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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' Άρ. 1340 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Προστασίας Ζώων προοριζο
μένων διά Κτηνοτροφικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1977 εκδί
δεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 13 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟ
Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΖΩΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟ
ΦΙΚΟΥ Σ ΣΚΟΠΟΥΣ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό τταρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συναιττιικος 
Συμβάσεως περί Προστασίας Ζώων προοριζομένων διά 'Κτηνοτρο- τ1τλ°ς· 
φικούς Σκοπούς ('Κυρωτικός) Νόμος του 1977. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν 'έκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σηιμα(νει τήν Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν περί Προστα
σίας Ζώων προοριζομένων 'διά Κτηνοτροφικούς Σκοπούς, της 
οποίας τό κείμενον έν τω άγγλυκω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό 
'Πρώτον Μέρος του Πίνακος καΐ 'έν μεταφράσει είς τήν Έλληνικήν πίναξ. 
είς τό 'Δεύτερον 'Μέρος τοΟ Πίνακος : Πρώτον 
Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων, Δεύτερον 

υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος 'έκτιθέμενον κεί Μέρος. 
μένον. 

3. Ή Σύμβασις, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κόρωσις 
τήν 8ην Νοεμβρίου, 1976, δυνάμει της ύπ' αριθμόν 15.169 καΐ ήμερο Συμβάσεως, 
μηνίαν 26ην Αυγούστου, 1976, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, διά τοΟ παρόντος Νόμου κυροΟται. 

(501) 



Ν. 13/77 502 

•Π Ι Ν Α Η 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION 

OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES 
The Member States of the Council of Europe signatory hereto, 
Considering that it is desirable to adopt common provisions for the protection of 

animals kept for farming purposes, particularly in modern intensive stockfarming 
systems, 

Have agreed as follows : 
CHAPTER I 

General Principles 
Article ι 

This Convention shall apply to the keeping, care and housing of animals, and in 
particular to animals in modern intensive stockfarming systems. For the purposes 
of this Convention " animals " shall meari animals bred or kept for the production of 
food, wool, skin or fur or for other farming purposes, and " modern intensive stock
farming systems " shall mean systems which predominantly employ technical installa
tions operated principally by means of automatic processes. 

Article 2 
Each Contracting Party shall give effect to the principles of animal welfare laid down 

in Articles 3 to 7 of this Convention. 
Article 3 

Animals shall be housed and provided with food, water and care in a manner which 
—having regard to their species and to their degree of development, adaptation and 
domestication—is appropriate to their physiological and ethological needs in accordance 
with established experience and scientific knowledge. 

Article 4 
1. The freedom of movement appropriate to an animal, having regard to its species 

and in accordance with established experience and scientific knowledge, shall not be 
restricted in such a manner as to cause it unnecessary suffering or injury. 

2. Where an animal is continuously or regularly tethered or confined, it shall be 
given the space appropriate to its physiological and ethological needs in accordance 
with established experience and scientific knowledge. 

Article 5 
The lighting, temperature, humidity, air circulation, ventilation, and other environ

mental conditions such as gas concentration or noise intensity in the place in which an 
animal is housed, shall—having regard to its species and to its degree of development, 
adaptation and domestication—conform to its physiological and ethological needs in 
accordance with established experience and scientific knowledge. 

Article 6 
No animal shall be provided with food or liquid in a manner, nor shall such food 

or liquid contain any substance, which may cause unnecessary suffering or injury. 
Article 7 

1. The condition and state of health of animals shall be thoroughly inspected at 
intervals sufficient to avoid unnecessary suffering and in the case of animals kept in 
modern intensive stockfarming systems at least once a day. 

2. The technical equipment used in modern intensive stockfarming systems shall 
be thoroughly inspected at least once a day, and any defect discovered shall be remedied 
with the least possible delay. When a defect cannot be remedied forthwith, all tempo
rary measures necessary to safeguard the welfare of the animals shall be taken immedi
ately. / .  · ■ . ' 
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CHAPTER II 
Detailed Implementation 

Article 8 
i . A Standing Committee shall be set up within a year of the entry into force of 

this Convention. 
2. Each Contracting Party shall have the right to appoint a representative to the 

Standing Committee. Any member State of the Council of Europe which is not a 
Contracting Party to the Convention shall have the right to be represented on the 
Committee by an observer. 

