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ΘΕΜΑ:  Κανονισµός Ξυλείας – Θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής.  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 
Τι είναι ο κανονισµός της ΕΕ για την ξυλεία (Κανονισµός Ξυλείας); 

 
Ο Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010  - (European Union Timber 
Regulation - EUTR)] αποσκοπεί στη µείωση της παράνοµης υλοτοµίας µε την εξασφάλιση ότι δεν 
µπορεί να πωλείται στην ΕΕ καµία παράνοµη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν παράνοµης ξυλείας. Ο 
κανονισµός αυτός θεσπίσθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για την Επιβολή της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας, τη ∆ιακυβέρνηση και το Εµπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade-FLEGT). 
 
Ο Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2013 και απαγορεύει σε 
επιχειρηµατικούς φορείς στην Ευρώπη να διαθέτουν παράνοµα υλοτοµηµένη ξυλεία και προϊόντα 
που προέρχονται από παράνοµη ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ως «νόµιµη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία 
που παράγεται σε συµµόρφωση µε τους νόµους της χώρας όπου γίνεται η συγκοµιδή της. 
 

Βασικό περιεχόµενο του Κανονισµού  

  
Σύµφωνα µε το Κανονισµό για την ξυλεία της ΕΕ, η διάθεση  παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και 
προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά της ΕΕ απαγορεύεται. Ο Κανονισµός για την ξυλεία  
ισχύει για το ξύλο και τα προϊόντα ξύλου που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ. 
Αντιµετωπίζει  το εµπόριο παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας επιβάλλοντας 
τρεις βασικές υποχρεώσεις: 
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1. Η για πρώτη φορά διάθεση παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους 
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, απαγορεύεται. 

2. Οι φορείς εκµετάλλευσης  της ΕΕ -εκείνοι που διαθέτουν προϊόντα ξυλείας στην αγορά της 
ΕΕ για πρώτη φορά- οφείλουν να ασκούν «δέουσα επιµέλεια». 

3. Οι έµποροι -εκείνοι που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται 
ήδη στην αγορά- είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν πληροφορίες σχετικά µε τους 
προµηθευτές και τους πελάτες τους για να διευκολύνεται η ιχνηλασιµότητα της ξυλείας. 

 
Πεδίο εφαρµογής (Ποιοι τύποι ξυλείας και προϊόντων της περιλαµβάνονται;) 

 
Τόσο η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται στην ΕΕ, όσο και η ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας που εισάγονται από το εξωτερικό, καλύπτονται από τη νοµοθεσία. Η ξυλεία που φέρει 
άδεια FLEGT ή άδεια CITES θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε τον κανονισµό ξυλείας. 
 
Η νοµοθεσία εφαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Εν τούτοις δεν 
καλύπτει το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Ένας πλήρης κατάλογος των 
προϊόντων που καλύπτονται από τη νοµοθεσία παρατίθεται αµέσως παρακάτω: 

 
Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως ταξινοµούνται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία που παρατίθεται στο 

παράρτηµα Ι του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87 [1], στα οποία εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός. 

 

— 4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, µικρά κλαδιά, δεµάτια ή παρόµοιες µορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή 
µικρά τεµάχια· πριονίδια και απορρίµµατα ή θραύσµατα ξυλείας, συσσωµατωµένα ή µη σε µορφή κούτσουρων, 
πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόµοιες µορφές,  

— 4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σοµφός ή ορθογωνισµένη,  

— 4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόµοιοι,  

— 4407 Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, 
λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm,  

— 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που λαµβάνονται µε τεµαχισµό ξυλείας σε 
απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόµοια ξυλεία σε επανωτές 
στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη 
µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm,  

— 4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαµβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, µη συναρµολογηµένα) µε 
καθορισµένη µορφή (µε εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντοµές, πλαγιοτοµές, αρµούς σε σχήµα V, γλυφές, 
στρογγυλεµένη ή παρόµοια) σ’ όλο το µήκος µιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω 
και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε εγκάρσια συνένωση,  

— 4410 Πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια, πετάσµατα µε την ονοµασία «oriented strand board» (OSB) και 
παρόµοιες πλάκες-διαφράγµατα (π.χ. πετάσµατα επονοµαζόµενα «waferboard»),από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω 
και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες,  

