, ή χώρα προορισμοϋ ή αϊ ενδιάμεσοι χώροι δυνατόν νά δια
φωνούν περί τοϋ κατά πόσον οιαδήποτε συγκεκριμένη μεταφορά ανταπο
κρίνεται ή μή προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. Ή τοιαύτη 
αποστολή, όμως, θά κατακρατήται μόνον οσάκις είναι απολύτως άναγκαϊον 
διά τήν εύημερίαν τών Ζώων. 

4. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά λαμβάνη άπαντα τά 
αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν ή περιορισμόν εις τό ελάχιστον της τα
λαιπωρίας τών Ζώων εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας άπεργίαι ή έτεραι 
απρόβλεπτοι περιστάσεις έν τη εδαφική αυτών επικράτεια κωλύουν τήν 
αυστηρά ν εφαρμογή ν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. Προς 
τοϋτο δέον νά καθοδηγήται ύπό τών έν τη παρούση Συμβάσει εκτιθεμένων 
άρχων. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Ή Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής έπι τής διεθνούς μεταφοράς— 

(α) κατοικίδιων μονωνύχων και κατοικίδιων βοοειδών, προβατοειδών, 
αίγοειδών καϊ χοιροειδών (Κεφάλαιον I I ) ' 

(β) κατοικίδιων πτηνών και κονίκλων (Κεφάλαιον I I I ) ' 
(γ) κατοικιδίων κυνών και γαλών (Κεφάλαιον IV) ' 
(δ) έτερων θηλαστικών καϊ πτηνών (Κεφάλαιον V) ' 
(ε) ψυχροαίμων Ζώων (Κεφάλαιον VI ) ' 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
Κατοικίδια μονώνυχα και κατοικίδια βοοειδή, 

προβατοειδή, αίγοειδή και χοιροειδή 
Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
1. Προ τής φορτώσεως των ζώων διά διεθνή μεταφοράν, ταύτα δέον 

νά έπιθεωρώνται ύπό τίνος αρμοδίου κτηνιατρικού λειτουργού τής έΕα
γούσης χώρας ό όποιος οφείλει νά ίκανοποιήται περί τής ικανότητος αυτών 
προς μεταφοράν. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως «αρμόδιος 
κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει κτηνιατρικόν τινά λειτουργόν διοριζό
μενον ύπό τής αρμοδίας αρχής. 

2. Ή φόρτωσις θά έκτελήται συμφώνως προς εγκεκριμένος ύπό αρμο
δίου κτηνιατρικού λειτουργού διευθετήσεις. 

3. Ό αρμόδιος κτηνιατρικός λειτουργός θά έκδίδη πιστοποιητικόν τό 
όποϊον διαπιστοϊ την ταυτότητα τών ζώων, αναφέρει ότι ταύτα είναι ικανά 
προς μεταφοράν καί, όπου έφικτόν, περιέχει τον αριθμόν εγγραφής τών 
μεταφορικών μέσων και τόν τύπον τοϋ χρησιμοποιουμένου οχήματος. 

4. Εις ώρισμένας περιπτώσεις, καθοριζομένας κατόπιν συμφωνίας μεταξύ 
τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών, αϊ διατάζεις τοϋ παρόντος 
"Αρθρου δέν απαιτείται νά τυγχάνουν εφαρμογής. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
Ζώα τά όποια πιθανόν νά γεννήσουν διαρκούσης τής μεταφοράς ή τά 

όποϊα έγέννησαν διαρκοϋντος τοϋ τελευταίου 48ώρου δέν θά θεωρούνται 
ικανά προς μεταφοράν. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
Ό αρμόδιος κτηνιατρικός λειτουργός τής έΕαγούσης χώρας, τής χώρας 

διαμετακομίσεως ή τής είσαγούσης χώρας, δύναται νά έπιβάλη περίοδον 
αναπαύσεως, εις τόπον άποφασιζόμενον ύπ' αυτού, διαρκούσης τής οποίας 
τά ζώα θά δέχωνται τήν άναγκαίαν φροντίδα. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
1. Εις τά ζώα θά παρέχεται επαρκής χώρος καί, πλην έάν αϊ είδικαΐ 

συνθήκαι απαιτούν άλλως, χώρος διά νά κατακλίνωνται. 
2. Ή δομή τών μεταφορικών μέσων και τών κιβωτίων (containers) δέον 

νά είναι τοιαύτη ώστε νά προστατεύωνται τά ζώα έναντι τών δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και τών έντονων διαφορών εις τάς κλιματολογικός 
συνθήκας. Ό έΕαερισμός και ό άεροφόρος χώρος δέον νά ανταποκρίνεται 
προς τάς συνθήκας μεταφοράς καί νά είναι κατάλληλος διά τά μεταφε
ρόμενα είδη ζώων. 