3. The Secretary General of the Council of Europe shall convene the Standing 
Committee whenever he finds it necessary and in any case when a majority of the repre
sentatives of the Contracting Parties or the representative of the European  Economic 
Community, being itself a Contracting Party, request its convocation. 

4. A majority of representatives of the Contracting Parties shall constitute a quorum 
for holding a meeting of the Standing Committee. 

5. The Standing Committee shall take its decision by a majority of the votes cast ; 
however, unanimity of the votes cast shall be required for : 

(a) The adoption of the recommendations provided for in paragraph 1 of Article 9 ; 
(b) The decision to admit observers other than those referred to in paragraph 2 

of this Article ; 
(c) the adoption of the report referred to in Article 13 ; this report could set out, 

where appropriate, divergent opinions. 
6. Subject to the provisions of this Convention, the Standing Committee shall 

draw up its own Rules of Procedure. 
Article 9 

1. The Standing Committee shall be responsible for the elaboration and adoption 
of Recommendations to the Contracting Parties containing detailed provisions for the 
implementation of the principles set out in Chapter I of this Convention, to be based 
on scientific knowledge concerning the various species of animals. 

2. For the purpose of carrying out its responsibilities under paragraph 1 of this 
Article, the Standing Committee shall follow developments in scientific research and 
new methods in animal husbandry. 

3. Unless a longer period is decided upon by the Standing Committee, a Recom
mendation shall become effective as such six months after the date of its adoption by 
the Committee. As from the date when a Recommendation becomes effective each 
Contracting Party shall either implement it or inform the Standing Committee by noti
fication to the Secretary General of the Council of Europe of the reasons why it has 
decided that it cannot implement the Recommendation or can no longer implement it. 

4. If two or more Contracting Parties or the European Economic Community, 
being itself a Contracting Party, have given notice in accordance with paragraph 3 of 
this Article of their decision not to implement or no longer to implement Recommend
ation, that Recommendation shall cease to have effect. 

Article 10 
The Standing Committee shall use its best endeavours to facilitate a friendly settle

ment of any difficulty which may arise between Contracting Parties concerning the 
implementation of this Convention. 

Article 11 
The Standing Committee may express an advisory opinion on any protection con

cerning the protection of animals at the request of a Contracting Party. 

Article 12 
Each Contracting Party may appoint one or more bodies from which the Standing 

Committee may request information and advice to assist it in its work. Contracting 
Parties shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names 
and addresses of such bodies. 
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Article 13 
The Standing Committee shall submit to the Committee of Ministers of the Council 

of Europe, at the expiry of the third year after the entry into force of this Convention 
and of each further period of three years, a report on its work and on the functioning 
of the Convention, including if it deems it necessary, proposals for amending the 
Convention. 

CHAPTER III 
Final Provisions 

Article 14 
i. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council 

of Europe and by the European Economic Community. It shall be subject to ratifi
cation, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval 
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2. This Convention shall enter into force six months after the date of the deposit 
of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval by a member State of 
the Council of Europe. 

3. In respect of a signatory Party ratifying, accepting or approving after the date 
referred to in paragraph 2 of this Article, the Convention shall enter into force six months 
after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 15 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of 

the Council of Europe may, upon such terms and conditions as it deems appropriate, 
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 16 
1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its 

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

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession or at any later date, by declaration addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other terri
tory 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 declaration 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 17 of this Convention. 

Article 17 
1. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Conven

tion by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of 
Europe. 

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

Article 18 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of 

the Council and any Contracting Party not a Member of the Council of : 
(a) any signature ; 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession ; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 14 

and 15 thereof ; 
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(d) any Recommendation of the kind referred to in paragraph r of Article 9 and 
the date on which it takes effect ; 

(e) any notification received in pursuance, of the provisions of paragraph 3 of 
Article ο ; 

(f) any communication received in pursuance of the provisions of Article 12 ; 
(g) any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 

of Article 16 ; 
(h) any notification received in pursuance of the provisions of Article 17 and the 

date on which denunciation takes effect. 
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 

this Convention. 
Done at Strasbourg, this 10th day of March 1976, 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 Council of Europe 
shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Parties. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Σ ΠΕΡΙ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ Σ Σ Κ Ο Π Ο Υ Σ 
Τα Κράτη—^έλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τ ά υπογράφοντα την 

ιταροΰσαν Σύμβασιν, 
Κρίνοντα έπιθυμητήν την υίοθέτησιν κοινών διατάξεων περί προστασίας 

