
Νόµος 2015/1992 (ΦΕΚ Α’ 30) 

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που 
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς ή άλλους επιστηµονικούς σκοπούς 

 
  

Άρθρο πρώτο 

 
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. Ι του Συντάγµατος η Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς ή 
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς, η οποία καταρτίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και 
υπογράφτηκε από την Ελλάδα την 18η Μαρτίου 1986, της οποίας το κείµενο, σε πρωτότυπο στη 
γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 

……………………………………………………………………………………………… 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ 

Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύµβαση, 
Υπενθυµίζοντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η πραγµατοποίηση µιας 
ευρύτερης ένωσης ανάµεσα στα µέλη του και η προσπάθεια συνεργασίας µε άλλα Κράτη, όσον 
αφορά την προστασία των ζώντων ζώων, που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και για άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς, 

Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει την ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη το ότι υποφέρουν και θυµούνται,  

Αναγνωρίζοντας επίσης ότι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του για γνώση, υγεία και ασφάλεια, έχει 
ανάγκη να χρησιµοποιεί ζώα, όπως ακριβώς τα χρησιµοποιεί για τροφή, ντύσιµο και µετοφορές, 
εφόσον αναµένεται ότι αυτό θα συµβάλλει θετικά στην πρόοδο της γνώσης ή θα επιφέρει 
αποτελέσµατα τα οποίο σε γενικές γραµµές θα είναι χρήσιµα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα 
ζώα, 

Έχοντας αποφασίσει να περιοριστεί η χρησιµοποίηση των ζώων για πειραµατικούς και άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς, έχοντας σαν στόχο την αντικατάσταση αυτής της χρησιµοποίησης, εκεί 
όπου αυτό είναι δυνατό, κυρίως µε την αναζήτηση µεθόδων αντικατάστασης και µε την ενίσχυση 
της έρευνας γι’ αυτές τις µεθόδους αντικατάστασης, 

Επιθυµώντας την υιοθέτηση κοινών διατάξεων, µε σκοπό την προστασία των ζώων που 
χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες, που µπορούν να προκαλέσουν µόνιµες βλάβες, πόνους, 
ταλαιπωρίες ή αγωνία και την εξασφάλιση ότι αυτές οι διαδικασίες, όταν είναι αναπόφευκτες, θα 
πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 
  



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 1 

 
1. Η παρούσα Σύµβαση ισχύει για κάθε ζώο που χρησιµοποιείται ή που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε πειραµατική ή άλλη επιστηµονική διαδικασία που µπορεί να 
προκαλέσει µόνιµες βλάβες, πόνους, ταλαιπωρίες ή αγωνία. ∆εν ισχύει για τις µη πειραµατικές 
γεωργικές ή τις κτηνιατρικές κλινικές πρακτικές. 

 
2. Στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, εννοούνται µε: 
α) «ζώο»: χωρίς άλλο χαρακτηριστικό, κάθε ζών σπονδυλωτό µη ανθρώπινο, συµπεριλαµβανοµένων 
των αυτόνοµων προνυµφικών µορφών και/ή ικανών για αναπαραγωγή, αλλά εκτός άλλων 
κυτταρικών ή εµβρυακών µορφών. 

β) «που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν»: που έχουν εκτραφεί ή προορίζονται για πώληση, 
διάθεση ή χρησιµοποίηση σε πειράµατα ή σε άλλες επιστηµονικές διαδικασίες. 

γ) «διαδικασία»: οποιαδήποτε πειραµατική ή άλλη επιστηµονική χρησιµοποίηση ενός ζώου που 
µπορεί να προκαλέσει σ’ αυτό το ζώο µόνιµες βλάβες, πόνους, ταλαιπωρίες ή αγωνία, 
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε παρέµβασης που καταλήγει ή που µπορεί να καταλήξει στη 
γέννηση ενός ζώου κάτω από τέτοιες συνθήκες, εξαιρουµένων και των λιγότερο επώδυνων µεθόδων, 
που έχουν γίνει αποδεκτές από τη σύγχρονη πρακτική (δηλαδή οι «ανθρωπιστικές» µέθοδοι) για τη 
θανάτωση και τη σήµανση των ζώων. Μια διαδικασία αρχίζει από τη στιγµή όπου ένα ζώο 
προετοιµάζεται για πρώτη φορά µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί και λήγει όταν καµιά άλλη 
παρατήρηση δεν πρόκειται να γίνει γι’ αυτήν τη διαδικασία. Η εξάλειψη των µόνιµων βλαβών, των 
πόνων, των ταλαιπωριών και της αγωνίας λόγω της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης ενός 
αναισθητικού ή αναλγητικού ή άλλων µεθόδων σε ένα ζώο δε σηµαίνει ότι η χρησιµοποίηση του 
ζώου εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής αυτού του ορισµού. 

δ) «αρµόδιο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο που κρίνεται από ένα µέρος αρµόδιο στην επικράτειά του 
για να ασκήσει τις κατάλληλες αρµοδιότητες που περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση. 

ε) «υπεύθυνη αρχή»: στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου µέρους, κάθε αρχή ή όργανο ή άλλο 
πρόσωπο που ορίζονται για τον εν λόγω σκοπό. 

στ) «εγκατάσταση»: κάθε εγκατάσταση κινητή ή ακίνητη, κάθε κτίριο, οµάδα κτιρίων ή άλλων 
χώρων, καθώς επίσης και ένας χώρος που δεν είναι τελείως κλειστός ή καλυµµένος. 

ζ) «εγκατάσταση εκτροφής»: κάθε εγκατάσταση στην οποία τα ζώα εκτρέφονται για να 
χρησιµοποιηθούν στις διαδικασίες. 

η) «εγκατάσταση προµήθειας»: κάθε εγκατάσταση εκτός από την εγκατάσταση εκτροφής που 
προµηθεύει ζώα µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στις διαδικασίες. 

θ) «εγκατάσταση πειραµατισµού»: οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία τα ζώα χρηοιµοποιούνται 
στις διαδικασίες. 

ι) «θανάτωση µε µη βάναυσο τρόπο»: θανάτωση ενός ζώου µε την ελάχιστη δυνατή σωµατική και 
ψυχική ταλαιπωρία, ανάλογα µε το είδος. 

 

Άρθρο 2 

 
Μια διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί παρά µόνο για έναν ή περισσότερους, από τους ακόλουθους 
σκοπούς και µε την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση: 

α) η πρόληψη των ασθενειών, της κακής υγείας ή άλλων ανωµαλιών, ή των επιπτώσεών τους στον 
άνθρωπο, στα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα ή στα φυτά, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών 



ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και µη επιβλαβών επιπτώσεών των φαρµάκων, των ουσιών ή των 
προϊόντων και της παραγωγής τους, 

β) η διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών ή άλλων ανωµαλιών ή των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο, στα 
σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα και στα φυτά, 

γ) η διαπίστωση, η αξιολόγηση, ο έλεγχος ή οι τροποποιήσεις των φυσιολογικών συνθηκών στον 
άνθρωπο, στα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα και στα φυτά, 

δ) η προστασία του περιβάλλοντος, 

ε) η επιστηµονική έρευνα, 
στ) η εκπαίδευση και η επιµόρφωση. 
ζ) οι ιατρονοµικές έρευνες. 
 
 

Άρθρο 3 

 
Κάθε Μέρος αναλαµβάνει να πάρει το συντοµότερο δυνατό και µε οποιοδήποτε τρόπο στα 5 
προσεχή χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για να θέσει σε εφαρµογή τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης και για να εξασφαλίσει ένα 
αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου και εποπτείας. 

 

Άρθρο 4 

 
Καµία διάταξη της παρούσας Σύµβασης δε θίγει τη δυνατότητα των Μερών να υιθετήσουν πιο 
αυστηρούς κανόνες για να εξασφαλίσουν την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται στις 
διαδικασίες καθώς επίσης και για να ελέγχουν και να περιορίζουν τη χρησιµοποίηση των ζώων στις 
διαδικασίες. 

 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Άρθρο 5 

 
1. Σε κάθε ζώο που χρησιµοποιείται ή που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε µια διαδικασία 
πρέπει να παρέχεται διαµονή, κατάλληλο περιβάλλον ορισµένη ελευθερία κίνησης, τροφή, νερό 
καθώς επίσης και τις κατάλληλες φροντίδες για την υγεία και την καλή του διαβίωση.  
Οποιοσδήποτε περιορισµός που επιβάλλεται στη δυνατότητα ικανοποίησης των φυσιολογικών 
και ηθολογικών του αναγκών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Για την εφαρµογή της 
παρούσας διάταξης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη 
διαµονή και τις φροντίδες των ζώων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας 
Σύµβασης. 

 

2. Οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα ζώο εκτρέφεται, διαβιεί ή 
χρησιµοποιείται, αποτελούν αντικείµενο καθηµερινού ελέγχου. 

 
3. Σχετικά µε τη διαβίωση και την κατάσταση υγείας των ζώων γίνονται προσεκτικές και αρκετά 
συχνές παρατηρήσεις για να προληφθούν τυχόν µόνιµες βλάβες, πόνοι, άσκοπες ταλαιπωρίες ή 
αγωνίες. 

 



4. Κάθε Μέρος παίρνει τα απαραίτητα µέτρα για την εξάλειψη κάθε ανωµαλίας ή ταλαιπωρίας που 
έχει διαπιστωθεί τελευταία. 

 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Άρθρο 6 

 
1. Μια διαδικασία για την πραγµατοποίηση ενός από τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 2 δεν 
πραγµατοποιείται εφόσον µπορεί να προσφύγει κανείς λογικά και πρακτικά σε µια άλλη 
επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο που να µην απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός ζώου. 

 
2. Κάθε Μέρος θα πρέπει να ενισχύει τις επιστηµονικές έρευνες, που τείνουν στην ανάπτυξη 

µεθόδων, που θα µπορούσαν να δώσουν τα ίδια απολλέσµατα µε αυτά, που δίνουν οι 
διαδικασίες. 

 

Άρθρο 7 

 
Όταν είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση µιας διαδικασίας, η επιλογή των ειδών αποτελεί 
αντικείµενο προσεκτικής µελέτης, το σκεπτικό της οποίας υποβάλλεται στην υπεύθυνη αρχή. Κατά 
την επιλογή ανάµεσα στις διαδικασίες θα πρέπει να επιλέγουν αυτές, που χρησιµοποιούν τον 
µικρότερο αριθµό ζώων, που προκαλούν τις λιγότερες δυνατές µόνιµες βλάβες, πόνους, ταλαιπωρίες 
και αγωνίες και που µπορούν να δώσουν τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

Άρθρο 8 

 
Οι µέθοδοι γενικής ή τοπικής αναισθησίας ή οι αναλγητικές ή άλλες µέθοδοι, που 
χρησιµοποιούνται για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εξάλειψη των µόνιµων βλαβών, πόνων, 
ταλαιπωριών ή αγωνίας, εφαρµόζονται σε κάθε διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκειά της, εκτός και 
αν: 

α) ο πόνος που προκαλεί η διαδικασία είναι λιγότερος από την επιδείνωση της κατάστασης του 
ζώου, που προκαλείται από την αναισθησία ή την αναλγησία, και αν  

β) η χρησιµοποίηση της αναισθησίας ή της αναλγησίας είναι ασυµβίβαστη µε τον σκοπό της 
διαδικασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα νοµοθετικά και/ή 
διοικητικά µέτρα για να µη γίνεται χωρίς λόγο µια τέτοια διαδικασία. 