— 4411 Πλάκες-διαφράγµατα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλα 
οργανικά συνδετικά,  

— 4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια 
ξυλεία σε απανωτά φύλλα,  

— 4413 00 00 Συµπυκνωµένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισµένης µορφής του κωδικού,  

— 4414 00 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη,  
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— 4415 Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, τύµπανα και παρόµοιες συσκευασίες από ξύλο· τύµπανα (τροχίσκοι) για 
καλώδια από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια 
παλετών από ξύλο,  

(Υλικά που δεν είναι υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την 
υποστήριξη, προστασία ή µεταφορά άλλου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά),  

— 4416 00 00 Ξύλινα δοχεία, βαρέλια, κάδοι, µαστέλα και άλλα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και τα µέρη τους, από 
ξύλο, στα οποία περιλαµβάνονται και δούγες,  

— 4418 Τεχνουργήµατα ξυλουργικής και τεµάχια σκελετών για οικοδοµές, στα οποία περιλαµβάνονται και οι 
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, οι πλάκες για δάπεδα και τα πέταυρα (shingles and shakes),  

— Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 και 48 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, µε την εξαίρεση των προϊόντων 
µε βάση το µπαµπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίµµατα και υπολείµµατα),  

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο,  

— 9406 00 20 Προκατασκευασµένα κτίρια. 
[1] Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό 
δασµολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1 

 

Εκτός πεδίου εφαρµογής (Ποιοι τύποι ξυλείας και προϊόντων της δεν περιλαµβάνονται;)   

 
∆εν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού ξυλείας τα παρακάτω προϊόντα ξυλείας και 
τύποι ξυλείας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός: 
 

• Ανακυκλωµένα προϊόντα, 

• Το τυπωµένο χαρτί, όπως βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες, 

• Τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εµπορεύµατα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
την υποστήριξη, προστασία ή µεταφορά άλλου προϊόντος, 

• Μερικά προϊόντα από µπαµπού και ψάθα, 

• Η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση, 

•  Άλλα προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα *. 
 
* Για να µάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συµβουλεύονται τη Συνδυασµένη 
Ονοµατολογία που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. 

Σύστηµα δέουσας επιµέλειας 

 

Ο Κανονισµός ξυλείας  προβλέπει (άρθρο 4, παρ.2) ότι  οι φορείς εκµετάλλευσης  στην Ευρώπη που 
διαθέτουν  ξυλεία στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά πρέπει να ασκούν «δέουσα επιµέλεια». 
∆ηλαδή να  χρησιµοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και µέτρων, καλούµενο στο εξής «σύστηµα 
δέουσας επιµέλειας» (σύµφωνα µε το άρθρο 6) . Αυτό ισχύει και για την υλοτοµηµένη ξυλεία στην 
ΕΕ, καθώς και για την εισαγωγή της στην ΕΕ. Το σύστηµα δέουσας επιµέλειας περιλαµβάνει τρία 
στοιχεία εγγενή στη διαχείριση κινδύνου: πρόσβαση σε πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου και 
µετριασµό του κινδύνου που εντοπίζεται. Το σύστηµα δέουσας επιµέλειας θα πρέπει να προβλέπει 
την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις πηγές και τους προµηθευτές της ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που διατίθενται στην εσωτερική αγορά για πρώτη φορά, µαζί µε σχετικές πληροφορίες 
όπως η συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία, η χώρα υλοτόµησης, το είδος, η ποσότητα και, 
εφόσον απαιτείται, η επιµέρους εθνική περιφέρεια και η άδεια υλοτοµίας. Βάσει των πληροφοριών 
αυτών, οι φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου. Όπου εντοπίζεται 
κίνδυνος, οι φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να µετριάζουν τον κίνδυνο κατά τρόπο αναλογικό 
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προς αυτόν, µε σκοπό την πρόληψη της διάθεσης στην εσωτερική αγορά παράνοµα υλοτοµηµένης 
ξυλείας ή εξ αυτής παραγόµενων προϊόντων ξυλείας. 
Λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος  δέουσας επιµέλειας αναφέρονται 
στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 «περί 

λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε το σύστηµα δέουσας επιµέλειας και µε τη συχνότητα και τη φύση των 

ελέγχων στους οργανισµούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 

φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». 