3. Τά κιβώτια (containers) εντός τών οποίων μεταφέρονται ζώα θά έπι
σημαίνωνται διά συμβόλου ύποδηλοϋντος τήν παρουσίαν ζωντανών ζώων 
καί ενός σήματος δεικνύοντος τήν όρθίαν θέσιν. Τά κιβώτια (containers) 
δέον νά είναι εύκολου καθαρισμού, έξησφαλισμένα έναντι τοϋ κινδύνου 
διαφυγής τοϋ περιεχομένου των και κατεσκευασμένα κατά τρόπον έΕασφα
λίζοντα τήν ασφάλεια ν τών ζώων. Τά κιβώτια (containers) δέον νά επι
τρέπουν επίσης τήν έπιθεώρησιν καί φροντίδα τών ζώων και νά στοιβά
ζωνται κατά τρόπον μή παρακωλύοντα τόν έΕαερισμόν. Διαρκούσης τής 
μεταφοράς και τοϋ χειρισμού, τά κιβώτια (containers) δέον πάντοτε νά 
διατηρώνται εις την όρθίαν θέσιν και νά μή εκτίθενται εις δυνατούς κρα
δασμούς ή δονήσεις. 

4. Διαρκούσης τής μεταφοράς θά παρέχεται εις τά ζώα ύδωρ και ανά
λογος τροφή εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Τά ζώα δέον νά μή 
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άφίενται πέραν των 24 ωρών άνευ τροφής και ύδατος. Η περίοδος αϋτη 
δύναται, όμως, νά έπιμηκυνθή έάν το ταξ ίδ ιον προς τόν πρσορισμόν ένθα 
τά ζώα πρόκειται να άποβιβαοθοϋν δύναται νά συμπληρωθη εντός ευλόγου 
χρονικής περιόδου. 

5. Τά μονώνυχα δέον νά φέρουν χαλινούς διαρκούσης της μεταφοράς. 
Ή διάταξις αϋτη δεν απαιτείται νά τυγχάνη εφαρμογής έπϊ αδάμαστων 
Ζώων. 

6. Οσάκις τά ζώα είναι δεδεμένα, τά σχοινιά ή έτεροι δετήρες δέον 
νά είναι αρκούντως ισχυροί ώστε νά μή θραύωνται διαρκούσης της μετα
φοράς ύπό κανονικός συνθήκας και νά διαθέτουν επαρκές μήκος ώστε νά 
επιτρέπουν εις τά ζώα, ει άναγκαϊσν, νά κατακλίνωνται, νά τρώγουν και 
νά πίνουν. Τά βοοειδή δέον νά μή δένωνται ε κ τών κεράτων. 

7. Τά μονώνυχα, έκτος έάν εύρίσκωνται ε ις ιδιαίτερα χωρίσματα, δέον 
νά έχουν άπεταλώτους τους οπίσθιους πόδας των. 

8. Οι ταύροι άνω τών 18 μηνών δέον κατά προτίμησιν νά είναι δεδε
μένοι. Εις τούτους θά εφαρμόζεται ρινικός δακτύλιος διά σκοπούς χειρι
σμού μόνον. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7 
1. 'Οσάκις ζώα διαφόρων ειδών ταξ ιδεύουν εντός τοϋ αύτοϋ βαγονίου, 

οχήματος, σκάφους ή αεροσκάφους, ταύτα δέον νά διαχωρίζωνται κατ' 
είδος. 'Επιπροσθέτως δέον νά λαμβάνωνται ειδικά μέτρα προς αποφυγήν 
δυσμενών αντιδράσεων δυναμένων νά προέλθουν έκ τής μεταφοράς εντός 
της αυτής αποστολής ειδών έκ φύσεως έχθρευομένων άλληλα. 'Οσάκις 
ζώα διαφόρων ηλικιών μεταφέρωνται εντός τοϋ αύτοϋ βαγονίου, οχήματος, 
σκάφους ή αεροσκάφους, τά ενήλικα ζώα δέον νά κρατώνται χωριστά 
άπό τά νεαρά τοιαύτα' ό περιορισμός ούτος, έν τούτοις, δέν τυγχάνει 
εφαρμογής έπί τών θηλέων τών ταξ ιδευόντων μετά τών θηλαζόντων 
νεογνών των. Άναφορικώς προς τά βοοειδή, τά μονώνυχα και τά χοιρο
ειδή ζώα, τά ώριμα μή ευνουχισμένα άρρενα δέον νά διαχωρίζωνται άπό 
τά θήλεα. Οι ενήλικες άρρενες χοίροι (κάπροι) δέον ωσαύτως νά διαχω
ρίζωνται άπ' αλλήλων' τό αυτό ωσαύτως ισχύει και διά τους έπιβήτορας 
ίππους. 