 

Άρθρο 9 

 
1. Όταν προβλέπεται ένα ζώο να υποβληθεί σε µια διαδικασία κατά την οποία θα υποφέρει ή 
υπάρχει φόβος να υποφέρει από µεγάλους πόνους, που µπορεί να παραταθούν αυτή η διαδικασία 
πρέπει να δηλώνεται και να δικαιολογείται ρητά στην υπεύθυνη αρχή ή να επιτρέπεται ρητά από 
αυτήν. 

 
2. Τα κατάλληλα νοµοθετικά και/ή διοικητικά µέτρα λαµβάνονται ούτως ώστε µια τέτοια 
διαδικασία να µη γίνεται άσκοπα. Τέτοια µέτρα περιλαµβάνουν: 
• είτε την ειδική έγκριση από την υπεύθυνη αρχή 



• είτε την ειδική δήλωση της διαδικασίας στην υπεύθυνη αρχή και τη δικαστική πράξη που 
εγείρεται από αυτήν την αρχή ή τη διοικητική απόφαση που έχει λάβει αυτή η αρχή, εάν δεν 
εξασφαλίζεται η προϋπόθεση ότι η διαδικασία είναι µεγάλης σηµασίας για τις βασικές 
ανάγκες των ανθρώπων ή των ζώων, συµπεριλαµβανοµένης και της λύσης επιστηµονικών 
προβληµάτων. 

 

Άρθρο 10 

 
Κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας, κάθε ζώο που χρησιµοποιείται συνεχίζει να υπόκειται στις 
διατάξεις του άρθρου 5, εκτός και αν αυτές οι διατάξεις είναι ασυµβίβαστες µε το στόχο της 
διαδικασίας. 

 

Άρθρο 11 

 
1. Στο τέλος όλης της διαδικασίας, αποφασίζεται εάν το ζώο πρέπει να διατηρηθεί στη ζωή ή να 
θανατωθεί µε µη βάναυσο τρόπο. ‘Ενα ζώο δεν παραµένει στη ζωή εάν, παρά την εν γένει 
αποκατάσταση της υγείας του, είναι πιθανό να συνεχίσει να υποφέρει από µόνιµους πόνους ή 
αγωνία. 

 
2. Οι αποφάσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται από 
ένα αρµόδιο πρόσωπο, κυρίως από έναν αρµόδιο πρόσωπο, κυρίως από έναν κτηνίατρο ή 
πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 13, είναι υπεύθυνο για την διαδικασία ή είναι εκείνο 
που την έχει διεξάγει. 

 
3. Όταν, κατά τη λήξη µιας διαδικασίας: 
α) ένα ζώο πρέπει να διατηρηθεί στη ζωή, δέχεται τις φροντίδες, που απαιτούνται για την 
κατάσταση της υγείας του, τίθεται υπό την εποπτεία ενός κτηνιάτρου ή ενός άλλου αρµόδιου 
προσώπου και συντηρείται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5. 

Μπορεί, εν τούτοις να γίνει παρέκκλιση των προϋποθέσεων, που ορίζονται σ’ αυτήν την 
παράγραφο όταν, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του κτηνιάτρου η παρέκκλιση αυτή δεν επιφέρει 
καµιά ταλαιπωρία για το ζώο. 

β) Ένα ζώο δεν πρέπει να διατηρηθεί στη ζωή ή δεν µπορεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις του 
άρθρου 5 για τη διαβίωσή του, θανατώνεται µε µη βάναυσο τρόπο το συντοµότερο δυνατό. 

 
4. Κανένα ζώο που χρησιµοποιείται σε µια διαδικασία που του έχει προκαλέσει πόνο, ή έντονες και 
συνεχείς ταλαιπωρίες, ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιήθηκε ή όχι η αναισθησία ή η 
αναλγησία, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια νέα διαδικασία παρά µόνο εάν έχει 
αποκατασταθεί η φυσιολογική του υγεία και διαβίωση και µε την προϋπόθεση ότι: 
α) κατά τη διάρκεια αυτής της νέας διαδικασίας, το ζώο θα υποβληθεί σε ολική αναισθησία που 
θα διατηρηθεί µέχρι τη θανάτωσή του, και ότι 

β) η νέα διαδικασία δεν συνεπάγεται παρά ελάχιστες παρεµβάσεις. 

 

Άρθρο 12 

 
Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύµβασης, όταν οι νόµιµοι στόχοι της διαδικασίας το 
απαιτούν, η υπεύθυνη αρχή µπορεί να επιτρέπει την απελευθέρωση του ζώου, µε την προϋπόθεση 



ότι έχει εξασφαλιστεί η παροχή των µέγιστων δυνατών φροντίδων για την προστασία της διαβίωσής 
του. 

Οι διαδικασίες, καθώς επίσης και η απελευθέρωση του ζώου δεν επιτρέπονται µόνο για 
εκπαιδευτικούς και επιµορφωτικούς σκοπούς. 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 13 

 
Μια διαδικασία για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2 µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή υπό την άµεση ευθύνη ενός 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου ή εάν το πειραµατικό ή επιστηµονικό πρόγραµµα έχει εγκριθεί, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτή η έγκριση δίνεται µόνο στα πρόσωπα, που 
έχουν κριθεί αρµόδια από την υπεύθυνη αρχή. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Άρθρο 14 

 
Οι εγκαταστάσεις εκτροφής και οι εγκαταστάσεις προµήθειας καταχωρούνται στην υπεύθυνη αρχή, 
µε την επιφύλαξη της απαλλαγής που παρέχεται, σύµφωνα µε το άρθρο 21 ή 22. Τέτοιες 
καταχωρηµένες εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους του άρθρου 5. 

 

Άρθρο 15 

 
Η καταχώρηση, που προβλέπεται στο άρθρο 14, αναφέρει το υπεύθυνο πρόσωπο της 
εγκατάστασης, που είναι αρµόδιο για να παρέχει ή να ρυθµίζει την παροχή των κατάλληλων 
φροντίδων στα ζώα των ειδών, που εκτρέφονται ή συντηρούνται στην εγκατάσταση. 

 

Άρθρο 16 

 
1. Λαµβάνεται µέριµνα στις καταχωρηµένες εγκαταστάσεις εκτροφής για τη τήρηση ενός µητρώου 
στο οποίο καταγράφονται όλα τα ζώα, που έχουν εκτραφεί στην εγκατάσταση και ορίζεται ο 
αριθµός και το είδος των ζώων, που βγαίνουν από την εγκατάσταση, η ηµεροµηνία της εξόδου 
τους, το όνοµα και η διεύθυνση του παραλήπτη. 

 
2. Λαµβάνεται µέριµνα στις καταχωρηµένες εγκαταστάσεις προµήθειας για την τήρηση ενός 

µητρώου στο οποίο ορίζεται ο αριθµός και το είδος των ζώων, που εισέρχονται και εξέρχονται 
από την εγκατάσταση, οι ηµεροµηνίες εισόδου και εξόδου, ο προµηθευτής των ζώων, το όνοµα 
και η διεύθυνση του παραλήπτη. 

 
3. Η υπεύθυνη αρχή ορίζει τη φύση των µητρώων, που πρέπει να τηρούνται και που έχουν τεθεί 
στη διάθεση της από το υπεύθυνο πρόσωπο για τις εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Αυτά τα µητρώα φυλάσσονται για µια ελάχιστη 
περίοδο τριών (3) χρόνων από την ηµεροµηνία της τελευταίας εγγραφής. 

 



Άρθρο 17 

 
1. Σε κάθε εγκατάσταση, όλοι οι σκύλοι και οι γάτες, πριν από τον απογαλακτισµό τους αποτελούν 
αντικείµενα µόνιµης και ατοµικής σήµανσης, που πραγµατοποιείται µε τον πιο ανώδυνο δυνατό 
τρόπο. 

 
2. Εφόσον ένας σκύλος ή µια γάτα, που δεν έχουν σηµανθεί, µπαίνουν για πρώτη φορά σε κάποια 
εγκατάσταση µετά τον απογαλακτισµό τους σηµαίνονται το ταχύτερο δυνατό. 

 
3. Όταν ένας µη απογαλακτισµένος σκύλος ή γάτα, που δεν µπόρεσε να σηµανθεί προηγουµένως, 

µεταφέρεται από µια εγκατάσταση σε άλλη, τηρείται ένα έγγραφο καταχώρησης, που 
περιλαµβάνει συγκεκριµένες πληροφορίες, που καθορίζουν κυρίως την ταυτότητα της µητέρας, 
µέχρι τη σήµανσή του. 

 
4. Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και της καταγωγής κάθε σκύλου ή γάτας πρέπει να φαίνονται 
στους καταλόγους της εγκατάστασης. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Οι εγκαταστάσεις πειραµατισµού θα είναι καταχωρηµένες στην αρµόδια αρχή ή θα εγκρίνονται 
από αυτήν και θα πληρούν τους όρους που διατυπώθηκαν στο άρθρο 5. 

 

Άρθρο 19 

 
Λαµβάνονται φροντίδες ώστε οι χώροι πειραµατισµού να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµούς προσαρµοσµένους στα ζωικά είδη και στις χρησιµοποιούµενες διαδικασίες και ώστε η 
επινόησή τους, η κατασκευή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους να εξασφαλίζουν την όσο το 
δυνατόν αποτελεσµατική εφαρµογή των διαδικασιών, µε αντικειµενικό σκοπό την επίτευξη συναφών 
αποτελεσµάτων µε όσο το δυνατό λιγότερα ζώα και τις ελάχιστες µόνιµες βλάβες, πόνους, 
ταλαιπωρίες και αγωνία. 

 

Άρθρο 20 
  
Στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού: 

α) Προσδιορίζονται το πρόσωπα ή το πρόσωπο που διοικητικά είναι υπεύθυνα για τις φροντίδες 
που παρέχονται στα ζώα και για τη λειτουργία του εξοπλισµού. 

β) Υπάρχει διαθέσιµος ικανοποιητικός αριθµός ειδικευµένου προσωπικού. 

