ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος : «Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ».
✔

Εισαγωγή ζώντων προβάτων ή αιγών
Εισαγωγή ζώντων βοοειδών ή χοίρων

ΠΡΟΣ:

*

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

∆/νση Κτηνιατρικής
Ν.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

*Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

* ∆/νση Κτηνιατρικής της αρµόδιας Ν.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

(1)

Ηµεροµηνία γέννησης :

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

Κ.Α. καταχώρισης ή έγκρισης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Αριθ:

Ιδιότητα:

*(Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)

Α.Φ.Μ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΗΜ. ΕΠΙΚΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ:
Ε∆ΡΑ / Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ:

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΝΟΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

Τηλ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

email:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

του

γνήσιου

ΟΝΟΜΑ:

της

υπογραφής

από

δηµόσια

υπηρεσία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Κάθε αίτηση είναι εξειδικευµένη για κάθε είδος ζώου.
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
✔

1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας.
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως

ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη
υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: Κάθε Ν.Α. έχει ή δεν έχει θεσπίσει διαφορετικό κόστος.
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

(συµπληρώνεται κατά περίπτωση κάποιο από τα υποδείγµατα που ακολουθούν)

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη(∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

03/02/2003
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθµητικά: 070269

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
Πρωτοκόλληση

ή

Εισαγωγή ζωντανών προβάτων ή αιγών
Ζητώ να µου χορηγήσετε από υγειονοµικής κτηνιατρικής πλευράς, άδεια εισαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο
27 ή 28 του Π∆ 308/2002 (Α/252) των παρακάτω ειδών ζώων και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω στο αρχείο
µου τη σχετική κτηνιατρική νοµοθεσία, που αφορά το εµπόριο ζωντανών προβάτων και αιγών, την έχω
µελετήσει και γνωρίζω τις υποχρεώσεις µου που απορρέουν από την εφαρµογή τους.
Χρόνος πραγµατοποίηση διαδικασιών εισαγωγής από …………………………έως……………………………
Είδος ζώου…………………………………………παραγωγική κατεύθυνση………………………………………
Αριθµός (σε κεφάλια)……………………………..Μέσο µεταφοράς………………………………………………..
Χώρα και περιοχή καταγωγής……………………………………………………………………………………
Αποστολέας……………………………………………………………………………………………………………..
Ακολουθητέα διαδροµή………………………………………………………………………………………………...
(τόπος φορτώσεως, στάσης, συνοριακά σηµεία διέλευσης, προορισµού)

Σηµείο εισόδου/ΣΥ.Κ.Ε……………………………………………………………………………………………………………..
Τελωνείο Εκτελωνισµού……………………………………………………………………………………………………………
∆ηλώνω ότι:
1. Είµαι ο ίδιος παραλήπτης ολόκληρου του φορτίου των ζώων, τα οποία καλύπτονται από ένα υγειονοµικό
πιστοποιητικό κατά την είσοδό τους, και τα οποία θα εκφορτωθούν εξολοκλήρου
στο……………………………………………………………………………………………………………………….
(στάβλος, σφαγείο, κλπ ακριβής ταχ. ∆ιεύθυνση)

2. Είµαι ο ίδιος παραλήπτης ολόκληρου του φορτίου των ζώων, τα οποία καλύπτονται από ένα υγειονοµικό
πιστοποιητικό κατά την είσοδό τους, και τα οποία θα παραδοθούν στους παρακάτω τελικούς παραλήπτες
απευθείας:
Α/α Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία
Πλήρης ταχ. ∆/νση
Αρ. ζώων Κ.Α. καταχώρησης ή
έγκρισης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Το φορτίο θα απαρτίζεται από…………………επιµέρους παρτίδες, κάθε µία από τις οποίες θα καλύπτεται
από αντίστοιχο για κάθε τελικό παραλήπτη υγειονοµικό πιστοποιητικό κατά την είσοδο και έχω αναλάβει την
ευθύνη της µεταφοράς. Τα στοιχεία των επιµέρους παρτίδων που απαρτίζουν το φορτίο είναι:
Α/α

Αρ. Πρωτ. Άδειας
εισαγωγής – ηµ/ναι –
εκδούσα αρχή

Ονοµατεπώνυµο
εισαγωγέα

Πλήρης ταχ. ∆/νση

Αρ.
ζώων

Κ.Α.
καταχώρησης ή
έγκρισης

Στάβλος ή
σφαγείο
προορισµού

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Το παραπάνω φορτίο θα διέλθει από τις χώρες……………………………………………………………………….
Αιτώ να διαβεβαιώσετε εγγράφως τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές των χωρών αυτών ότι η συγκεκριµένη
παρτίδα θα γίνει αποδεκτή στην Ελλάδα. Καµία άλλη σχετική διαβεβαίωση δεν έγινε για τις επιµέρους
παρτίδες που αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο 3.