2. Εις διαμερίσματα εντός τών οποίων μεταφέρονται ζώα, δέον νά μή 
φορτώνωνται εμπορεύματα τά οποία θά ήδύναντο νά επηρεάσουν τήν εύη
μερίαν τών ζώων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 8 
Δέον νά χρησιμοποιήται κατάλληλος εξοπλισμός διά τήν φόρτωσιν και 

έκφόρτωσιν τών ζώων, ως είναι αϊ γέφυραι , τά κεκλιμένα επίπεδα ή αϊ 
διαβάθραι. Τό δάπεδον τοϋ εξοπλισμού τούτου δέον νά κατασκευάζεται 
κατά τρόπον ώστε νά παρεμποδίζη τό ολίσθημα, ό δε εξοπλισμός νά εφο
διάζεται , ει άναγκαϊον, διά πλευρικού προστατευτικού συστήματος. Διαρ
κούσης τής φορτώσεως ή εκφορτώσεως ή άνύψώσις τών ζώων δέον νά 
μή πραγματοποιήται έκ τής κεφαλής, τών κεράτων ή τών ποδών. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9 
Τό δάπεδον τών βαγονιών, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών ή κιβωτίων 

(containers) δέον νά είναι επαρκώς ίσχυρόν ώστε νά φέρη τό βάρος τών 
μεταφερομένων ζώων, νά είναι πλήρως σανιδόκλειότον καΐ τοιουτοτρόπως 
κατεσκευασμένον ώστε νά παρεμποδίζη τό ολίσθημα. Τό δάπεδον δέον 
νά καλύπτεται δι ' επαρκούς ποσότητος άχυρου προς άπορρόφησιν τών 
περιττωμάτων, εκτός έάν ταϋτα δύνανται νά αντιμετωπισθούν κατά διά
φορον τρόπον παρουσιάζοντα όμως τουλάχιστον τά αυτά πλεονεκτήματα. 
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ΑΡΘΡΟΝ 10 
Προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως τής αναγκαίας φροντίδος των Ζώων 

διαρκούσης της μεταφοράς, αϊ άποστολαί ζωντανών ζώων (livestock) δέον 
να συνοδεύωνται υπό συνοδού τίνος, εκτός εις τάς ακολούθους περιπτώ
σεις, ήτοι — 

(α) οσάκις τα ζωντανά ζώα (livestock) άποστέλλωνται εντός έξησφα
λισμένων κιβωτίων (containers)' 

(β) οσάκις ό μεταφορεύς άναλαμβάνη νά άσκηση τά καθήκοντα 
συνοδού' 

(γ) οσάκις ό άποοτολεύς έχη διορίσει άντιπρόσωπόν τίνα διά νά 
φροντίζη τά ζώα εις καταλλήλους σταθμούς κατά τήν διαδρομήν. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Ό συνοδός ή ό αντιπρόσωπος τοϋ άποστολέως οφείλει νά μεριμνά 

διά τά ζώα, νά παρέχη τροφήν και ύδωρ καί, ει άναγκαϊον, νά άμέλγη 
ταύτα. 

2. Αϊ γαλακτοφόροι αγελάδες δέον νά άμέλγωνται κατά διαστήματα ούχι 
μεγαλύτερα των 12 ωρών. 

3. Διά νά δύναται ό συνοδός νά παρέχη την φροντίδα ταύτην, ούτος 
δέον νά έχη εις τήν διάθεσίν του, ει άναγκαϊον, το κατάλληλον μέσον 
φωτισμού. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Ζώα άτινα ασθενούν ή τραυματίζονται διαρκούσης της μεταφοράς θά 

δέχωνται τήν κτηνιατρικήν περίθαλψιν τό συντομώτερον δυνατόν, καί, ει 
άναγκαϊον, νά φονεύωνται κατά τρόπον μή προκαλούντα άσκοπον ταλαι
πωρίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Τά ζώα θά φορτώνωνται μόνον εις βαγόνια, οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη 

ή κιβώτια (containers) τά όποια έχουν πλήρως καθάρισθή. Νεκρά ζώα, 
άχυρα και περιττώματα θά άπομακρύνωνται τό συντομώτερον δυνατόν. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Τά ζώα θά μεταφέρωνται εις τόν προορισμόν των τό συντομώτερον 

δυνατόν, αϊ δέ καθυστερήσεις, ιδίως εις τήν μεταφόρτωσιν και εις τους 
σταθμούς διαλογής, θά περιορίζωνται εις τό ελάχιστον. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Προς τόν σκοπόν της ταχυτέρας δυνατής συμπληρώσεως τών διατυπώ

σεων εισαγωγής καί διαμετακομίσεως, αϊ άποστολαί ζώων δέον νά γνωστο
ποιώνται τό ένωρίτερον δυνατόν προς τους σταθμούς έλεγχου. Κατά τάς 
διατυπώσεις ταύτας δέον νά παρέχεται προτεραιότης εις άποστολάς ζώων. 

ΑΡΘΡΟΝ 16 
Εις σταθμούς ένθα ασκείται κτηνιατρικός έλεγχος και διά τών οποίων 

τακτικώς μεταφέρονται ζώα εις σημαντικούς αριθμούς, δέον νά διατίθενται 
διευκολύνσεις αναπαύσεως, παροχής τροφής και ύδατος. 

Β. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟΝ 17 
Παν σιδηροδρομικόν βαγόνιον εντός τοϋ οποίου μεταφέρονται ζώα δέον 

νά επισημαίνεται διά συμβόλου ύποδηλοϋντος τό είδος τοϋ ζωντανού ζώου. 
'Εάν είναι αδύνατος ή έΕεύρεσις ειδικώς διασκευασμένων προς μεταφοράν 
ζώων βαγονιών, τά ζώα θά μεταφέρωνται εντός κεκαλυμμένων βαγονιών 
ικανών νά ταξιδεύουν μετά μεγάλης ταχύτητας και έφωδιασμένων δΓ επαρ
κώς μεγάλων οπών αερισμού. Ή δομή τούτων όέον νά εϊναι τοιαύτη ώστε 
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νά παρεμποδίζεται ή διαφυγή των Ζώων και νά εξασφαλίζεται ασφάλεια 
αυτών. Τά εσωτερικά τοιχώματα των βαγονιών δέον νά είναι έκ ξύλου ή 
έξ έτερου καταλλήλου ύλικοϋ πλήρως μαλακού και έφωδιασμένου διά 
δακτυλίων ή αγκίστρων εις κατάλληλον ϋψος έπί των οποίων δύνανται 
νά προσδένωνται τά ζώα. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
Τά μονώνυχα θά προσδένωνται κατά τρόπον ώστε άπαντα είτε νά 

βλέπουν προς τήν αυτήν πλευράν του οχήματος είτε νά βλέπουν τά εν το 
έτερον. Έν τούτοις, τά νεαρά αδάμαστα ζώα δέν θά προσδένωνται. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
Τά μεγάλα ζώα θά φορτώνωνται κατά τρόπον ώστε νά επιτρέπουν εις 

τόν συνοδόν νά διακινήται μεταξύ αυτών. 
ΑΡΘΡΟΝ 20 

Οσάκις απαιτητά ι, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 7, ό 
διαχωρισμός τών ζώων, τοϋτο δύναται νά επιτυγχάνεται είτε διά προσδέ
σεως αυτών, έφ' όσον τό επιτρέπει ό χώρος, εις χωριστά τμήματα τοϋ 
βαγονίου, είτε διά καταλλήλων διαχωρισμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 21 
Ν 

Κατά τήν σύνδεσιν συρμών ως και κατά τήν διάρκειαν πάσης ετέρας 
κινήσεως βαγονιών, δέον νά λαμβάνωνται άπασαι αί προφυλάξεις προς 
αποφυγήν βίαιων κραδασμών τών περιεχόντων ζώα βαγονιών. 

Γ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ 

ΑΡΘΡΟΝ 22 
Τά οχήματα δέον νά είναι έξησφαλισμένα έναντι τοϋ κινδύνου διαφυγής 

τοϋ περιεχομένου των και κατεσκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά εξασφα
λίζουν άσφάλειαν εις τά ζώα, καθώς επίσης και έφωδιασμένα διά οροφής 
έξασφαλιζούσης άποτελεσματικήν προστασίαν έναντι τών καιρικών 
συνθηκών. 

ΑΡΘΡΟΝ 23 
Είς οχήματα μεταφέροντα μεγάλα ζώα τά όποια κανονικώς χρήζουν 

προσδέσεως δέον νά διατίθενται διευκολύνσεις προσδέσεως. Όσάκις άπαι
τήται ό διαχωρισμός τών οχημάτων, τά διαχωρίσματα δέον νά είναι στα
θεράς κατασκευής. 

ΑΡΘΡΟΝ 24 
Τά οχήματα δέον νά φέρουν μεθ^ εαυτών κεκλιμένον έπίπεδον άνταπο

κρινόμενον προς τάς απαιτήσεις του "Αρθρου 8. 

Δ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ 

ΑΡΘΡΟΝ 25 
Αί εγκαταστάσεις τών σκαφών δέον νά είναι τοιαϋται ώστε τά ζώα νά 

δύνανται νά μεταφέρωνται άνευ τραυματισμού και άσκοπου ταλαιπωρίας. 
ΑΡΘΡΟΝ 26 

Τά ζώα δέον νά μή μεταφέρωνται έπί τών ανοικτών καταστρωμάτων 
έκτος είς επαρκώς έξησφαλισμένα κιβώτια (containers) ή ισχυρά κατα
σκευάσματα, εγκεκριμένα ύπό τής αρμοδίας αρχής και παρέχοντα επαρκή 
προστασίαν έναντι τών θαλασσίων και καιρικών συνθηκών. 

ΑΡΘΡΟΝ 27 
Τά ζώα δέον νά προσδένωνται ή προσηκόντως τακτοποιούνται είς 

κλωβούς (pens) ή κιβώτια (containers). 
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ΑΡΘΡΟΝ 28 
Δέον να υφίστανται επαρκείς διάδρομοι έξασφαλίζοντες προσπέλασιν 

προς απαντάς TOUC κλωβούς (pens) και τά κιβώτιο (containers) εις τά 
οποία έτακτοπσιήθησαν ζώα. Δέον να διατίθενται διευκολύνσεις φωτισμού. 

ΑΡΘΡΟΝ 29 
Λαμβανομένου υπ' όψιν τοϋ άριθμοϋ των μεταφερομένων ζώων και της 

διαρκείας τοϋ ταξιδιού, δέον νά ύπάρχη και ανάλογος αριθμός συνοδών. 

ΑΡΘΡΟΝ 30 
Απαντα τά τμήματα τοϋ σκάφους εις τά όποια τακτοποιοϋνται ζώα 

δέον νά διαθέτουν σύστημα αποχετεύσεως και νά διατηρώνται εις ύγειο
νομικήν κατάστασιν. 

ΑΡΘΡΟΝ 31 
Είδος οργάνου εγκεκριμένου ύπό της αρμοδίας αρχής δέον νά μεταφέ

ρεται διά τήν θανάτωσιν των ζώων έν περιπτώσει ανάγκης. 

ΑΡΘΡΟΝ 32 
Σκάφη χρησιμοποιούμενα διά τήν μεταφοράν ζώων δέον νά έφσδιά

ζωνται, πρό τοϋ απόπλου των, διά τοιούτων προμηθειών ποσίμου ύδατος 
και καταλλήλου τροφής ως αΰται ήθελον κριθή επαρκείς ύπό τής αρμοδίας 
αρχής τής χώρας αποστολής, λαμβανομένων υπ' όψιν τών ειδών και τοϋ 
άριθμοϋ τών μεταφερομένων ζώων, ώς επίσης και τής διαρκείας τοϋ 
ταξιδιού. 

ΑΡΘΡΟΝ 33 
Δέον όπως λαμβάνωνται μέτρα απομονώσεως τών άσθενούντων ή τραυ

ματισμένων ζώων διαρκοϋντος τοϋ ταξιδιού, ώς και παροχής πρώτων βοη
θειών εις ταϋτα οσάκις παρίσταται ανάγκη. 

ΑΡΘΡΟΝ 34 
Αί διατάξεις τών "Αρθρων 25 έως 33 δέν τυγχάνουν εφαρμογής έπι τής 

μεταφοράς ζώων φορτωνομένων εις σιδηροδρομικά βαγόνια ή οδικά οχή
ματα ευρισκόμενα επί πορθμείων (ferry  boat) ή παρομοίων σκαφών. 

Ε, ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙ ' ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ 

ΑΡΘΡΟΝ 35 
Τά ζώα δέον νά μεταφέρωνται εντός κιβωτίων (containers) ή διαχωρι

σμάτων καταλλήλων διά τά είδη. Τροποποιήσεις τινές τών έν λόγω απαι
τήσεων δυνατόν νά έπιτρέπωνται έάν γίνουν αί πρέπουσαι διευθετήσεις 
διά τον περιορισμόν τών ζώων. 

