ΚΥΠΡΙΑΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΖΩΩΝ ΤΥΠΟΥ 1
∆υνάµει του άρθρου 10 του Κανονισµού
«Μεταφορέας» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταφέρει ζώα για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου

Προς ∆ιευθυντή
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

1.

Όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο θα
εκδοθεί η άδεια

2.

Αριθµός ταυτότητας (εάν η αίτηση αφορά φυσικό
πρόσωπο) ή αριθµός εγγραφής εταιρείας (εάν η
αίτηση αφορά νοµικό πρόσωπο)

3.

Πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση αλληλογραφίας
Οδός και αριθµός:

4.

Τ.Τ:

∆ήµος / Κοινότητα:

Επαρχία:

Επικοινωνία Αρ. σταθερού τηλ:

Αρ. κινητού τηλ:

Αρ. φαξ:

E-mail:

5.

Όνοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου (εάν η αίτηση
αφορά νοµικό πρόσωπο)

6.

Πλήρης διεύθυνση εργασίας (αν διαφορετική από
διεύθυνση αλληλογραφίας)
Οδός και αριθµός:

Τ.Τ:

∆ήµος / Κοινότητα:

Επαρχία:

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.

Αριθµός/οί εγγραφής µεταφορικού/ών µέσου/ων

2.

Πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον αιτητή ως
οδηγοί ή συνοδοί για τη µεταφορά ζώων

3.

Έχει οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στην
αίτηση καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα κατά
παράβαση της κοινοτικής ή/και εθνικής νοµοθεσίας
σχετικά µε την προστασία των ζώων, κατά τα τρία
έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας της αίτησης;
Σηµειώστε µε 

Ναι

1

Όχι

4.

Εάν ναι, για κάθε περίπτωση να καταγραφούν το όνοµα του προσώπου, η/οι νοµοθεσία/ες που
παραβιάστηκε/αν, η ποινή που επιβλήθηκε και οι σχετικές ηµεροµηνίες.

Γ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1.

Βεβαίωση για καταλληλότητα κάθε µεταφορικού µέσου που αναφέρεται στην αίτηση (εκδίδεται από τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες).
Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση το οποίο θα εκτελεί τα
καθήκοντα οδηγού ή συνοδού σε οδικό όχηµα µεταφοράς ζώων (εκδίδεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).

2.
3.

Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση (εκδίδεται από την Αστυνοµία).

∆.

ΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Αντιλαµβάνοµαι:
• Ότι είµαι υπεύθυνος για την εγκυρότητα όλων των πληροφοριών που δίδονται σε αυτή την αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων και
των πληροφοριών για άλλα άτοµα.
• Ότι εάν δώσω πληροφορία που είναι ψευδής ή αποκρύψω ουσιώδες γεγονός που έγινε, εν γνώσει µου, ο ∆ιευθυντής
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών µπορεί να απορρίψει την αίτησή µου ή να ακυρώσει άδεια που µου δόθηκε, να µε διαγράψει από το
Μητρώο Μεταφορέων εάν έχω εγγραφεί προηγουµένως και να λάβει τα απαραίτητα νοµικά µέτρα.
• Τους όρους της άδειας και τις υποχρεώσεις των µεταφορέων όπως καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την
προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες.
• Ότι είναι αδίκηµα να διενεργείται οποιαδήποτε µεταφορά ζώου που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, σε απόσταση µεγαλύτερη των 65 km από
τον τόπο αναχώρησης µέχρι τον τόπο προορισµού των ζώων, χωρίς την κατοχή άδειας µεταφορέα ζώων.
• Ότι εάν η αίτηση µου για εγγραφή στο µητρώο µεταφορέων είναι επιτυχής, αυτό θα µου επιτρέψει να µεταφέρω ζώα κάτω από
όρους που ήθελαν καθορισθεί.
• Ότι όλα τα στοιχεία και δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην αίτηση µου, µπορεί να χρησιµοποιηθούν για
σκοπούς εφαρµογής της νοµοθεσίας.
∆ηλώνω ότι:
• Θα λαµβάνω όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να συµµορφώνοµαι µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για
την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες.
• Θα αναθέτω τη µεταφορά των ζώων σε προσωπικό που έχει τις επαγγελµατικές ικανότητες και γνώσεις για το χειρισµό και τη
µεταφορά σπονδυλωτών ζώων καθώς και να παρέχει σε περίπτωση ανάγκης τις κατάλληλες φροντίδες στα µεταφερόµενα ζώα.
• Θα ενηµερώνω τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το αργότερο εντός 15 εργάσιµων ηµερών, στην περίπτωση που οποιαδήποτε
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση µεταβληθούν, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που αφορούν τα µεταφορικά
µέσα.
• Θα τηρώ όλους τους όρους της άδειας µεταφορέα.

Ο αιτών / Η αιτούσα
Υπογραφή: ………….……………….………………..….……

Ηµεροµηνία αίτησης: ………………………....…..……

Όνοµα (ολογράφως): …………………...……………….……

ΘΠ/ΗΠ
ΗΠ/Αίτηση για έκδοση άδειας µεταφορέα ζώων τύπου 1 2010
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