ζώων προοριζομένων δια κτηνοτροφικούς σκοπούς, ιδίως ύπό τ ά σύγχρονα 
συστήματα εντατικής κτηνοτροφίας, 

'Απεφάσισαν ώς ακολούθως : 
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 1 

Γενικαί Διατάξεις 
"Αρθρον 1 

Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τυγχάνε ι εφαρμογής ώς προς την συντήρησιν, 
περιποίησιν και στέγασιν των ζώων, ιδίως δε έπί ζώων έκτρεφομένων υπό 
τ ά σύγχρονα συστήματα εντατικής κτηνοτροφίας. Διά τους σκοπούς τής πα
ρούσης Συμβάσεως ό δρος «ζώα», σημαίνει ζώα ·έκτρεφόμενα ή συντηρούμενα 
διά την π α ρ α γ ω γ ή ν τροφίμων, έρίου, δέρματος και γούνας ή δι' ετέρους 
κτηνοτροφικούς σκοπούς, Ο δε δρος «σύγχρονα συστήματα εντατικής κτηνο
τροφίας» σημαίνει συστήματα άτινα κατά μέγιστον μέρος χρησιμοποιούν 
τεχνικάς εγκαταστάσεις λειτουργούσας κυρίως δι' αυτομάτων μεθόδων. 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει προσδώσει Ίσχύν εις τ ά ς έν 

"Αρθροις 3 εως 7 τής παρούσης Συμβάσεως εκτιθεμένας α ρ χ ά ς περί τής ευη
μερίας των ζώων. 

"Αρθρον 3 
Εις τά ζώα θέλει παρέχετα ι στέγη, τροφή, ύδωρ και περιποίησις κατά 

τρόπον δστις — λαμβανομένου υπ ' όψιν του είδους αυτών ώ ς καΐ του βαθμού 
αναπτύξεως, προσαρμογής και εγκλιματ ισμού αυτών — αρμόζει εις τ ά ς φυσιο
λογ ικός και έθολογικάς αυτών ά ν ά γ κ α ς συμφώνως προς την παραδεδεγμένη ν 
έμπειρίαν και την έπιστημονικήν γνώσιν. 

"Αρθρον 4 
1. Ή ελευθερία κινήσεως ή αρμόζουσα είς εκαστον ζώον, λαμβανομένου 

ύπ' δψιν τοΰ είδους αύτοα και συμφώνως προς την παραδεδεγμένη ν έμπει
ρίαν και την έπιστημονικήν γνώσιν, δέον νά ιμή περιορίζηται κατά τρόπον 
ώστε νά προκαλήται εις τούτο άσκοπος ταλα ιπωρ ία ή κάκωσις. 
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2. 'Οσάκις ζώον τ ι είναι συνεχώς ή συνήθως δεδεμένον ή περιωρισμένον, 
δέον να παρέχηται εις τούτο ό χώρος όστις αρμόζει tic; τάς φυοιολονικάί; 
και έθολογικάς αύτοΰ άναγκας συμφώνώς προς την παραδεδεγμένην έμnti
ρίαν και την <έπιστημονικήν γνώσιν. 

"Αρθρον 5 
Ό φωτισμός, ή θερμοκρασία, ή υγρασία, ή κυκλοφορία αέρος, ό εξαερι

σμός και α ϊ ετεραι συνθήκαι περιβάλλοντος, ώς είναι ή πυκνότης αερίων ή 
ή έντασις τών θορύβων είς το μέρος εις δ στεγάζεται τό ζώον, δέον δίχως 
— λαμβανομένου ύπ' Οψιν του είδους αύτοΰ ώς και του βαθμού αναπτύξεως, 
προσαρμογής και εγκλιματισμού αύτοΰ — άνταποκρίνηται προς τάς φυσιο
λογικός και έθολογικάς αύτοΰ άνάγκας συμφώνως προς την παραδεδεγμένη ν 
έμπειρίαν και την έπιστημονικήν γνώσιν. 

"Αρθρον 6 
Είς ουδέν ζώον επιτρέπεται νά παρέχηται τροφή ή ύγρόν τ ι κατά τρόπον 

δστις δυνατόν νά προκαλέση άσκοπον ταλαιπωρίαν ή κάκωσιν, ούδ' επιτρέ

πεται νά περιέχη ή τοιαύτη τροφή ή τό ύγρόν σίανδήποτε ούσίαν δυναμένην 
νά προκαλέση την ώς άνω ταλαιπωρίαν ή κάκωσιν. 