ΑΡΘΡΟΝ 36 
Δέον όπως λαμβάνωνται προφυλάξεις προς αποφυγήν εξαιρετικώς υψη

λών ή χαμηλών θερμοκρασιών έπί τοϋ αεροσκάφους, λαμβανομένου ύπ' 
όψιν τοϋ είδους των ζώων. 'Επιπροσθέτως, δέον νά άποφεύγωνται σοβα
ρά! αυξομειώσεις τής ατμοσφαιρικής πιέσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 37 
'Επί φορτηγού αεροσκάφους δέον νά μεταφέρεται είδος οργάνου εγκε

κριμένου ύπό τής αρμοδίας αρχής διά τήν θανάτωσιν ζώων έν περιπτώσει 
ανάγκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
Κατοικίδια πτηνά και κόνικλοι 

ΑΡΘΡΟΝ 38 
Αϊ ακόλουθοι δ ιατάξε ι τοϋ_ Κεφαλαίου II τυγχάνουν εφαρμογής, τηρου

μένων των αναλογιών, επί τής μεταφοράς κατοικίδιων πτηνών και κονί
κλων : "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3, "Αρθρα 7, 13 έως 17 συμπερι
λαμβανομένων, 21, 22, 25 έως 30 συμπεριλαμβανομένων, 32, 34 έως 36 
συμπεριλαμβανομένων. 

ΑΡΘΡΟΝ 39 
1. 'Ασθενή ή τραυματισμένα Ζώα δέον να μή θεωρώνται ικανά προς 

μεταφοράν. Παν Ζώον καθιοτάμενον ασθενές ή τραυματιΖόμενον θά δέχε
ται τάς πρώτας βοηθείας τό συντομώτερον δυνατόν καί, εί άναγκαϊον, νά 
υποβάλλεται εις κτηνιατρικήν έξέτασιν. 

2. 'Οσάκις τά Ζώα φορτώνωνται εντός κιβωτίων (containers) τά όποϊα 
τοποθετοϋνται τό έν επί του έτερου ή εντός βαγόνι'ου ή οχήματος μετά 
πλειόνων τοϋ ενός δαπέδων, δέον νά λαμβάνωνται αϊ άναγκαϊαι προφυλά
ξεις προς αποφυγήν τής πτώσεως εκκριμάτων έπί τών κάτωθεν τοποθε
τουμένων Ζώων. 

3. Δέον νά υπάρχουν επαρκείς ποσότητες καταλλήλου τροφής καί, εί 
άναγκαϊον, ύδατος εξαιρουμένης τής περιπτώσεως— 

(α) ταξιδιού διαρκείας βραχυτέρας τών 12 ωρών' 
(β) ταξιδιού διαρκείας βραχυτέρας τών 24 ωρών διά νεοσσούς παντός 

είδους, νοουμένου ότι τό ταξίδι συμπληροϋται εντός 72 ωρών 
μετά την έκκόλαψιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
Κατοικίδιοι κύνες καί γαλαϊ 

ΑΡΘΡΟΝ 40 
1. Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου τυγχάνουν εφαρμογής έπί τής 

μεταφοράς κατοικίδιων κυνών καί γαλών εξαιρέσει τών συνοδευόμενων 
υπό τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ αντιπροσώπου αύτοϋ. 

2. Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου II τυγχάνουν εφαρμογής, 
τηρουμένων τών αναλογιών, έπί τής μεταφοράς κατοικίδιων κυνών και 
γάλων : "Αρθρον 4, "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3 συμπεριλαμβανοτ 
μένων, "Αρθρα 7, 9, 10, "Αρθρον 11, παράγραφοι 1 καί 3, "Αρθρα 12 έως 
17 συμπεριλαμβανομένων, 20 έως 23 συμπεριλαμβανομένων, 25 έως 29 
συμπεριλαμβανομένων καί 31 έως 37 συμπεριλαμβανομένων. 