γ) Λαµβάνονται επαρκείς φροντίδες ώστε να είναι δυνατή η παροχή κτηνιατρικών συµβουλών και 
θεραπείας. 

δ) Ένας κτηνίατρος ή ένα άλλο αρµόδιο πρόσωπο αναλαµβάνει την παροχή συµβουλών για την 
καλή διαβίωση των ζώων. 

 

Άρθρο 21 

 



1. Τα ζώα των ειδών που απαριθµούνται παρακάτω και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε 
διαδικασίες, λαµβάνονται άµεσα από τις καταχωρηµένες εγκαταστάσεις εκτροφής ή προέρχονται 
από τέτοιες εγκαταστάσεις εκτός αν έγινε κάποια γενική ή ειδική απαλλαγή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που θα ληφθούν από το Μέρος. 
• Ποντίκι Mus musculus 
• Αρουραίος Rattus norvegious 
• Ινδικό χοιρίδιο Cavia porcellus 
• Hamster dore Mesocricetus auratus 
• Κουνέλι Oryctolagus cuniculus 
• Σκύλος Canis familiaris 
• Γάτα Folis catus 
• Ορτύκι Coturnix coturnix 
 

2. Κάθε Μέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να επεκτείνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου σε άλλα είδη, και ιδιαίτερα της τάξης των πιθηκοειδών, εφόσον διαφαίνεται 
µια λογική προοπτική διάθεσης επαρκούς τροφοδοσίας ζώων των εξεταζόµενων ειδών και 
εκτρεφόµενων για το σκοπό αυτόν. 

 
3. Τα αδέσποτα ζώα των οικόσιτων ειικόν δεν χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες. Η γενική 
απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να επεκταθεί 
στους αδέσποτους σκύλους και γάτες. 

 

Άρθρο 22 

 
Στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού χρησιµοποιούνται µόνο ζώα που προέρχονται από 
καταχωρηµένες εγκαταστάσεις εκτροφής ή καταχωρηµένες εγκαταστάσεις προµήθειας, εκτός εάν 
έγινε κάποια γενική ή ειδική απαλλαγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που θα ληφθούν από το Μέρος. 

 

Άρθρο 23 

 
Μπορούν να πραγµατοποιηθούν διαδικασίες εκτός των εγκαταστάσεων πειραµατισµού, εφόσον 
επιτραπούν από την αρµόδια αρχή. 

 

Άρθρο 24 

 
Λαµβάνεται µέριµνα ώστε στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού να διατηρούνται µητρώα τα οποία θα 
επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση της αρµόδιας αρχής. Τα µητρώα αυτά ανταποκρίνονται κυρίως στις 
απαιτήσεις του άρθρου 27 και εκτός των άλλων καθορίζουν για όλα τα αποκτηθέντα ζώα, τον 
αριθµό, το είδος, τον προµηθευτή και την ηµεροµηνία άφιξης. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Άρθρο 25 

 
1. Οι διαδικασίες που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την εκπαίδευση, την επιµόρφωση ή για την 
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή άλλων δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων των φροντίδων προς 



τα χρησιµοποιούµενα ζώα ή προς αυτά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν, κοινοποιούνται 
στην αρµόδια αρχή και πραγµατοποιούνται από ένα αρµόδιο πρόσωπο ή κάτω από την 
επίβλεψη του προσώπου αυτού. Το πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο να επιβλέπει ώστε οι 
διαδικασίες να είναι σύµφωνες προς την εθνική νοµοθεσία στο πνεύµα της παρούσας Σύµβασης. 

 
2. ∆εν επιτρέπονται διαδικασίες που αποσκοπούν στην εκπαίδευση, την επιµόρφωση ή την 

µετεκπαίδευση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
1. 

 
3. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις 
απόλυτα απαραίτητες από αυτές για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση και επιτρέπονται µόνο 
εφόσον ο αντικειµενικός τους στόχος δεν επιτυγχάνεται µε οπτικοακουστικές µεθόδους 
συγκρίσιµης αξίας ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο. 

 

Άρθρο 26 

 
Τα πρόσωπα που πραγµατοποιούν τις διαδικασίες ή λαµβάνουν µέρος σε αυτές, καθώς επίσης και 
τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν τις φροντίδες που παρέχονται στα χρησιµοποιούµενα ζώα στις 
διαδικασίες αυτές, περιλαµβανόµενου του ελέγχου, πρέπει να εκπαιδευτούν και να επιµορφωθούν 
κατάλληλα. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 27 

 
1. Κάθε Μέρος συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την χρησιµοποίηση των ζώων σε διαδικασίες. 
Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στο κοινό εφόσον η κοινοποίηση αυτή είναι θεµιτή. 

 
2. Συγκεντρώνονται στοιχεία σε ό,τι αφορά: 
α) τον αριθµό και τα είδη των χρησιµοποιούµενων ζώων στις διαδικασίες, 

β) τον αριθµό ζώων επιλεγµένων κατηγοριών που χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες µε άµεσους 
ιατρικούς στόχους, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση και την επιµόρφωοη 

γ) τον αριθµό ζώων επιλεγµένων κατηγοριών που χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες για την 
προστασία του ατόµου και του περιβάλλοντός του, 

δ) τον αριθµό ζώων επιλεγµένων κατηγοριών που χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες που απαιτούνται 
από τη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 28 

 
1. Με την επιφύλαξη διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε το απόρρητο και το 
εµπιστευτικό, κάθε Μέρος κοινοποιεί κάθε χρόνο στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης στοιχεία, που αφορούν τα σηµεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27, 
όπως εµφανίζονται στη µορφή, που προβλέπεται στο Παράρτηµα Β της Σύµβασης. 

 
2. Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης δηµοσιεύει τις στατιστικές πληροφορίες 
που λαµβάνει από τα Μέρη, σε ό,τι αφορούν τα σηµεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 27. 

 



3. Κάθε Μέρος καλείται να κοινοποιήσει στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης τη 
διεύθυνση τηι εθνικής του αρχής από την οποία µπορούν να ληφθούν κατόπιν αιτήσεως, 
πληρέστερες πληροφορίες για τις εθνικές στατιστικές. Οι διευθύνσεις αυτές θα εµφανίζονται στις 
δηµοσιεύσεις στατιστικών που καταρτίζονται από το Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. 

 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. 

Άρθρο 29 

 
1. Για να αποφευχθούν οι περιττές επαναλήψεις διαδικασιών, που απαιτούνται από τη νοµοθεσία σε 
θέµατα υγείας ή ασφάλειας, κάθε Μέρος αναγνωρίζει, εφόσον αυτό είναι δυνατό, τα 
αποτελέσµατα των διαδικασιών που πραγµατοποιήθηκαν στη επικράτεια ενός άλλου Μέρους. 

 
2. Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη αναλαµβάνουν, όπου είναι εφικτό και θεµιτό, να παρέχουν 
αµοιβαία βοήθεια παρέχοντας κυρίως πληροφορίες πάνω στο δίκαιό τους και τη διοικητική 
πρακτική τους µέθοδο σχετικά µε τις απαιτήσεις των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται για 
την υποστήριξη των αιτήσεων καταχώρησης προϊόντων, καθώς επίσης αποδεδειγµένα στοιχεία, 
που αφορούν τις διαδικασίες, που πραγµατοποιούνται στην επικράτειά τους και τις εγκρίσεις ή 
κάθε άλλη διοικητική λεπτοµέρεια, που αφορούν παρόµοιες διαδικασίες. 

 

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 30 

 
Τα Μέρη προβαίνουν, µετά τα πέντε χρόνια που έπονται της έναρξης ισχύος της παρούσας 
Σύµβασης και στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια, ή πιο συχνά αν το ζητήσει η πλειοψηφία των 
Μερών, σε πολυµερείς διαβουλεύσεις στους κόλπους του Συµβουλίου της Ευρώπης, για να 
εξετάσουν την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα αναθεώρησής 
της ή διεύρυνσης ορισµένων διατάξεών της. Οι διαβουλέυσεις αυτές λαµβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια συνελεύσεων που συγκαλούνται από το Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Τα Μέρη θα κοινοποιούν στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης, το αργότερο δύο 
µήνες πριν από τη συνέλευση, το όνοµα του εκπροσώπου τους. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 31 

 
Η παρούσα Σύµβαση υποβάλλεται προς υπογραφή στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης 
και στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Θα υποβληθεί για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα 
επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης υποβάλλονται στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. 

 

Άρθρο 32 

 
1. Η παρούσα Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη µέρα του µηνός που έπεται της ηµεροµηνίας 
λήξης µιας περιόδου έξι µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τέσσερα κράτη µέλη του 



Συµβουλίου της Ευρώπης εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους να συνδεθούν µε τη Σύµβαση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31. 

 
2. Για κάθε υπογράφοντα που θα εκφράσει ύστερα τη συγκατάθεσή του να συνδεθεί µε τη 
Σύµβαση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη µέρα του µηνός που έπεται της λήξης µιας περιόδου 
έξι µηνών µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 

 

Άρθρο 33 

 
1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου 
της Ευρώπης µπορεί να καλέσει κάθε Κράτος µη µέλος του Συµβουλίου να προσχωρήσει στην 
παρούσα Σύµβαση, µε απόφαση που λαµβάνεται µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία στο άρθρο 
20. δ του Καταστατικού του Συµβουλίου της Ευρώπης και µε την οµοφωνία των εκπροσώπων 
των συµβαλλόµενων Κρατών που έχουν δικαίωµα κατοχής έδρας στην Επιτροπή. 

 
2. Για κάθε Κράτος που προσχωρεί, η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που 
έπεται της λήξης µιας περιόδου έξι µηνών µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του εγγράφου 
προσχώρησης στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 

Άρθρο 34 

 
1. Ο κάθε υπογράφων µπορεί τη στιγµή της υπογραφής ή τη στιγµή κατάθεσης του εγγράφου 
επικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να διατυπώσει µια ή και περισσότερες 
επιφυλάξεις. Εν τούτοις, καµιά επιφύλαξη δεν µπορεί να διατυπωθεί στο θέµα των άρθρων 1 έως 
14 και 18 έως 20. 

 
2. Κάθε Μέρος που διατύπωσε µια επιφύλαξη δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να 
την αποσύρει στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος απευθύνοντας µια κοινοποίηση στο Γενικό 
Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η απόσυρση θα πάρει ισχύ από την ηµεροµηνία 
λήψης της κοινοποίησης από το Γενικό Γραµµατέα. 

 
3. Το Μέρος, που έχει διατυπώσει επιφύλαξη στα πλαίσια µιας διάταξης της παρούσας Σύµβασης, 
δεν µπορεί να αξιώσει την εφαρµογή της διάταξης αυτής από ένα άλλο Μέρος. Εν τούτοις, εάν η 
επιφύλαξη είναι µερική ή υποθετική, µπορεί να αξιώσει την εφαρµογή της διάταξης αυτής στο 
µέτρο που έγινε αποδεκτή. 

 

Άρθρο 35 

 
1. Όλοι οι υπογράφοντες κατά τη στιγµή της υπογραφής ή κατά τη στιγµή της κατάθεσης του 
εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, µπορούν να ορίσουν τις επικράτειες 
στις οποίες θα εφαρµοστεί η παρούσα Σύµβαση. 

 
2. Ανά πάσα στιγµή στη συνέχεια, κάθε Μέρος µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή της παρούσας 
Σύµβασης, µε µια δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, σε οποιαδήποτε επικράτεια που καθορίζεται στη δήλωση. Η Σύµβαση θα τεθεί σε 
ισχύ σ’ αυτήν την επικράτεια την πρώτη µέρα του µήνα που έπεται της λήξης µιας περιόδου έξι 
µηνών µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της δήλωσης από το Γενικό Γραµµατέα. 

 
3. Κάθε δήλωση που γίνεται δυνάµει των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να αποσυρθεί όσον 
αφορά οποιαδήποτε περιοχή που καθορίζεται σ’ αυτήν τη δήλωση, µε κοινοποίηση, που 



απευθύνεται στο Γενικό Γραµµατέα. H απόσυρση θα λάβει ισχύ την πρώτη µέρα του µήνα, που 
έπεται της λήξης µιας περιόδου έξι µηνών, µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης 
από το Γενικό Γραµµατέα. 

 

Άρθρο 36 

 
1. Κάθε Μέρος, ανά πάσα στιγµή, µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση απευθύνοντας µια 
κοινοποίηση στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 
2. Η καταγγελία θα λάβει ισχύ την πρώτη µέρα του µήνα, που έπεται της λήξης µιας περιόδου έξι 

µηνών, µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το Γενικό Γραµµατέα. 
 

Άρθρο 37 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει στα Κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και σε κάθε Κράτος, που προσχώρησε στη 
παρούσα Σύµβαση: 

α) όλες τις υπογραφές 

β) την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης 

γ) όλες τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 32, 33 και 
35’ 

δ) όλες τις πράξεις και κοινοποιήσεις, που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση. 

Ως εκ τούτου, οι πιο κάτω υπογεγραµµένοι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως για το σκοπό αυτόν, 
υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση. 

 

Στρασβούργο, 18 Μαρτίου 1986 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαµονή και τις φροντίδες των ζώων (άρθρο 5 της 
Σύµβασης) 

 

Εισαγωγή 

1. Τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης αποφάσισαν, ότι προτίθενται να προστατεύσουν 
τα ζώντα ζώα, που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς και για άλλους επιστηµονικούς 
σκοπούς, να ληφθούν µέτρα, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι µόνιµες βλάβες, οι πόνοι, οι 
δοκιµασίες ή η αγωνία, που υφίστανται σαν συνέπειες διαδικασιών που γίνονται επάνω τους. 

2. Γεγονός είναι ότι διεξάγονται επί τόπου ορισµένες διαδικασίες µε άγρια ζώα, που ζουν ελεύθερα 
και εξασφαλίζουν τη δική τους τροφή όµως εν τούτοις ο αριθµός τους είναι πολύ περιορισµένος. 
Η µεγάλη πλειονότητα των ζώων, που χρησιµοποιούνται για τις διαδικασίες, πρέπει να 
παραµένει για πρακτικούς λόγους κάτω από κάποιο είδος φυσικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις, 
που εκτείνονται από το εξωτερικό πάρκο, µέχρι τα κλουβιά για µικρά ζώα ενός εργαστηρίου 
πειραµατόζωων. 
Σ’ αυτήν τη θέση συγκρούονται πολλά ενδιαφέροντα. Αφ’ ενός µεν υπάρχει το ζώο, του οποίου 
οι κινητικές ανάγκες, κοινωνικές σχέσεις και άλλες ζωτικές εκδηλώσεις πρέπει να περιορισθούν 
και αφ’ ετέρου ο πειραµατιστής και οι βοηθοί του, που αποκτούν συνολικό έλεγχο του ζώου και 
του περιβάλλοντός του. Σ’ αυτήν τη σύγκρουση ενδιαφερόντων είναι πιθανόν να δοθεί ένα 
δευτερεύον ενδιαφέρον στο ζώο. 

3. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση σχετικά µε την προστασία των σπονδυλωτών ζώων, που 
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς ή άλλους επιστηµονικούς σκοπούς προβλέπει στο 
άρθρο της 5 ότι: «Κάθε ζώο, που χρησιµοποιείται ή προορίζεται για να χρησιµοποιηθεί σε µια 
διαδικασία, δικαιούται κατοικία, περιβάλλον, τουλάχιστον µια ορισµένη ελευθερία κινήσεων, 
τροφές, νερού και κατάλληλες φροντίδες για την υγεία του και την ευεξία του. Κάθε περιορισµός, 
που γίνεται στην ικανότητά του για ικανοποίηση των ηθολογικών και φυσιολογικών του αναγκών, 
µειώνεται στο ελάχιστο δυνατό». 

4. Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει έναν ορισµένο αριθµό κατευθυντηρίων γραµµών, που 
βασίζονται στις γνώσεις και την πρακτική των ηµερών µας σχετικά µε τη διαµονή και τις 
φροντίδες των ζώων. Εξηγεί και συµπληρώνει βασικές αρχές, που υιοθετούνται στο άρθρο 5. Ως 
εκ τούτου ο αναζητούµενος σκοπός είναι, να βοηθήσουµε τις αρχές, τους οργανισµούς και τα 
άτοµα στην εκτέλεση των στόχων του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

5. Η λέξη «φροντίδες», που χρησιµοποιείται σε σχέση µε τα ζώα, που χρησιµοποιούνται ή που 
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε διαδικασίες, καλύπτει όλες τις πλευρές της σχέσης 
ανάµεσα στο ζώο και στον άνθρωπο. Καλύπτει όλους τους υλικούς πόρους και µη υλικούς 
πόρους, που µεταχειρίζεται ο άνθρωπος, για να επιτύχει και να διατηρήσει ένα ζώο σε φυσική 
και ψυχική κατάσταση, που να υποφέρει το λιγότερο δυνατό και να ανέχεται καλύτερα τις 
διαδικασίες. Οι φροντίδες διαρκούν από τη στιγµή, που το ζώο επιλέγεται για να 
χρησιµοποιηθεί στις διαδικασίες έως τη στιγµή, που θυσιάζεται µε µια ανθρωπιστική µέθοδο, ή 
αποµακρύνεται µε άλλο τρόπο από την εγκατάσταση, στο τέλος της διαδικασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της Σύµβασης. 

6. Το παράρτηµα έχει σκοπό να δώσει συµβουλές για τη διάρθρωση των χώρων, που προορίζονται 
για τα ζώα. Υπάρχουν εν τούτοις πολλές µέθοδοι εκτροφής και διατήρησης των ζώων 
εργαστηρίου, που διαφέρουν ουσιαστικά από το βαθµό ελέγχου του µικροβιακού 
περιβάλλοντος. Πρέπει να έχουµε πάντα υπόψη µας, ότι το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει καµιά 
φορά να είναι σε θέση να κρίνει από το χαρακτήρα και από τις συνθήκες των ζώων όταν τα 
συνιστώµενα πρότυπα χώρου θα µπορούσαν να αποδειχθούν ανεπαρκή, παραδείγµατος χάριν µε 
ζώα ιδιαίτερα επιθετικά. Η εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών αυτύ του παραρτήµατος, θα 
έπρεπε να λάβει υπόψη τις ανάγκες αυτών των διαφορετικών καταστάσεων. Επί πλέον, πρέπει να 
διευκρινιστεί ο χαρακτήρας αυτών των κατευθυντήριων γραµµών. Σε αντίθεση µε τις διατάξεις 
της Σύµβασης, αυτές δεν είναι δεσµευτικές: πρόκειται για συστάσεις, που πρέπει να 



ακολουθούνται µε κάποια επιφύλαξη και που προορίζονται να χρησιµεύσουν σαν κατευθυντήριες 
γραµµές για τις πρακτικές και τα πρότυπα, τα οποία όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 
προσπαθούν συνηδειτά να επιτύχουν. Γι’ αυτό το λόγο η λέξη «θα έπρεπε», έπρεπε να 
χρησιµοποιείται σε όλο το κείµενο ακόµα και όταν η έκφραση «είναι απολύτως απαραίτητο» 
φαίνεται πιθανόν πιο κατάλληλη. Είναι προφανές π.χ. ότι τροφή και νερό πρέπει να παρέχονται 
(β’ 3.7.2 και 3.8.) 

7. Τέλος, για πρακτικούς και οικονοµικούς λόγους, δεν θα έπρεπε να αντικατασταθούν οι 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις για πειραµατόζωα, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση ή δεν έχουν γίνει 
άχρηστες, µε άλλο τρόπο. Αναµένοντας την αντικατάσταση µε εγκαταστάσεις σύµφωνες µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές, που υποδεικνύονται, αυτές θα έπρεπε όσο το δυνατόν να 
παρατηρούνται προσαρµόζοντας τον αριθµό και το µέγεθος των ζώων στα υπάρχοντα κλουβιά 
και περιφράγµατα.  

 

Ορισµοί 

Κατά την έννοια του παραρτήµατος Α’, πέρα από τους ορισµούς που περιέχει το άρθρο 1.2 της 
Σύµβασης, εννοείται σαν: 

α) «θάλαµος διαβίωσης»: αίθουσες, όπου στεγάζονται κανονικά τα ζώα, είτε για την αναπαραγωγή 
και εκτροφή, είτε κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας. 

β) «κλουβί»: σταθερός ή κινητός χώρος, κλειστός µε στερεά τοιχώµατα, των οποίων η µια 
τουλάχιστον πλευρά αποτελείται από κάγκελα ή µεταλλικό κιγκλίδωµα ή αν είναι απαραίτητο, από 
δίχτυα και εντός του οποίου φυλάσσονται ή µεταφέρονται ένα ή περισσότερα ζώα. Ανάλογα µε τον 
αριθµό των ζώων και τις διαστάσεις του κλουβιού περιορίζεται σχετικά η ελευθερία κινήσεων των 
ζώων. 

γ) «κελί»: επιφάνεια, που περικλείεται π.χ. από τοίχους, κάγκελα ή µεταλλικό κιγκλίδωµα, στην 
οποία φυλάσσονται ένα ή περισσότερα ζώα.  

Παρά τη συνάρτηση των διαστάσεων του χώρου και του αριθµού των ζώων, η ελευθερία κινήσεων 
των ζώων είναι συνήθως λιγότερο περιορισµένη από ότι µέσα σε ένα κλουβί. 

δ) «χώρος περιπάτου»: Επιφάνεια, που περικλείεται π.χ. από φράκτη, τοίχους κάγκελα ή µεταλλικό 
κιγκλίδωµα και συχνά βρίσκεται στο εξωτερικό µέρος µιας µόνιµης κατασκευής, στην οποία τα ζώα 
που φυλάσσονται σε κλουβί ή σε κελί, µπορούν να κινηθούν ελεύθερα κατά τη διάρκεια ορισµένων 
περιόδων, σύµφωνα µε τις συνήθειες και τις φυσιολογικές τους ανάγκες, π.χ. για να γυµνάζεται το 
σώµα τους. 

ε) «∆ιαµέρισµα σταύλου»: µικρό διαµέρισµα µε τρεις πλευρές, που είναι κανονικά εφοδιασµένο µε 
µία ταϊστρα και πλάγια χωρίσµατα και όπου ένα ή δύο ζώα µπορούν να κρατηθούν δεµένα. 

1. Εγκαταστάσεις 

1.1. Λειτουργίες και τρόπος κατασκευής. 

1.1.1. Κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ένα 
περιβάλλον κατάλληλο για τα είδη των ζώων, που διαµένουν εκεί. Θα πρέπει, επίσης, να είναι 
σχεδιασµένη µε σκοπό να εµποδίζει την είσοδο των µη αρµόδιων προσώπων. 
Οι εγκαταστάσεις, που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κτιριακό συγκρότηµα θα πρέπει επίσης να 
προφυλάσσονται από κατάλληλους κανόνες κατασκευής και διατάξεις, που περιορίζουν τον 
αριθµό των εισόδων και εµποδίζουν τη διακίνηση µη αρµόδιων προσώπων. 

1.1.2. Συνιστάται να υπάρχει πρόγραµµα συντήρησης των εγκαταστάσεων για να προλαµβάνεται 
κάθε βλάβη του εξοπλισµού. 



1.2. Θάλαµοι διαβίωσης. 

1.2.1. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα, για να εξασφαλίζεται ένα γρήγορο και 
αποτελεσµατικό καθάρισµα των θαλάµων και η διατήρηση ικανοποιητικών κανόνων υγιεινής. Οι 
οροφές και οι τοίχοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να έχουν λεία επιφάνεια, στεγανή και να 
µπορεί εύκολα να πλυθεί. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους αρµούς, στις πόρτες, 
στους αγωγούς, στους σωλήνες και στα καλώδια. Οι πόρτες και ενδεχόµενα τα παράθυρα θα 
πρέπει, επίσης, να είναι κατασκευασµένα ή προφυλαγµένα µε τρόπο, ώστε να εµποδίζεται η 
είσοδος των ανεπιθύµητων ζώων. Αν αποδεικνύεται αναγκαίο µπορεί να τοποθετηθεί στην πόρτα 
ένα άνοιγµα, που θα επιτρέπει τον έλεγχο του θαλάµου. Το πάτωµα πρέπει να είναι λείο, 
αδιάβροχο µε επιφάνεια που να µην γλυστρά και που θα είναι εύκολο να πλυθεί, να µπορεί να 
αντέχει ζηµιές, χωρίς το βάρος των σκευοθηκών και των άλλων βαρειών εξοπλισµών. Εφόσον 
υπάρχουν αποχετευτικά στόµια, θα πρέπει να καλύπτονται σωστά και να φέρουν εσχάρα για να 
εµποδίζεται η είσοδος των ζώων. 

1.2.2. Οι θάλαµοι όπου τα ζώα µπορούν να µετακινούνται ελεύθερα, θα πρέπει να έχουν 
τοιχώµατα και δάπεδα καλυµµένα µε ιδιαίτερα ανθεκτική επένδυση, για να αντέχουν στη 
σηµαντική φθορά που προξενείται από τα ζώα και τις εργασίες καθαρισµού. 
Το υλικό της επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι επιβλαβές για την υγεία των ζώων και να είναι 
τέτοιο, ώστε τα ζώα να µην µπορούν να τραυµατιστούν. Είναι επιθυµητό να υπάρχουν 
αποχετευτικά στόµια σε τέτοιους θαλάµους. Πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη προστασία για 
τον εξοπλισµό ή τις εγκαταστάσεις, ώστε να µην υφίστανται ζηµιές από τα ζώα ή να προκαλούν 
τραυµατισµό τους. Εφόσον υπάρχουν ακάλυπτοι χώροι άσκησης, θα πρέπει να λαµβάνονται τα 
απαραίτητα µέτρα, ενδεχοµένως, για να εµποδίζεται η είσοδος του κοινού και των ζώων. 

1.2.3. Οι θάλαµοι, που προορίζονται για διαµονή των ζώων αγροκτήµατος (βοοειδή, πρόβατα, 
κατσίκες, γουρούνια, άλογα, πουλερικά κ.λπ.), πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα, που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση «Για την προστασία των ζώων στις εκτροφές» 
και από τις εθνικές κτηνιατρικές αρχές και άλλες. 

1.2.4. Οι περισσότεροι θάλαµοι, που προορίζονται για ζώα, είναι σχεδιασµένοι συνήθως για τη 
διαµονή των τρωκτικών ζώων. Συχνά αυτοί οι θάλαµοι µπορούν, επίσης, να χρησιµοποιούνται 
για τη διαµονή ειδών ζώων, που είναι µεγαλύτερα. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µην 
συστεγάζονται είδη ζώων, που δεν ταιριάζουν µεταξύ τους. 

1.2.5. Οι θάλαµοι, που διαµένουν ζώα, θα πρέπει να διαθέτουν µέσα για τη διεξαγωγή µικρών 
διαδικασιών και χειρισµών, όπου ενδείκνυται. 

1.3. Εργαστήρια και θάλαµοι για γενικές και ειδικές διαδικασίες. 

1.3.1. Στο κτίριο εκτροφής ή προµηθειών, θα πρέπει να διατίθενται εγκαταστάσεις κατάλληλες για 
την προετοιµασία αποστολής ζώων, που είναι έτοιµα προς αποστολή. 

1.3.2. ‘Ολα τα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν ένα µίνιµουµ εργαστηριακών εγκαταστάσεων για τη 
διεξαγωγή απλών διαγνωστικών εξετάσεων, εξετάσεων POST-MORTEM, και/ή τη συλλογή 
δειγµάτων για εργαστηριακές εξετάσεις πιο λεπτοµερείς, που θα πραγµατοποιούνται σε άλλους 
χώρους. 

1.3.3. Θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα σχετικά µε την υποδοχή των ζώων, ώστε αυτά, κατά την 
άφιξη τους, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα ζώα, που ήδη υπάρχουν στην εγκατάσταση, π.χ. 
βάζοντάς τα σε καραντίνα. Θα πρέπει να διατίθενται γενικές και ειδικές αίθουσες για την 
περίπτωση, που δεν χρειάζεται να πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες ή οι έρευνες στην αίθουσα 
όπου διαµένουν τα ζώα. 

1.3.4. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι τόποι για να επιτρέπεται άρρωστα ή πληγωµένα ζώα να 
διαµένουν ξεχωριστά. 

1.3.5. Ενδεχοµένως, θα πρέπει επίσης να διατίθεται µία ή περισσότερες αίθουσες εγχειρήσεων 
ξεχωριστές, εξοπλισµένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των χειρουργικών 
διαδικασιών υπό άσηπτες συνθήκες. θα πρέπει να διατίθενται χώροι, για να επιτρέπουν στα ζώα 
να αναρρώνουν µετά από µία εγχείριση εφόσον αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο. 



1.4. Χώροι υπηρεσίας. 

1.4.1. Οι χώροι, που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των τροφίµων, θα πρέπει να είναι 
δροσεροί, στεγνοί ασφαλείς από τα παράσιτα και τα έντοµα και οι αίθουσες ύπνου θα πρέπει να 
είναι ξηρές και ασφαλείς από τα παράσιτα και τα έντοµα. Άλλα υλικά, που θα µπορούν να 
προσβληθούν ή θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κάποιο κίνδυνο, θα πρέπει να φυλάσσονται 
ξεχωριστά. 

1.4.2. Θα πρέπει να διατίθενται αποθήκες για εναπόθεση καθαρών κλουβιών, οργάνων και άλλων 
εξοπλισµών. 

1.4.3. Η αίθουσα καθαρισµού και πλυσίµατος θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρη για να 
φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις απολύµανσης και καθαρισµού του χρησιµοποιηθέντος εξοπλισµού. 
Η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να είναι οργανωµένη έτσι, ώστε να διαχωρίζεται η ροή του 
ακάθαρτου και καθαρού υλικού για να αποφεύγεται κάθε µόλυνση του εξοπλισµού, που µόλις 
απολυµάνθηκε. Οι τοίχοι και το πάτωµα θα πρέπει να επικαλύπτονται µε επένδυση κατάλληλης 
ανθεκτικότητας και το σύστηµα εξαερισµού να έχει την απαιτούµενη ισχύ, για να αποµακρύνει 
την πλεονάζουσα θερµότητα και υγρασία. 

1.4.4. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποθήκευση µε ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και 
τη διάθεση των σφαγίων και των ζωικών υπολειµµάτων. Αν η επιτόπια αποτέφρωση δεν είναι 
δυνατή ή επιθυµητή, θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διάθεση 
αυτών των υλικών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις τοπικές διατάξεις. θα πρέπει να 
λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις, για τα υψηλού βαθµού τοξικότητας και ραδιενεργά, 
υπολείµµατα. 

1.4.5. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή ζωνών ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να αντιστοιχούν 
στα πρότυπα κατασκευής των θαλάµων διαβίωσης. Οι διάδροµοι θα πρέπει να είναι αρκετά 
ευρύχωροι, για να επιτρέπουν την εύκολη διακίνηση του κινητού εξοπλισµού. 

2. Περιβάλλον στους θαλάµους διαβίωσης και έλεγχός του 

2.1. Εξαερισµός 

2.1.1. Οι θάλαµοι διαβίωσης των ζώων θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα εξαερισµού κατάλληλο 
για τις απαιτήσεις των ειδών των ζώων που διαµένουν. Ο στόχος του συστήµατος εξαερισµού 
είναι να παρέχει καθαρό αέρα και να µειώνει τις οσµές, τα τοξικά αέρια, τη σκόνη και τους 
φορείς µόλυνσης κάθε είδους. Ένας άλλος στόχος είναι να συµβάλλει στην εξάλειψη της 
υπερβολικής θερµότητας και υγρασίας. 

2.1.2. Ο αέρας στους θαλάµους διαβίωσης πρέπει να ανανεώνεται συχνά. Ένας ρυθµός 
εξαερισµού, 15-20 ανανεώσεις του αέρα την ώρα, είναι γενικά ικανοποιητικός. Ωστόσο σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όταν ο αριθµός των ζώων είναι µικρός, ρυθµός εξαερισµού από 8- 10 
ανανεώσεις την ώρα µπορεί να είναι αρκετός και ένας µηχανικός εξαερισµός µπορεί να 
αποδειχθεί περιττός. Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να απαιτείται µια πιο συχνή ανανέωση. Η 
επανακυκλοφορία του µη φιλτραρισµένου αέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Πρέπει 
εν τούτοις να τονιστεί ότι, ακόµα και το πιο αποτελεσµατικό σύστηµα δεν µπορεί να 
αντισταθµίσει τις κακές πρακτικές καθαρισµού ή την αµέλεια. 

2.1.3. Τα συστήµατα εξαερισµού Θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να αποφεύγονται τα 
επικίνδυνα ρεύµατα αέρος. 

2.1.4. Θα πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα στις αίθουσες, που βρίσκονται τα ζώα. 

2.2. Θερµοκρασία 

2.2.1. Ο πίνακας 1 δίνει τα όρια, στα οποία συνιστάται να διακυµαίνεται η θερµοκρασία. Θα 
πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι τα όρια αυτά αφορούν µόνο ενήλικα και φυσιολογικά ζώα. Τα 
νεογέννητα και τα νεαρά ζώα έχουν συχνά ανάγκη από µια πιο υψηλή Θερµοκρασία. Για τη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ενδεχόµενες µεταβολές της 
κανονικής θερµοκρασίας των ζώων, που οφείλονται σε ιδιαίτερες φυσιολογικές συνθήκες και στις 
επιδράσεις των διαδικασιών. 



2.2.2. Με κλιµατικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ευρώπη, µπορεί να είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί σύστηµα εξαερισµού µε δυνατότητες διοχέτευσης τόσο θερµού όσο και ψυχρού 
αέρα. 

2.2.3. Στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού, η θερµοκρασία στους θαλάµους διαβίωσης των ζώων 
θα πρέπει να ελέγχεται ακριβώς. 

Είναι γεγονός, ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ένας φυσικός παράγοντας, που επιδρά 
σηµαντικά στο µεταβολισµό όλων των ζώων. 

2.3. Υγρασία 

Οι οριακές διακυµάνσεις της σχετικές υγρασίας (HR) έχουν δυσµενή επίδραση στην υγεία και την 
ευεξία των ζώων. Κατά συνέπεια το επίπεδο της σχετικής υγρασίας στους θαλάµους διαβίωσης 
πρέπει να είναι κατάλληλο, για τα είδη των ζώων που διαµένουν και να διατηρείται κανονικά γύρω 
στο 55% 10%. Τιµές κατώτερες του 40% ή ανώτερες του 70% θα πρέπει να αποφεύγονται για 
παρατεταµένες περιόδους. 

2.4. Φωτισµός 

Στους θαλάµους, που έχουν έλλειψη παραθύρων, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ελεγχόµενος 
τεχνικός φωτισµός για να ικανοποιεί συγχρόνως τις βιολογικές απαιτήσεις των ζώων και να παρέχει 
ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας. Είναι επίσης απαραίτητο να ασκείται έλεγχος της έντασης του 
φωτός και του κύκλου φως-σκοτάδι. Όταν εκτρέφονται ζώα albinos, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ευαισθησία τους στο φως (βλ. επίσης 2.6.). 

2.5. Θόρυβος 

Ο θόρυβος µπορεί να είναι σηµαντικός παράγοντας δια ταραχών στους χώρους που προορίζονται 
τα ζώα. Οι θάλαµοι διαµονής και οι αίθουσες διαδικασίας θα πρέπει να είναι µονωµένες από τους 
ήχους υψηλής έντασης στο φάσµα των ακουόµενων ήχων και των ήχων µε υψηλή συχνότητα, για να 
αποφεύγονται οι διαταραχές συµπεριφοράς και της φυσιολογίας των ζώων. Ξαφνικοί θόρυβοι 
µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές µεταβολές των οργανικών λειτουργιών όµως, αφού ορισµένοι 
θόρυβοι είναι συχνά αναπόφευκτοι, µπορεί να είναι σκόπιµο σε ορισµένες περιστάσεις να ακούγεται 
στους θαλάµους διαβίωσης και στις αίθουσες πειραµατισµού, ένας συνεχής ήχος µέτριας εντάσεως 
όπως π.χ. απαλή µουσική. 

2.6. Σύστηµα συναγερµού 

Μια εγκατάσταση, που στεγάζει ένα µεγάλο αριθµό ζώων, είναι ευπρόσβλητη. Συνιστάται συνεπώς 
να προστατεύονται σωστά οι εγκαταστάσεις µε συστήµατα, που προορίζονται για να εντοπίζουν τις 
εστίες πυρός και την είσοδο µη αρµόδιων προσώπων. Οι τεχνικές ελλείψεις ή οι βλάβες του 
συστήµατος εξαερισµού αποτελούν έναν άλλο κίνδυνο, που µπορεί να επιφέρει διαταραχές και 
ακόµη και τον θάνατο των ζώων από ασφυξία ή υπερβολική ζέστη ή, στις λιγότερες σοβαρές 
περιπτώσεις, να έχει τόσο αρνητικές επιπτώσεις σε κάποια διαδικασία, ώστε αυτή να αποτύχει και να 
χρειάζεται η επανάληψή της. Θα πρέπει, λοιπόν, να εγκαθίστανται κατάλληλες συσκευές 
παρακολούθησης των εγκαταστάσεων, θέρµανσης και εξοπλισµού για να επιτρέπει στο προσωπικό 
να παρακολουθεί γενικά τη λειτουργία των συστηµάτων αυτών. Εάν είναι ανάγκη, καλό θα ήταν να 
εγκατασταθεί ένα βοηθητικό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος για να εξασφαλίσουµε τη 
λειτουργία των συσκευών, που εξασφαλίζουν την επιβίωση των ζώων και το φωτισµό σε περίπτωση 
βλάβης ή σε περίπτωση διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Σαφείς οδηγίες σχετικά µε τα 
µέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να είναι αναρτηµένες 
σε περίοπτη θέση. 

Συνιστάται η πρόβλεψη εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού στα ενυδρεία σε περίπτωση βλαβών 
του µηχανισµού παροχής ύδατος. Θα πρέπει να προβλέπεται, ώστε η λειτουργία του συστήµατος 
συναγερµού να διαταράσσει όσο το δυνατόν λιγότερο τα ζώα. 



3. Φροντίδες 

3.1. Υγεία 

3.1.1. Το πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
τακτική επιθεώρηση των ζώων και τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης και της φροντίδας τους 
από κτηνίατρο ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο. 

3.1.2. Ως προς το δυνατό κίνδυνο που αποτελούν για τα ζώα, η υγεία και υγιεινή του προσωπικού 
θα πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής. 

3.2. Σύλληψη. 

Τα άγρια ζώα ή τα προερχόµενα από περιπλανώµενα ζώα θα πρέπει να συλλαµβάνονται µόνο µε 
µη βάναυσες µεθόδους και από πεπειραµένο πρόσωπο που έχουν γνώση των συνθηκών και των 
οικοτόπων των ζώων που πρέπει να συλληφθούν. Εάν πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην πράξη 
σύλληψης αναισθητικό ή ένα οποιοδήποτε φάρµακο, αυτό πρέπει να χορηγείται από κτηνίατρο ή 
άλλο αρµόδιο πρόσωπο. Κάθε ζώο που είναι σοβαρά πληγωµένο θα πρέπει να µεταφέρεται το 
συντοµότερο δυνατό σε κτηνίατρο µε σκοπό να θεραπευθεί. Αν κατά τη γνώµη του κτηνιάτρου, το 
ζώο θα εξακολουθήσει να ζεί υποφέροντας, θα πρέπει αµέσως να θανατώνεται µε µη βάναυση 
µέθοδο. Ελλείψει κτηνιάτρου, κάθε ζώο που είναι σοβαρά πληγωµένο θα πρέπει να θανατώνεται 
αµέσως µε µη βάναυση µέθοδο. 

3.3. Συνθήκες συσκευασίας και µεταφοράς. 

Κάθε µεταφορά αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, µια οδυνηρή δοκιµασία για τα ζώα που θα πρέπει να 
απαλύνεται όσο το δυνατόν. Τα ζώα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση για να 
µπορούν να µεταφερθούν και ο αποστολέας έχει καθήκον να ελέγχει αυτό. Ασθενή ζώα ή σε κακή 
κατάσταση δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να µεταφέρονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι θεραπείας 
ή διάγνωσης. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τα θηλυκά ζώα που βρίσκονται σε 
κατάσταση προχωρηµένης εγκυµοσύνης. Θηλυκά ζώα, που υπάρχει κίνδυνος να γεννήσουν κατά τη 
διαδροµή ή εκείνα που έχουν γεννήσει κατά τις προηγούµενες 48 ώρες, καθώς και το νεογνό τους, 
δεν πρέπει να µεταφέρονται. Ο αποστολέας και µεταφορέας θα πρέπει να παίρνουν όλες τις 
αναγκαίες προφυλάξεις κατά τη συσκευασία, τη φόρτωση και τη µεταφορά προκειµένου να 
αποφεύγονται οι άσκοπες ταλαιπωρίες λόγω ανεπαρκούς εξαερισµού, έκθεση σε οριακές 
θερµοκρασίες, έλλειψη τροφής και νερού, µεγάλων καθυστερήσεων κ.λπ. Ο παραλήπτης πρέπει να 
είναι σωστά ενηµερωµένος για τις λεπτοµέρειες της µεταφοράς και τα χαρακτηριστικά των 
συνοδευτικών εγγράφων µεταφοράς ώστε να εξασφαλίζεται µια ταχεία διεκπεραίωση και παράδοση 
στον τόπο προορισµού. Ακόµα και στην περίπτωση κρατών που δεν είναι Μέρη της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς µεταφορές, συνιστάται η αυστηρή τήρηση 
των διατάξεων της Σύµβασης αυτής. Συνιστάται επίσης η αυστηρή τήρηση των εθνικών νόµων και 
διατάξεων καθώς και των διατάξεων περί ζώντων ζώων της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών και 
της Ένωσης για την αεροµεταφορά των ζώων (ANIMAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION). 

3.4. Παραλαβή και αποσυσκευασία 

Τα δέµατα συσκευασίας που περιέχουν ζώα πρέπει να παραλαµβάνονται και να αποσυσκευάζονται 
χωρίς περιττή καθυστέρηση. Μετά τον έλεγχο τα ζώα πρέπει να µεταφέρονται σε κατάλληλα 
κλουβιά, ή κελιά, όπου θα τους δοθεί η κατάλληλη τροφή και νερό. Τα ζώα που είναι ασθενή ή 
βρίσκονται σε κακή φυσική κατάσταση θα πρέπει να τίθενται υπό παρακολούθηση και να 
κρατούνται χωριστά από τα άλλα ζώα. Πρέπει να εξετάζονται το συντοµότερο δυνατό από 
κτηνίατρο ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο και να υποβάλλονται σε θεραπεία ανάλογα µε την περίπτωση. 
Τα ζώα που δεν έχουν καµιά ελπίδα θεραπείας πρέπει να θανατώνονται αµέσως µε µια 
ανθρωπιστική µέθοδο. Τέλος, όλα τα παραλαµβανόµενα ζώα πρέπει να εγγράφονται σε µητρώα και 
να σηµαίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 224 της Σύµβασης. Τα κιβώτια 
που χρησιµοποιήθηκαν για την µεταφορά πρέπει να καταστρέφονται αµέσως σε περίπτωση που δεν 
διατίθενται εγκαταστάσεις απολύµανσης. 



3.5. Καραντίνα, Αποµόνωση και Εγκλιµατισµός 

3.5.1. Η καραντίνα έχει τους εξής σκοπούς: 
α) την προστασία των άλλων ζώων της εγκατάστασης 
β) την προστασία των ανθρώπου από τις ζωονόσους και 
γ) την εφαρµογή µιας ορθής επιστηµονικής πρακτικής. 

Τα ζώα που εισέρχονται σε µια εγκατάσταση συνιστάται να τίθενται σε καραντίνα εκτός αν η υγιεινή 
τους κατάσταση είναι ικανοποιητική. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως π.χ. η λύσσα, το διάστηµά 
της µπορεί να καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία του κάθε Μέρους. Σε άλλες περιπτώσεις 
κυµαίνεται και θα πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες από ένα αρµόδιο πρόσωπο, 
συνήθως τον κτηνίατρο της εγκατάστασης (βλέπε επίσης πίνακα 2). Τα ζώα θα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για διάφορες διαδικασίες (PROCEDURES), κατά την περίοδο που είναι σε 
καραντίνα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν προσαρµοστεί στο νέο τους περιβάλλον και όπου δεν 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για άλλα ζώα για τον άνθρωπο. 

3.5.2. Συνιστάται η πρόβλεψη χώρων για την αποµόνωση των ζώων που παρουσιάζουν ενδείξεις ή 
υποψίες κακής υγείας και που θα µπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο ή για τα άλλα 
ζώα. 

3.5.3. Ακόµα και αν έχει διαπιστωθεί ότι η υγεία των ζώων είναι καλή, η µεσολάβηση µιας 
περιόδου εγκλιµατισµού προτού χρησιµοποιηθούν για κάποιο σκοπό αποτελεί µια καλή 
ζωοτεχνική πρακτική. Το διάστηµα που απαιτείται εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
ταλαιπωρία (STRESS στην οποία υποβάλλεται το ζώο που και αυτή αποτελεί συνάρτηση πολλών 
παραγόντων όπως η διάρκεια της µεταφοράς και η ηλικία του ζώου. Η διάρκεια της περιόδου 
αυτής θα αποφασίζεται από ένα αρµόδιο πρόσωπο. 

3.6. Τοποθέτηση σε κλουβιά. 

3.6.1. Μπορούµε να διακρίνουµε γενικά δύο συστήµατα στέγασης των ζώων. Πρόκειται αρχικά 
για το σύστηµα που συναντάται στις εγκαταστάσεις εκτροφής, προµήθειας και πειραµατισµού 
στο βιοϊατρικό τοµέα, το οποίο είναι σχεδιασµένο να στεγάσει ζώα όπως τρωκτικά, κουνέλια, 
σαρκοφάγα, πτηνά, πρωτεύοντα θηλαστικά (πίθηκοι), καµιά φορά µηρυκαστικά επίσης χοίρους 
και άλογα. Κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνονται για τα κλουβιά, τα κελιά, για τους χώρους 
περιπάτου και τα διαµερίσµατα των σταύλων, κατάλληλα για τις εν λόγω εγκαταστάσεις 
αναγράφονται στους πίνακες 3 έως 13. Συµπληρωµατικές κατευθύνσεις για την ελάχιστη 
επιφάνεια του δαπέδου των κλουβιών αναγράφονται στα διαγράµµατα 1 έως 7. Επί πλέον 
αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίµηση του κατάλληλου αριθµού ζώων ανά κλουβί 
αναγράφονται στα διαγράµµατα 8 έως 12. Πρόκειται, κατά δεύτερο λόγο για σύστηµα που 
συχνά συναντάται στις εγκαταστάσεις που πραγµατοποιούν διαδικασίες µόνο σε ζώα του 
αγροκτήµατος ή ανάλογου µεγέθους. Οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στις εγκαταστάσεις αυτές 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτές που προβλέπονται από τους τρέχοντες κτηνιατρικούς 
κανόνες. 

3.6.2. Τα κλουβιά και τα κελιά δεν θα πρέπει να κατασκευασθούν µε υλικά ίσως επικίνδυνα για την 
υγεία των ζώων. Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν τον 
τραυµατισµό των ζώων και εφόσον δεν απορρίπτονται µετά τη χρήση τους, να έχουν 
κατασκευαστεί από ανθεκτικό υλικό προσαρµοσµένο στις τεχνικές καθαρισµού και 
απολύµανσης. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δάπεδα των κλουβιών και των κελιών 
τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες του είδους, της ηλικίας των ζώων και 
να διευκολύνουν την αποµάκρυνση των περιττωµάτων. 

3.6.3. Τα κελιά θα πρέπει να κατασκευάζονται για να εξασφαλίζουν την άνετη διαβίωση των ειδών. 
θα πρέπει να επιτρέπουν την ικανοποίηση ορισµένων συνηθειών (δυνατότητα αναρρίχησης, 
αποµόνωσης ή προσωρινού καταφυγίου). θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν τον αποτελεσµατικό 
καθαρισµό και να αποφεύγεται η επαφή µε άλλα ζώα. 

3.7. ∆ιατροφή 

3.7.1. Κατά τη διαλογή, την παραγωγή και την παρασκευή των τροφών θα πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα προφύλαξης ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε χηµική, φυσική και µικροβιολογική 



µόλυνση. θα πρέπει να συσκευάζονται σε στεγανούς κλειστούς σάκους που θα φέρουν την ένδειξη 
της ηµεροµηνίας παρασκευής, όποτε είναι απαραίτητο. Η συσκευασία, η µεταφορά και η 
αποθήκευση, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση, η υποβάθµιση της 
θρεπτικής τους αξίας ή η καταστροφή. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσεροί, 
σκοτεινοί χωρίς καθόλου υγρασία προφυλαγµένη από έντοµα και παράσιτα. Οι τροφές που 
µπορεί να αλλοιώνονται, όπως οι χλωρές ζωοτροφές, τα λαχανικά, τα φρούτα, το κρέας, το ψάρι 
κ.λ.π.. Θα πρέπει να διατηρούνται σε κρύους θαλάµους, σε ψυγεία ή καταψύκτες. Όλα τα δοχεία 
τροφής των ορνίθων, όλες οι ποτίστρες ή άλλα σκεύη για την τροφή των ζώων θα πρέπει να 
πλένονται και κατ’ ανάγκη να αποστειρώνονται τακτικά. Εάν χρησιµοποιούνται υγρές τροφές ή 
εάν οι τροφές µολύνονται εύκολα από το νερό, τα ούρα κ.λ.π. καθίσταται αναγκαίος ο 
καθηµερινός καθαρισµός. 

3.7.2. Ο τρόπος διανοµής των τροφών ποικίλλει ανάλογα µε το είδος, αλλά πρέπει να είναι 
τέτοιος που να επιτρέπει την ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών του ζώου. Θα πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε κάθε ζώο να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις τροφές. 

3.8. Νερό 

3.8.1. Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν µονίµως στη διάθεσή τους καθαρό πόσιµο νερό. Κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς είναι δυνατό να παρέχεται νερό ως µέρος υγρής δίαιτας. Το νερό 
ωστόσο αποτελεί φορέα µικροοργανισµών και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει η παροχή του να γίνεται 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σχετικοί κίνδυνοι. ∆ύο είναι οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται συνήθως, οι φιάλες και τα αυτόµατα συστήµατα ποτίσµατος των ζώων. 

3.8.2. Για µικρά ζώα όπως είναι τα κουνέλια και τα τρωκτικά συχνά χρησιµοποιούνται οι φιάλες. 
Όταν χρησιµοποιούνται φιάλες θα πρέπει να φτιάχνονται από διαφανές υλικό το οποίο θα 
επιτρέπει την παρατήρηση του περιεχοµένου. Το στόµιο της φιάλης πρέπει να είναι αρκετά ευρύ 
για τη διευκόλυνση και αποτελεσµατικότητα του καθαρισµού και εάν το θήλαστρο είναι 
πλαστικό να µη φθείρεται από το χηµικό καθαρισµό. Τα µεταλλικά καλύµµατα του στοµίου των 
φιαλών, τα πώµατα και οι σωλήνες θα πρέπει επίσης να µπορούν να αποστειρώνονται και να 
πλένονται εύκολα. Όλες οι φιάλες και τα εξαρτήµατα πρέπει να αποσυναρµολογούνται, να 
καθαρίζονται και να αποστειρώνονται σε κανονικά και κατάλληλα διαστήµατα. Θα ήταν 
προτιµότερο να αντικαθίστανται οι φιάλες µε καθαρές που έχουν αποστειρωθεί από το να 
επαναπληρούνται στους θαλάµους που στεγάζονται τα ζώα. 

3.8.3. Τα αυτόµατα συστήµατα παροχής νερού θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, να συντηρούνται 
και να εκπλύνονται τακτικά ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα και η διασπορά των µολύνσεων. 
Εάν χρησιµοποιούνται κλουβιά µε στερεό πάτωµα θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πληµµυρίσµατος. Συνιστάται επίσης ο τακτικός βακτηριολογικός 
έλεγχος του συστήµατος για να ελέγχεται η ποιότητα του νερού. 

