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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

  
Αίτηση για Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων: …..… / ....…….... 

(Για επίσημη χρήση) 

 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 
Αριθμός 139(Ι) του 2013 

Προς τον Διευθυντή Τμήματος Δασών, 

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια εμπορίας καυσόξυλων για το έτος:  ..........................................  

Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας – εταιρείας (Κεφαλαία Γράμματα):  .................................................................  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας:  .....................................................................  

Πλήρης διεύθυνση επικοινωνίας:  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:………………………………..  Τηλεομοιότυπο (fax):………………………………… 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):……………………………………………………….. 

Διεύθυνση χώρου/ χώρων αποθήκευσης καυσόξυλων:  

(1)  ..............................................................................................................................................................  

(2)  ..............................................................................................................................................................  

(3)  ..............................................................................................................................................................  

(4)  ..............................................................................................................................................................  

 
Στοιχεία οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσόξυλων (τύπος, μάρκα, αριθμός εγγραφής): 

(1)  ............................................................................  (4)  ...........................................................................  

(2)  ............................................................................  (5)  ...........................................................................  

(3)  ............................................................................  (6)  ...........................................................................  

 

Ημερομηνία: ……………………………….                          Υπογραφή:  .......................................................  

                                                                                  Ονοματεπώνυμο:  ......................................................  

 _____________________________________________________________________________________  

Για Επίσημη Χρήση 

Η άδεια εγκρίνεται/ απορρίπτεται. 

                                                                                                                 .....................................................  
 
Ημερομηνία: …………………………….                                                    για Διευθυντή Τμήματος Δασών 

(Συνέχεια στη πίσω σελίδα       ) 



Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα: 

1. Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/α Έγγραφο/α. 

2. Κτηματικό/ά σχέδιο/α. 

3. Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίγραφο). 

4. Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος. 

5. Πολεοδομική Άδεια Αποθήκευσης. 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 
(α)  Η αίτηση συμπληρώθηκε από εμένα προσωπικά. Οι πληροφορίες που δίνω σε αυτήν είναι ακριβείς 

και αληθείς. Αποδέχομαι ότι αναληθής δήλωσή μου μπορεί να συνεπάγεται την απόρριψη της 
αίτησής μου. 

 
(β) Εάν διαπιστωθεί ότι οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που έδωσα είναι ανακριβείς, αναγνωρίζω 

και αποδέχομαι ότι το Τμήμα Δασών έχει το δικαίωμα να προβεί στον άμεσο τερματισμό της άδειας. 
 
(γ)  Αναλαμβάνω να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση μου ζητηθεί. 
 
(δ)  Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Δασών όπως διατηρεί και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε 

άλλη μορφή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου τα οποία έχουν δηλωθεί στην αίτησή μου. 

 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: …… / …… / …………                       Υπογραφή:  ...................................................................  
     
 
 
                                                                 Ονοματεπώνυμο:  .......................................................................  
 