"Αρθρον 7 
1. ΑΊ συνθήκαι καΐ ή κατάστασις τής υγείας τών ζώων δέον νά επιθεω

ρώ νται πλήρως κατά διαστήματα επαρκή προς αποφυγήν άσκοπου ταλαιπω
ρίας και προκειμένου περί ζώων έκτρεφομένων ύπό σύγχρονα συστήματα εντα
τικής κτηνοτροφίας τουλάχιστον άπαξ τής ημέρας. 

2. Ό τεχνικός εξοπλισμός ό χρησιμοποιούμενος είς τ ά σύγχρονα συστή
ματα εντατικής κτηνοτροφίας δέον νά έπιθεωρήται πλήρως άπαξ τής ημέρας 
τουλάχιστον, πάσα δέ άνακαλυπτομένη βλάβη δέον νά έπιδιορθοΰται μετά 
τής ελαχίστης δυνατής καθυστερήσεως. 'Οσάκις βλάβη τ ις δέν δύναται νά 
έπιδιορθωθή ταχέως, δέον νά λαμβάνωνται αμέσως άπαντα τά προσωρινά 
μέτρα άτινα είναι αναγκαία διά τήν 'διαφύλαξαν τής εύη'μερίας τών ζώων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I 
Λεπτομερής Εφαρμογή 

"Αρθρον 8 
1. Εντός ενός έτους άπό τής ενάρξεως Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως 

θέλει συσταθή Μόνιμος τις Επιτροπή. 
2. "Έκαστο ν Συμβαλλόμενον Μέρος θά £χη τό δικαίωμα νά διορίζη άντι

πρόσωπόν τίνα εις τήν Μόνιμον Επιτροπή ν. Παν Κράτος—μέλος του Συμ
βουλίου τής Ευρώπης δπερ δέν είναι Συμβαλλόμενον Μέρος τής Συμβάσεως 
θά εχη τό δικαίωμα νά άντιπροσωπεύηται παρά τή 'Επιτροπή διά τίνος παρα
τηρητοΰ. 

■3. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θά συγκαλή τήν 
Μόνιμον Έπιτροπήν οποτεδήποτε κρίνει τοΰτο άναγκαΐον καΐ έν πάση περι
πτώσει οσάκις ή πλειοψηφία τών αντιπροσώπων τών Συμβαλλομένων Μερών 
ή ό αντιπρόσωπος τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, αποτελούσης 
αυτή καθ' εαυτή Συμβαλλόμενον Μέρος, απαίτηση τήν σύγκλησιν αυτής. 

4. Ή πλειοψηφία τών αντιπροσώπων τών Συμβαλλομένων Μερών θέλει 
αποτελεί άπαρτίαν διά τήν διεξαγωγήν τών συνεδριάσεων τής Μονίμου Ε π ι 
τροπής. 

5. Ή Μόνιμος 'Επιτροπή θέλει λαμβάνει τάς αποφάσεις αυτής κατά πλειο
ψηφίαν τών έκφρασθεισών ψήφων παρά ταΰτα ομοφωνία τών 'έκφρασθεισών 
ψήφων θέλει απαιτείται διά : 

(α) τήν υΐοθέτησιν τών έν παραγράφω 1 τοΰ "Αρθρου 9 προβλεπομένων 
συστάσεων' 
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(β) τήν άπόφασιν νά έπιτρέψη τήν εΐσοδον εις παρατηρητάς έτερους ή 
τους μνημονευομένους έν .παραγράφω 2 του παρόντος "Αρθρου' 

(γ ) τήν υίοθέτησιν της έν "Αρθρω 13 αναφερομένης εκθέσεως" ή έκθεσις 
αϋτη θα ήδύνατο νά άναφέρη ένθα αρμόζει τάς διϊσταμένας απόψεις. 

6. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή Μόνιμος 
Επιτροπή θέλει καταρτίσει τους εσωτερικούς αυτής Κανονισμούς. 

"Αρθρον 9 
1. Ή Μόνιμος Επιτροπή θα φέρη τήν εύθύνην της επεξεργασίας και υίο

θετήσεως Συστάσεων προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη περιεχουσών λεπτομερείς 
διατάξεις διά τήν έφαρμογήν των άρχων των 'εκτιθεμένων έν τω Κεφαλαίω 1 
της παρούσης Συμβάσεως καΐ βασιζόμενων έπι της επιστημονικής γνώσεως 
έν σχέσει προς τ ά διάφορα είδη των ζώων. 