Εισαγωγή ζώντων βοοειδών ή χοίρων
Ζητώ να µου χορηγήσετε από υγειονοµικής κτηνιατρικής πλευράς, άδεια εισαγωγής σύµφωνα µε το
άρθρο 27 ή 28 του Π∆ 308/2002 (Α/252) των παρακάτω ειδών ζώων και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω στο
αρχείο µου τη σχετική κτηνιατρική νοµοθεσία, που αφορά το εµπόριο ζωντανών βοοειδών και χοίρων,
την έχω µελετήσει και γνωρίζω τις υποχρεώσεις µου που απορρέουν από την εφαρµογή τους.
Χρόνος πραγµατοποίηση διαδικασιών εισαγωγής από …………………………έως……………………………
Είδος ζώου…………………………………………παραγωγική κατεύθυνση………………………………………
Αριθµός (σε κεφάλια)……………………………..Μέσο µεταφοράς………………………………………………..
Χώρα και περιοχή καταγωγής……………………………………………………………………………………
Αποστολέας……………………………………………………………………………………………………………..
Ακολουθητέα διαδροµή………………………………………………………………………………………………...
(τόπος φορτώσεως, στάσης, συνοριακά σηµεία διέλευσης, προορισµού)

Σηµείο εισόδου/ΣΥ.Κ.Ε……………………………………………………………………………………………………………..
Τελωνείο Εκτελωνισµού……………………………………………………………………………………………………………
∆ηλώνω ότι:
1. Είµαι ο ίδιος παραλήπτης ολόκληρου του φορτίου των ζώων, τα οποία καλύπτονται από ένα υγειονοµικό
πιστοποιητικό κατά την είσοδό τους, και τα οποία θα εκφορτωθούν εξολοκλήρου
στο……………………………………………………………………………………………………………………….
(στάβλος, σφαγείο, κλπ ακριβής ταχ. ∆ιεύθυνση)

2. Είµαι ο ίδιος παραλήπτης ολόκληρου του φορτίου των ζώων, τα οποία καλύπτονται από ένα υγειονοµικό
πιστοποιητικό κατά την είσοδό τους, και τα οποία θα παραδοθούν στους παρακάτω τελικούς παραλήπτες
απευθείας:
Α/α Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία
Πλήρης ταχ. ∆/νση
Αρ. ζώων Κ.Α. καταχώρησης ή
έγκρισης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Το φορτίο θα απαρτίζεται από…………………επιµέρους παρτίδες, κάθε µία από τις οποίες θα καλύπτεται
από αντίστοιχο για κάθε τελικό παραλήπτη υγειονοµικό πιστοποιητικό κατά την είσοδο και έχω αναλάβει
την ευθύνη της µεταφοράς. Τα στοιχεία των επιµέρους παρτίδων που απαρτίζουν το φορτίο είναι:
Α/α

Αρ. Πρωτ. Άδειας
εισαγωγής – ηµ/ναι –
εκδούσα αρχή

Ονοµατεπώνυµο
εισαγωγέα

Πλήρης ταχ. ∆/νση

Αρ.
ζώων

Κ.Α.
καταχώρησης ή
έγκρισης

Στάβλος ή
σφαγείο
προορισµού

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Το παραπάνω φορτίο θα διέλθει από τις
χώρες………………………………………………………………………. Αιτώ να διαβεβαιώσετε εγγράφως τις
αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές των χωρών αυτών ότι η συγκεκριµένη παρτίδα θα γίνει αποδεκτή στην
Ελλάδα. Καµία άλλη σχετική διαβεβαίωση δεν έγινε για τις επιµέρους παρτίδες που αναφέρονται στο
προηγούµενο σηµείο 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:

Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα

Υπηρεσία Υποβολής: ∆/νση Κτηνιατρικής Ν.Α.
Αριθµ. Πρωτοκόλλου:

Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος
Υπάλληλος:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Αιτών:

Όνοµα:

Επώνυµο:

03/02/2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ: Έως

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη
υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: Κάθε Ν.Α. έχει ή δεν έχει θεσπίσει διαφορετικό κόστος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ιδιόχειρη παραλαβή από την Υπηρεσία μας.

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

03/02/2003

Τηλ:

Fax:

email:

