
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ και ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ 
 

 
Όνομα και Επίθετο εισαγωγέα: ……………………………………………………… Αρ. Ταυτότητας: ……………………… Διεύθυνση: …………………………………………………………………………… 
 
Τηλ.: …………………………………………………… Φαξ.: ……………………………… Ηλ. Ταχυδρομείο: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Διεύθυνση λοιμοκαθαρτηρίου στην Κύπρο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Πλήρες όνομα και διεύθυνση προμηθευτή: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Λιμάνι / αεροδρόμιο εισαγωγής: …………………………………………………………………………………………………………… Ημερομηνία άφιξης των ζώων: ………………………………………… 
 
 
Ζητώ άδεια για εισαγωγή των ζώων που αναφέρονται στον πίνακα της δεύτερης σελίδας της αίτησης και δηλώνω ότι τα δοθέντα στοιχεία είναι πραγματικά. Η παρούσα 
αίτηση δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις άλλων Νόμων και Κανονισμών (π.χ.  Νόμο 98 (Ι) / 2002 του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών).   
 
 

Υπογραφή αιτητή  …………………………………………………    Ημερομηνία:   ………………………………………… 

Για επίσημη Χρήση Μόνο 
 
Ημερομηνία Παραλαβής Αίτησης:   ………………………………………… 

  
 
Παρατηρήσεις: 
 

Για Εφαρμογή των Νομοθεσιών 152 (I) / 2003 και 153 (Ι) / 2003, αναφορικά με τα ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ και ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ θα πρέπει να αποστέλλεται κατάλληλα 
συμπληρωμένο στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Φαξ.: 22774945, eMail: info@environment.moa.gov.cy) και στο 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Φαξ.: 22805176). 
 

Αν η αίτηση αφορά ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ, θα πρέπει επιπρόσθετα να αποστέλλεται και στο Ταμείο Θήρας, Υπουργείο Εσωτερικών (Φαξ.: 22867780, eMail: 
wildlife.thira@cytanet.com.cy). 
 

Για πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος (Τηλ.: 22408921), Ταμείο Θήρας (Τηλ.: 22867786). 
Σελ.:  1 



Σελ.:  2 
 

Α/Α Όνομα  
(κοινό όνομα) 

Είδος  
(επιστημονικό όνομα) 

Αριθμός για 
εισαγωγή 

Χώρα 
προέλευσης 

Σκοπός  εισαγωγής 
(α, β, γ  ή δ)  *  

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
Εγκρίνεται / 

Δεν Εγκρίνεται ** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

*  α) Για ιδιωτική χρήση, β) Για πώληση στην Κύπρο,  γ) Για πώληση σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ή δ) Για πώληση σε Τρίτες χώρες (Να σημειωθεί η χώρα αποστολής αν ισχύει το γ ή δ) 
** Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα θέματα πανίδας ή πτηνοπανίδας.   
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