 

Οργανισµοί παρακολούθησης 

 

Ο Κανονισµός ξυλείας  προβλέπει (άρθρο 4, παρ. 3) την δυνατότητα σε φορέα εκµετάλλευσης να 
χρησιµοποιεί σύστηµα δέουσας επιµέλειας οργανισµού παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 8. Στο εν λόγω άρθρο 8 αναπτύσσονται οι αρµοδιότητες και οι διαδικαστικοί κανόνες που 
αφορούν τους οργανισµούς παρακολούθησης, ενώ οι διαδικαστικοί κανόνες για την αναγνώρισή 
τους και την ανάκλησή τους αναφέρονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά µε τους διαδικαστικούς κανόνες για 

την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισµών παρακολούθησης που 

προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 

προϊόντα ξυλείας στην αγορά» 

 
Οι υπηρεσίες σας θα πρέπει στο εξής να αντιλαµβάνονται τον όρο «Κανονισµός ξυλείας» ως να 
αναφέρεται στο τρίπτυχο των ως άνω µνηµονευόµενων κανονισµών [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
995/2010, Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµός 
(ΕΕ) αριθ. 363/2012]. 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, τρεις είναι οι Κανονισµοί της Ε.Ε. που συνθέτουν το τρίπτυχο του, χάριν 
συντοµίας,  επονοµαζόµενου «Κανονισµού Ξυλείας»: 
 

1. Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 20
ης

 Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων 

εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 295 της 

12-11-2010), 
2. Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23

ης
 

Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά µε τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και 

την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισµών παρακολούθησης που προβλέπονται 

στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 

προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 115/12/27-4-2012) , και 
3. Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6

ης
 Ιουλίου 2012 

«περί λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε το σύστηµα δέουσας επιµέλειας και µε τη 

συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισµούς παρακολούθησης όπως 

προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν 

ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 177/16/7-7-2012). 
 

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ



 5

Ο «Κανονισµός ξυλείας» τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρµογή στη χώρα µας µε την έκδοση, και 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ): 

4. ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23-12-2015 «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και 

διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20
ης

 Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των 

υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 

στην αγορά» και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, 

Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή τους» (ΦΕΚ 2872/B/29-12-
2015). 

 
Με την απόφαση αυτή: 

� Ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως  η Αρµόδια Κεντρική Αρχή («Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού 

Ξυλείας»). 
� Ορίζονται οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, ως 

αρµόδιες περιφερειακές  αρχές («Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας»). Σε 
κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση όπου υφίσταται ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου, µε 
αποτέλεσµα αυτή να είναι ταυτόχρονα και Φορέας Εκµετάλλευσης, ορίζεται ως αρµόδια 
Περιφερειακή Αρχή η οικεία ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών. 

� Συστήνεται Τεχνική ∆ιϋπουργική Οµάδα Εργασίας (Τ∆ΟΕ), για την πραγµατοποίηση του 
συντονιστικού έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

� Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Περιφερειακών Συνεργείων Ελέγχου, µε σκοπό την 
αποτελεσµατική διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων 

� Προβλέπεται η κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίηση εθνικών και περιφερειακών 

καταλόγων και µητρώων. 
� Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκθέσεων. 

� Θεσπίζονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφοι 
1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. 

 
Πρόσβαση στο ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο και κάθε επικαιροποίησής του, το οποίο καλούνται οι 
υπηρεσίες σας να εφαρµόζουν απαρέγκλιτα, παρέχεται από τον ειδικό για το σχέδιο δράσης FLEGT 
δικτυακό µας τόπο: http://www.ypeka.gr (∆ΑΣΗ / ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

FLEGT). 
 
Στον ως άνω δικτυακό τόπο αναρτάται επίσης ο εκάστοτε επικαιροποιηµένος «Εθνικός Κατάλογος 

των Οργανισµών Παρακολούθησης» (η πλέον  πρόσφατα επικαιροποιηµένη του έκδοση της 30-12-
2015, επισυνάπτεται στην παρούσα, ως 1ο επισυναπτόµενο), καθώς και τα σχετικά εθνικά µητρώα, 
που προβλέπονται στην ως άνω ΚΥΑ. 
 