ΑΡΘΡΟΝ 41 
Ζώα έν μεταφορά δέον νά σιτίΖωνται κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα 

των 24 ωρών καί ποτίΖωνται κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα τών 12 
ωρών. Δέον νά υπάρχουν σαφεϊς γραπταί όδηγίαι άφορώσαι εις τήν παρο
χήν τροφής καί ύδατος. Θήλεις κύνες έν περιόδω οργασμού δέον νά 
χωρίΖωνται από τους άρρενος κύνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
"Ετερα θηλαστικά καί πτηνά 

ΑΡΘΡΟΝ 42 
1. Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου τυγχάνουν εφαρμογής έπί τής 

μεταφοράς εκείνων των θηλαστικών καί πτηνών τά όποϊα δέν καλύπτονται 
ήδη ύπό τών διατάξεων τών προηγουμένων Κεφαλαίων. 
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2. Αϊ ακόλουθοι δ ιατάξε ι τοΰ Κεφαλαίου 11 τυγχάνουν εφαρμογής, 
τηρουμένων των αναλογιών, έπί της μεταφοράς των είδων τά όποϊα άφορα 
τό παρόν Κεφάλα ιον : "Αρθρα 4 και 5, "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3 
συμπεριλαμβανομένων, "Αρθρα 7 έως 10 συμπεριλαμβανομένων, "Αρθρον 
11, παράγραφοι 1 και 3, "Αρθρα 12 έως 17 συμπεριλαμβανομένων, 20 έως 
37 συμπεριλαμβανομένων. 

ΑΡΘΡΟΝ 43 
Τά ζώα δέον νά μεταφέρωνται μόνον εντός καταλλήλως κατασκευα

σμένων οχημάτων ή κιβωτίων (containers) έπί των όποιων δέον νά υπάρ
χουν, εί άναγκαϊον, ενδείξεις περί τής υπάρξεως εντός τούτων αγρίων 
ζώων τά όποϊα είναι νευρικώς φοβισμένα ή επικίνδυνα. Έπί πλέον, δέον 
νά υπάρχουν σαφείς γραπταί οδηγία ι άφορώσαι εις τήν παροχή ν τροφής 
και ύδατος ως και εις οιανδήποτε άπαιτουμένην είδικήν φροντίδα. 

ΑΡΘΡΟΝ 44 
Κερασφόρα ζώα, ενόσω τελούν εις τό οτάδιον τής χνοώδους καλύψεως 

των κεράτων των (while in velvet) δέν επιτρέπεται νά μεταφέρωνται έκτος 
έάν λαμβάνωνται είδικαί προφυλάξεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 45 
Ζώα καλυπτόμενα υπό τοϋ παρόντος Κεφαλαίου δέον νά τυγχάνουν 

φροντίδος συμφώνως προς τάς οδηγίας τάς αναφερόμενος έν "Αρθρω 43. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
Ψυχρόαιμα ζώα 

"Αρθρον 46 
Ψυχρόαιμα ζώα δέον νά μεταφέρωνται εντός τοιούτων κιβωτίων 

(containers), ύπό τοιαύτας συνθήκας, ιδιαιτέρως έν σχέσει προς τόν χώρον, 
άερισμόν και θερμοκρασίαν, καθώς και μετά τοιούτων προμηθειών ύδατος 
και οξυγόνου ώς ήθελον θεωρηθή κατάλληλοι διά τά είδη. Ταύτα δέον νά 
μεταφέρωνται εις τον προορισμόν των τό συντομώτερον δυνατόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 
Διευθέτησις διαφορών 

ΑΡΘΡΟΝ 47 
1. Έν περιπτώσει διαφοράς άφορώσης εις τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν 

τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ άρμόδιαι άρχαί τών ενδιαφε
ρομένων Συμβαλλομένων Μερών θά διεξάγουν διαβουλεύσεις. "Εκαστον 
Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά κοινοποίηση προς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών 
οικείων αύτοΰ αρμοδίων άρχων. 

2. Έάν ή διαφορά δεν ήθελε κατά τά ανωτέρω διευθετηθή, αιτήσει έκα
τέρου των μερών έν τη διάφορα θά παραπέμπεται εις διαιτησίαν. "Εκαστον 
μέρος θά ύπο'δεικνύπ ένα διαιτητήν, οι δύο δέ διαιτηταί θά υποδεικνύουν ένα 
έπιδιαιτητήν. Έάν έν τών έν τη διαφορά δύο μερών δέν έχη υποδείξει τόν 
διαιτητήν αύτοϋ εντός τριών μηνών άπό τής υποβολής τής αιτήσεως διαι
τησίας, ούτος θά υποδεικνύεται ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη αιτήσει τοϋ έτερου έν τη διάφορα 
μέρους. Έάν ό τελευταίος ούτος τυγχάνη νά είναι πολίτης ενός τών μερών 
έν τη διαφορά, τό καθήκον τούτο θά έκτελή ό Αντιπρόεδρος τοϋ Δικαστη
ρίου ή έάν και ό 'Αντιπρόεδρος τυγχάνη νά εϊναι πολίτης ενός τών μερών 
έν τη διαφορά, ό κατά σειράν αρχαιότερος δικαστής τοϋ Δικαστηρίου ό 
όποϊος δέν εϊναι πολίτης ούδενός τών μερών έν τη διαφορά. Ή αύτη δια
δικασία τηρείται και εις τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν οι διαιτηταί αδυ
νατούν νά συμφωνήσουν ώς προς τήν επιλογήν τοϋ έπιδιαιτητοϋ. 
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3. Τό διαιτητικόν δικαστήριον καθορίζει τους οικείους αύτοϋ κανόνας 
διαδικασίας. Αϊ αποφάσεις αύτοϋ λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Ή διαι
τητική άπόφασις (award) ή οποία δέον να ερείδεται επί της παρούσης Συμ
βάσεως, είναι τελεσίδικος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII I 
Τελικαι διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 48 
1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν υπό των κρατών