3.8.4. Το νερό που προέρχεται από το δηµόσιο δίκτυο περιέχει ορισµένους οργανισµούς που 
θεωρούνται γενικά αβλαβείς εκτός εάν έχουµε να κάνουµε µε ζώα και καθορισµένη 
µικροβιολογική ευαισθησία. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, το νερό πρέπει να αποτελεί αντικείµενο 
επεξεργασίας. Το νερό του δηµόσιου δικτύου τροφοδοσίας γενικά είναι χλωριωµένο και έτσι 
περιορίζεται η ανάπτυξη µικροοργανισµών. Αυτή η χλωρίωση δεν επαρκεί πάντα για τον 
περιορισµό της ανάπτυξης ορισµένων δυνητικά παθογόνων οργανισµών όπως π.χ. της 
ψευδοµονάδος. Συµπληρωµατικό µέτρο προφύλαξης µπορεί να αποτελέσει η αύξηση του 
ποσοστού χλωρίου στο νερό ή η προσθήκη οξέος ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

3.8.5. Τα ψάρια, αµφίβια και ερπετά παρουσιάζουν ανοχή έναντι της οξύτητας του χλωρίου και 
των άλλων χηµικών προϊόντων, η οποία κυµαίνεται ευρέως από είδος σε είδος. Για αυτόν το 
λόγο θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να προσαρµόζεται η παροχή νερού στα ενυδρεία 
και τις δεξαµενές, στις ανάγκες και τα όρια ανοχής των εκάστοτε ειδών. 

3.9. Στρωµνές 

3.9.1. Οι στρωµνές πρέπει να είναι στεγνές, απορροφητικές, δίχως σκόνη, µη τοξικές 
απαλλαγµένες από κάθε παράγοντα µόλυνσης ή παράσιτα ή από οποιαδήποτε άλλη µορφή 
µόλυνσης. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να λαµβάνεται ώστε να αποφεύγεται η χρήση πριονιδιών ή 



υλικού στρωµνής παραγόµενου από ξύλο χηµικά επεξεργαζόµενου. Μπορούµε επίσης να 
χρησιµοποιήσουµε ορισµένα παραπροϊόντα ή βιοµηχανικά απορρίµµατα (όπως τα τεµαχισµένα 
χαρτιά). 

3.10. Άσκηση και επαφή µε τα ζώα 

3.10.1. Συνιστάται η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για την άσκηση των ζώων. 
3.10.2. Η απόδοση ενός ζώου κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό στην 
εµπιστοσύνη του στον άνθρωπο, ένα στοιχείο που πρέπει να καλλιεργηθεί. Τα άγρια ζώα ή τα 
αδέσποτα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ιδεώδη πειραµατόζωα. Υπάρχει διαφορά για τα 
εξηµερωµένα ζώα, που έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει έχοντας επαφή µε τον άνθρωπο. Όταν 
δηµιουργηθεί εµπιστοσύνη θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί. Συνιστάται λοιπόν η 
διατήρηση τακτικής επαφής ώστε να εξοικειώνονται τα ζώα µε την παρουσία και δραστηριότητα 
του ανθρώπου. Όπου θεωρείται απαραίτητο θα πρέπει να διατίθεται κάποιος χρόνος για να 
απευθύνονται οι άνθρωποι στα ζώα, για την περιποίηση και τον καθαρισµό τους. Το προσωπικό 
οφείλει να επιδείξει συµπάθεια, µειλιχιότητα σταθερή συµπεριφορά κατά την επαφή του µε τα 
ζώα. 

3.11. Καθαρισµός 

3.11.1. Το επίπεδο µιας εγκατάστασης προορισµένης για τα ζώα εξαρτάται σηµαντικά από την 
εφαρµογή των µέτρων υγιεινής. θα πρέπει να δίδονται σαφείς οδηγίες για την ανανέωση της 
στρωµνής στα κλουβιά και στα κελιά. 

3.11.2. Θα πρέπει να καταρτιστεί πρόγραµµα µε κατάλληλους κανόνες για τον καθαρισµό, πλύση 
και απολύµανση και εάν είναι αναγκαία για την αποστείρωση των κλουβιών και εξαρτηµάτων, 
των φιαλών και του υπόλοιπου υλικού. Θα πρέπει επίσης να τηρείται αυστηρά καθαριότητα και 
τάξη στους θαλάµους διαβίωσης των ζώων και στους χώρους πλύσης και αποθήκευσης. 

3.11.3. Θα πρέπει να γίνεται τακτικά καθαρισµός και αντικατάσταση ενδεχοµένως των υλικών, που 
καλύπτουν το δάπεδο των κλουβιών, των κελιών και των χώρων περιπάτου για να αποφεύγεται η 
δηµιουργία από αυτά µόλυνσης και προσβολής από παράσιτα. 

3.12. Θανάτωση µε µη βάναυσο τρόπο 

3.12.1. Όλοι οι µη βάναυσοι τρόποι θανάτωσης ζώων απαιτούν γνώσεις, που µπορούν να 
αποκτηθούν µονάχα µε την κατάλληλη εκπαίδευση.  

3.12.2. Ένα ζώο, που βρίσκεται σε βαθιά αναισθησία, µπορεί να υποστεί αφαίµαξη όµως δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται χωρίς προηγούµενη αναισθησία, φάρµακα που παραλύουν τους 
µύες προ της απώλειας συνειδήσεως, φάρµακα µε φαρµακολογική δράση ανάλογη εκείνης του 
κουραρίου καθώς και η θανάτωση µε ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο όµως δεν περνά από τον 
εγκέφαλο. Η διάθεση των λειψάνων δεν επιτρέπεται πριν διαπιστωθεί η εµφάνιση της νεκρικής 
ακαµψίας. 

 
(Ακολουθούν πίνακες και διαγράµµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Στατιστικοί Πίνακες και Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τη συµπλήρωσή τους σε εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 της Σύµβασης 

 

Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 της Σύµβασης, κάθε Μέρος συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που 
έχουν σχέση µε διάφορες φάσεις των διαδικασιών που προβλέπονται από τη Σύµβαση και 
κοινοποιεί αυτά τα στοιχεία στο Γενικό Γραµµατέα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τα 
δηµοσιεύει. 



Κάθε Μέρος µπορεί να επιλέγει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για τη συγκέντρωση των 
στοιχείων και φυσικά µπορεί να συγκεντρώσει συµπληρωµατικά στατιστικά στοιχεία για τις εθνικές 
ανάγκες. Για διευκόλυνση του Γενικού Γραµµατέα πρέπει τα στοιχεία που του κοινοποιούνται να 
είναι συγκρίσιµα και να αντιστοιχούν στους συνηµµένους πίνακες. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται 
κάθε ηµερολογιακό έτος. 

Γενικά 

Τα ζώα που καταµετρώνται είναι αυτά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο που 
µπορεί να τους προκαλέσει µόνιµες βλάβες, πόνους, ταλαιπωρίες ή αγωνία (βλέπε άρθρο 1.2.γ της 
Σύµβασης). Η καταµέτρηση γίνεται όταν τα ζώα χρησιµοποιούν σε µια διαδικασία. Κάθε ζώο 
καταµετράται µια φορά σε έναν πίνακα. Τα ζώα που δεν υποβάλλονται σε διαδικασίες του τύπου 
που ορίζεται στο άρθρο 1.2.γ., δεν καταµετρώνται στη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων 
σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση. 

Λόγω της φύσης της βιολογικής έρευνας είναι αναπόφευκτο ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι 
δύσκολο να καθοριστεί σε ποιά στήλη του πίνακα πρέπει να ενταχθεί ένα ζώο που έχει 
χρησιµοποιηθεί σε µια διαδικασία. ∆εν υπάρχει σωστός ή λανθασµένος τρόπος επίλυσης του 
προβλήµατος είναι ένα θέµα προσωπικής επιλογής. Με επιφύλαξη των οδηγιών που µπορούν να 
δώσουν οι αρµόδιες αρχές, είναι στην αρµοδιότητα του επιστήµονα να καθορίσει σε ποιά στήλη 
πρέπει να αναγραφεί το κάθε ζώο. 

Είναι εν τούτοις, βασικό να προσεχθεί το ότι κανένα ζώο δεν πρέπει να καταµετράται δύο φορές 
στον ίδιο πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :Αριθµός και είδη ζώων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες 
Σε αυτόν τον πίνακα, ο συνολικός αριθµός των ζώων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες 
αναφέρεται κατανεµηµένος ανά τύπους ή κατηγορίες ζώων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αριθµός ζώων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες για επιλεγµένους σκοπούς 
Αυτός ο πίνακας έχει σαν στόχο να δείξει τον αριθµό των ζώων που χρησιµοποιούνται στους 
ακόλουθους κύριους τοµείς: βασική έρευνα, ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεστ µη βλάβης, διαγνώσεις 
ασθενειών, εκπαίδευση και επιµόρφωση. 

Στη στήλη 1 η λέξη «ιατρικές» περιλαµβάνει και την κτηνιατρική. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθµός ζώων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες για επιλεγµένους σκοπούς για 
την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντός τους µέσω των τοξικολογικών τεστ 
και τεστ µη βλάβης 

Αυτός ο πίνακας έχει σαν στόχο να δώσει µια πιο λεπτοµερή παρουσίαση των διαδικασιών που 
πραγµατοποιούνται για τη γενική προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος εκτός 
από ιατρικούς σκοπούς. Η στήλη 6 περιλαµβάνει τις βλαβερές ακτινοβολίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αριθµός ζώων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες που αφορούν ασθένειες ή 
πόνους 
Αυτός ο πίνακας έχει σαν στόχο να καθορίσει τον αριθµό των ζώων, που χρησιµοποιούνται για 
ιατρικούς σκοπούς συµπεριλαµβανοµένης και της κτηνιατρικής, αναφερόµενου ειδικότερα σε τρεις 
τοµείς ανθρώπινων ασθενειών που απασχολούν κυρίως την κοινή γνώµη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθµός ζώων που χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες που απαιτούνται από τη 
νοµοθεσία 
Η στήλη «ενδιαφερόµενο Μέρος µόνο συµπληρώνεται µόνο αν η διαδικασία απαιτείται από τη 
νοµοθεσία του Μέρους όπου γίνεται η διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών 
υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται αυτό το Μέρος (για παράδειγµα σαν Μέρος της Σύµβασης για 
την εκπόνηση µιας Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας και σαν Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων). 



Η στήλη «άλλα Μέρη µόνο» συµπληρώνεται µόνο αν η διαδικασία προορίζεται για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις άλλων χωρών εκτός του Μέρους, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών απαιτήσεων 
και των απαιτήσεων των συµβάσεων στις οποίες δεν συµµετέχει. 

Η στήλη «οι δύο» χρησιµοποιείται όταν η διαδικασία προορίζεται για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις και των δύο οµάδων: σ’ αυτή την περίπτωση, δεν αναγράφεται τίποτα στις άλλες δύο 
στήλες. 

 

 

 

Άρθρο δεύτερο 

 
Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων της κυρούµενης Σύµβασης. 

 

Άρθρο τρίτο 

 
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 της Σύµβασης, που κυρώνεται µε τον παρόντα 
νόµο τιµωρούνται µε τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.1197/1981 
(ΦΕΚ 240 Α’) ποινές. 

2. Τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.1197/1981 πρόστιµα 
αναπροσαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από 10.000 έως 100.000 
δραχµές. 

 

Άρθρο τέταρτο 

 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 