2. Προς τόν σκοπόν εκπληρώσεως των δυνάμει της παραγράφου 1 τοΟ 
παρόντος "Αρθρου ευθυνών αύτης, ή Μόνιμος Επιτροπή θέλει ακολουθεί τάς 
εξελίξεις έν τη επιστημονική έρεύνη και τάς νέας μεθόδους κτηνοτροφίας. 

3. Έκτος έάν καθορισθή ιμακροτέρα περίοδος ύπό της Μονίμου Επιτροπής, 
ή Σύστασις θέλει αποκτά ίσχύν ώς τοιαύτη μετά παρέλευσιν έξ 'μηνών από 
της ημερομηνίας τής υίοθετήσεώς της ύπό της Επιτροπής. 'Από της ημερο
μηνίας καθ* ήν ή Σύστασις ήθελε αποκτήσει ίσχύν, Ικαστον Συμβαλλόμενον 
Μέρος οφείλει είτε νά έφαρμόσή τήν Σύστασιν ή νά πληροφόρηση τήν Μόνιμον 
Έπιτροπήν διά γνωστοποιήσεως προς τόν Γενικόν 'Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου 
τής Ευρώπης περί τών λόγων διά τους οποίους άπεφάσισεν δτι αδυνατεί νά 
έφαρμόση τήν Σύμβασιν ή δτι δέν δύναται πλέον νά τήν έφαρμόση. 

4. Έάν δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη ή ή Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότης, αποτελούσα αυτή καθ* έαυτήν Συμβαλλόμενο ν Μέρος, έγνωστο
ποίησαν συμφώνως προς τήν παράγραφον 3 τοΰ παρόντος "Αρθρου τήν άπό
φασίν των νά μή εφαρμόζουν ή νά >μή εφαρμόζουν πλέον Σύστασίν τίνα, ή 
έν λόγω Σύστασις θέλει παύσει έχουσα οιανδήποτε Ισχύν. 

"Αρθρον 10 
Ή Μόνιμος Επιτροπή θέλει καταβάλλει τό μέγιστον τών προσπαθειών 

της ίνα διευκολύνη φιλικήν διευθέτησιν οΙασδήποτε δυσκολίας δυναμένης νά 
πρόκυψη μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών καΐ άφορώσης είς τήν έφαρμογήν 
της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 11 
Ή Μόνιμος Επιτροπή δύναται νά έκφράζη συμβουλευτικήν γνώμην έφ* 

οιουδήποτε ζητήματος άφορώντος είς τήν προστασίαν ζώων κατ* αίτησιν Συμ
βαλλομένου τινός Μέρους. 

"Αρθρον 12 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά ύποδεικνύη £ν ή πλείονα 

σώματα παρ* ών ή Μόνιμος Επιτροπή δύναται νά ζήτα πληροφορίας και συμ
βουλάς προς ύποβοήθησιν τοΟ Ιργου της. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν 
κοινοποιήσει προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τ ά 
ονόματα <καΙ τάς διευθύνσεις τών σωμάτων τούτων. 

"Αρθρον 13 
Ή Μόνιμος Επιτροπή θέλει υποβάλλει προς τήν έξ Υπουργών Έπιτροπήν 

του Συμβουλίου τής Ευρώπης, κοττά τήν λήξιν του τρίτου έτους από τής ενάρ
ξεως Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως ώς καΐ έκαστης περαιτέρω τριετούς 
περιόδου, έκθεσιν περί του έργου της καΐ περί της λειτουργίας της Συμβά
σεως, περιλαμβανομένων, έάν κρίνη τούτο άναγκαΐον, καΐ προτάσεων περί 
τροποποιήσεως του Συμβάσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Π 

Τελικαι Διατάξεις 
"Αρθρον 14 

1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό των Κρατών
1


μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ύπό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος. Αυτή υπόκειται είς έπικύρωσιν, άπσδοχήν ή €yκρίσιν. Τά έγγρα
φα επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θέλουν κατατεθή, παρά τω Γενικω 
Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν Ισχύΐ μετά παρέλευσιν ε· ξ μηνών 
άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του τετάρτου έγγραφου επικυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως ύπό τίνος Κράτους—ίμέλους του Συμβουλίου τής 
Ευρώπης. 