μελών τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Αϋτη υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άπο
δοχήν. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής κατατίθενται παρά τω Γενικω 
Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά τήν παρέλευσιν έΕ μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ τετάρτου έγγραφου επικυρώσεως ή 
αποδοχής. 

3. "Εναντι ύπογράψαντος Κράτους μεταγενεστέρως έπικυροϋντος ή απο
δεχόμενου ταύτην, ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν εξ μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυρώσεως 
ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 49 
1. Μετά τήν έναρΕιν ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή έΕ Υπουργών 

Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά προσκαλή οιονδήποτε 
Κράτος — μή μέλος διά νά προσχώρηση εις ταύτην. 

2. Τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω 
Γενικω, Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ενός έγγραφου προσχω
ρήσεως, ταύτης λαμβανούσης ίσχύν μετά παρέλευσιν έΕ μηνών άπό τής 
ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ έγγραφου. 

ΑΡΘΡΟΝ 50 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής 

τής Συμβάσεως ή τής καταθέσεως τοϋ οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυ
ρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τό έδαφος ή τά εδάφη 
έπί τών οποίων θά τυγχάνη εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον καταθέσεως τοϋ 
οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' 
οιανδήποτε μεταγενεοτέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη 
τήν παροϋσαν Σύμβασιν έφ' οιουδήποτε έτερου εδάφους ή εδαφών καθορι
ζομένων έν τη δηλώσει και διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων είναι ύπεύ
θυνον ή διά λογαριασμόν τών όποιων είναι έΕουσιοδοτημένον νά άναλαμ
βάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παρά
γραφον δύναται, άναφορικώς προς τό μνημονευόμενον έν τη τοιαύτη 
δηλώσει έδαφος νά άποσυρθή συμφώνως προς τήν έν "Αρθρω 51 τής πα
ρούσης Συμβάσεως έκτιθεμένην διαδικασία ν. 

ΑΡΘΡΟΝ 51 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ην έκτασιν άφορα εις τοϋτο, 

νά καταγγείλη την παροϋσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελία λαμβάνει ίσχύν μετά παρέλευσιν έΕ μηνών άπό 
τής ημερομηνίας λήψεως ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τής τοιαύτης 
γνωστοποιήσεως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 52 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης θά γνωστοποιή προς 

τά Κράτη —Μέλη τοϋ Συμβουλίου και προς παν Κράτος προσχωρήσαν εις 
την παροΰσαν Σύμβασιν— 

(α) έκάστην ύπογραφήν" 
(β) έκάστην κατάθεσιν εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω

ρήσεως" 
(γ) έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως 

συμφώνως προς τό "Αρθρον 48 αυτής" 
(δ) έκάστην συμφώνως προς τάς παραγράφους 2 και 3 τοΰ "Αρθρου 

50 λαμβανομένην δήλωσιν" 
(ε) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ "Αρθρου 51 λαμβα

νομένην γνωστοποίησιν και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή 
καταγγελία λαμβάνει ίσχύν" 

(στ) έκάστην συμφώνως προς τό "Αρθρον 47, παράγραφος Ι, λαμβανο
μένην κοινοποίησιν. 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοϋτο εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Παρισίοις τη 13η τοϋ μηνός Δεκεμβρίου, 1968 εις τήν Άγ
γλικήν και Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων όντων έΕ ίσου αυθεν
τικών, εις άπλοΰν άντίγραφον τό όποϊον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις 
τά αρχεία τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντίγραφα προς έν έκα
στον των υπογραφόντων και προσχωρησάντων Κρατών. 


