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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ Ή/ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ ΣΕ ΓΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2012 

 

Προς Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό:  ..............................................................................................................................  

Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας (Κεφαλαία Γράμματα):  ........................................................................................................  
(του φυσικού προσώπου ή του κατά νόμο εκπροσώπου του νομικού προσώπου) 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………… Όνομα και Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας:  ................................................  

 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια για τις εργασίες  που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Είδος Εργασίας * 
Είδος Δέντρων/ 

Θάμνων 

Αριθμός 
Δέντρων/ 
Θάμνων  

Αριθμός 
Τεμαχίου 

Φύλλο/ 
Σχέδιο 

Κοινότητα/ Δήμος/ Οδός 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

     
 

 

* Αναφέρατε: υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή κορυφής, κλάδεμα, διάνοιξη αυλακιού. 
 

Οι αιτούμενες εργασίες είναι απαραίτητες για τους πιο κάτω λόγους:  ...............................................................................  

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

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας αιτητή/τριας - εταιρείας:  ......................................................  

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

Υπογραφή αιτητή/τριας: ……………………………………………….        Ημερομηνία:  ......................................................  

Επισυνάπτονται:  αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (απαραίτητο)                 αντίγραφο κτηματικού σχεδίου (απαραίτητο)    

αντίγραφο πολεοδομικής ή/και άδειας οικοδομής (αν πρόκειται για οικοδομή ή έργο για το οποίο απαιτείται τέτοια άδεια)  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ/ΘΑΜΝΩΝ 

Εγώ, ο/η ………………………………………………..(ονοματεπώνυμο) με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας  ...........................  

ως φυσικό πρόσωπο ή ο κατά νόμο εκπρόσωπος της εταιρείας/ ή άλλου  ........................................................................  

με αριθμό εγγραφής…………………………………, ως ιδιοκτήτης/τρια του πιο πάνω τεμαχίου, έχοντας επίγνωση των 

συνεπειών του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις, του περί Δασών Νόμου και Κανονισμών και του 

περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα δέντρα/ θάμνοι που αναφέρονται πιο πάνω και σχετίζονται 

με τις εργασίες για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα αίτηση βρίσκονται στο πιο πάνω ακίνητο και μου ανήκουν 

αδιαφιλονίκητα και ανυπόθηκα και συναινώ με την αιτηθείσα εργασία. 

 

…………………………………………………….…….. ………….……………..………………. ……….……..……. 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία 



(Έντυπο Τ.Δ. 201Ν) 

Για Επίσημη Χρήση 

Αριθμός Αίτησης: …….………/20…… Ημερομηνία παραλαβής:………………… Τρόπος Παραλαβής:  ...........................  

Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου που παρέλαβε την αίτηση και θέση:  ....................................................................................  

  

Εισήγηση Δασικού Λειτουργού 

 

Μετά από τη μελέτη της παρούσας αίτησης και την επιτόπια εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις ……/ ...…/20 ...........  

εισηγούμαι όπως:  ...............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

(επισυνάψετε έκθεση αν χρειάζεται) 

 

Ονοματεπώνυμο λειτουργού και θέση:  ..............................................................................................................................  

 

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

 

Απόψεις αρμόδιου Πρώτου/ Ανώτερου Δασικού Λειτουργού ή Συντηρητή Δασών:  ..........................................................  

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

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

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

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

 

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

 

Η Άδεια Εγκρίνεται/ Απορρίπτεται. 

 

 

                                                                                                        Υπογραφή:  .................................................................  

                                                                                                                   

Ημερομηνία: …………………………….                                 Ονοματεπώνυμο:  ................................................................  

                                                                                                                                  για Διευθυντή Τμήματος Δασών 