3. "Εναντι ύπογράψαντος Μέρους, δπερ έπικυροΐ, αποδέχεται ή εγκρίνε ι 
ταύτην μετά την ήμερομηνίαν την άναφερομένην έν τή παραγράφω 2 του πα
ρόντος "Αρθρου, ή Σύμβασις θέλει τίθεται εν ίσχύϊ μετά παρέλευσιν Εξ μηνών 
άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου αύτοΟ έγγραφου επικυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως. 

"Αρθρον 15 
1. Μετά τήν εναρξιν ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή εξ Υπουργών 

Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται, ύπό τοιούτους δρους και 
προϋποθέσεις ώς ήθελε κρίνει καταλλήλους, νά προσκαλέση πάν Κράτος μή 
μέλος δπως προσχώρηση είς ταύτην. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά 
τω Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης ενός έγγραφου προσχω
ρήσεως όπερ θέλει λάβει ίσχύν Εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν τής κατα
θέσεως του. 

"Αρθρον 16 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής 

ή δταν κατάθεση τό οίκεΐον αυτού Μγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρί
σεως ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τό Εδαφος ή τά έιδάφη έφ' ών τυγχάνει 
εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δταν καταθέτη τό οίκεΐον αύτοΟ 
Μγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή καθ' οιαν
δήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης, προς τόν 
Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά επεκτείνη τήν παροΟ
σαν Σύμβασιν καΐ έφ* οιουδήποτε έτερου εδάφους ή εδαφών καθοριζομένων 
έν τη δηλώσει καΐ διά τάς διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι ύπεύθυνον ή έν 
ονόματι των οποίων εΐναι έξουσιοοοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα οήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγρα
φον δύναται, άναφορικώς προς οιονδήποτε έν τη δηλώσει ταύτη μνημονευό
μενον Μδαφος νά άνακαλήται συμφώνως προς τήν έν "Αρθρω 17 τής παρούσης 
Συμβάσεως έκτιθεμένην διαδικασίαν. 

"Αρθρον 17 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ* δσον άφορα είς εαυτό, νά 

καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης εις 
τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

2. Ή τοιαύτη καταγγελ ία λαμβάνει ίσχύν μετά παρέλευσιν Εξ μηνών άπό 
της ημερομηνίας λήψεως ύπό του Γενικού Γραμματέως τής περί αυτής γνωστο
ποιήσεως. ""■'

,
' ' '"' " 
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"Αρθρον 18 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει γνωστοποιεί 

προς τά Κράτη—<μέλη του Συμβουλίου, ώς και προς παν Συμβαλλόμενον 
Μέρος μη Μέλος του Συμβουλίου : 

(α) έκαστη ν υπογραφή ν" 
(β) έκάστην κατάθεσιν έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως 

ή προσχωρήσεως' 
(γ) έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως 

συμφώνως προς τά "Αρθρα 14 και 15 αυτής" 
(δ) έκάστην Σύστασιν του είδους του 'αναφερομένου έν παραγράφω 1 

του "Αρθρου 9 και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην αυτή λαμβάνει ισχύ ν' 
)(ε) έκάστην γνωστοποίησιν λαμβανομένην ουμφώνως προς τάς διατά

ξεις τής παραγράφου 3 του "Αρθρου 9' 
(στ) έκάστην κοινοποίησιν λαμβανομένην συμφώνως προς τάς διοαάξεις 

του "Αρθρου 12' 
(ζ) έκάστην δήλωσιν λαμβανομένην συμφώνως προς τάς διατάξεις των 

παραγράφων 2 καΐ 3 του "Αρθρου 16' 
(η) έκάστην γνωστοποίησιν λαμβανομένην σαμφώνως προς τάς διατά

ξεις του "Αρθρου 17 και τήν ήμερομηνίαν καθ* ην καταγγελ ία λαμ

βάνει ίσχύν. 
Είς μαρτυρίαν των ανωτέρω, οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 

εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΟσαν Σύμβασιν. 
Έγένετο έν Στρασβούργω σήμερον τη 10η Μαρτίου, 1976, έν τη 'Αγγλ ική 

και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κειμένων τούτων δντων εξ ίσου αυθεν
τικών, είς άπλουν άντίγραφον δπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένον έν τοις 
άρχείοις του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμ
βουλίου τής Ευρώπης θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα είς εν εκαστον 
των υπογραφόντων και προσχωρησάντων Μερών.* 

Έτνττώθη έν τφ Τι/ττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