Στην παρούσα, ως βοήθηµα για την κατανόηση και αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε τον 
Κανονισµό Ξυλείας της ΕΕ και τις µη νοµοθετικές του πράξεις, επισυνάπτεται επίσης, ως 2ο 
επισυναπτόµενο, µεταφρασµένο από µας στην ελληνική, το από Σεπτέµβρη 2013 Έγγραφο 

Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον Κανονισµό Ξυλείας της ΕΕ.. 
 
 

                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 

                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για ενέργεια   (Το παρόν διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά) 
 
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ:  
1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για την περιοχή της  ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)                                                
                                                                                                                                                   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239,  15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ - ΑΘΗΝΑ 

  

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)        

                                                                                                                            ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 5,   185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
  

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

                                                                                                                                      ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 65,  153 40, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
  

4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

                                                                                                                                   ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ∆Η 19-21,   122 43, ΑΙΓΑΛΕΩ 
  

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) 

                                                                                                                                  361 00, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
  
6 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ) 
                                                                                                                          331 00, ΑΜΦΙΣΣΑ 

  
7 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 

                                                                                                        ΧΑΙΝΑ 97,    341 00, ΧΑΛΚΙ∆Α 
  
8 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ) 

                                                                                                                             ΥΨΗΛΑΝΤΗ 16,      351 00, ΛΑΜΙΑ 
  
9 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ) 

                                                                                                                         ΚΑ∆ΜΟΥ 11,     321 00, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 
  
10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) 

                                                                                                                       ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21,  431 00, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
  
11 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)                                                                                                                                          
                                                                                                                                   ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 19,  411 10, ΛΑΡΙΣΑ 
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12 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 

                                                                                                                          ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1,  381 10, ΒΟΛΟΣ 
  
13 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

                                                                                                                            ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35,   421 00, ΤΡΙΚΑΛΑ 
  
14 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις περιοχές : ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ και  ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ) 
                                                                                                                                           Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 33,  26441 ΠΑΤΡΑ 

  
15 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ) 

                                                                                                               ΠΛ. ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ 22,     221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ 
  
 16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) 

                                                                                                                   ΑΡΑΤΟΥ 41,   201 00, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
  
17 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 
                                                                                                                                  231 00, ΣΠΑΡΤΗ 

  
18 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) 

                                                                                                                      Υ∆ΡΑΣ 5,   241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
  
19 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ) 

                                                                                                              ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 140,           261 10, ΠΑΤΡΑ 
  
20 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΗΛΕΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ) 

                                                                                                             ΑΛΦΕΙΟΥ 42,     271 00, ΠΥΡΓΟΣ 
  
21 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 

                                                                                                                                   ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ 3,     302 00, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
  
22 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις περιοχές: ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
                                                                                                                            Μ . ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62,  45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

  
23 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

                                                                                            ΑΒΕΡΩΦ 6,   451 10, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
  

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ
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24 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 

                                                                                                         ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ,  501 00, ΚΟΖΑΝΗ 

  
25 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις περιοχές: ΠΙΕΡΙΑΣ και ΡΟ∆ΟΠΗΣ) 
                                                                   Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 46, 55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  
26 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

                                                                                                                                ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 28,  551 31, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
27 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΠΕΛΛΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ) 

                                                                                                                     ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,   582 00, Ε∆ΕΣΣΑ 
  
28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΙΛΚΙΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) 

                                                                                                          ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18,  611 00, ΚΙΛΚΙΣ 
  
29 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) 

                                                                                                                ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3,   621 00, ΣΕΡΡΕΣ                                                                                                                                             
  
30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

                                                                                                                    ∆ΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ,  631 00, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
  
31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ) 
 

                                                                                                    ΙΩΝΟΣ 2,   591 00, ΒΕΡΟΙΑ 
  
32 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 

                                                                                                               ΤΕΡΜΑ ΑΡΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,  651 10, ΚΑΒΑΛΑ 
  
33 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ∆ΡΑΜΑΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 

                                                                                                               ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,   661 00, ∆ΡΑΜΑ 
  
34 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ) 

                                                                                                               ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,   671 00, ΞΑΝΘΗ 
  
35 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΕΒΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ) 

                                                                                                                ΚΑΝΑΡΗ 12,        681 00, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
  

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ
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36 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις περιοχές: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΧΑΝΙΩΝ)       
                                                                                                                                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΙ (∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ),71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

  
37 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις περιοχές: ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ) 
                                                                                                                                     ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2-8,  18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για κοινοποίηση: 

 
Α.    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

1. Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων                 Έδρες τους 
2. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων           Έδρες τους 
3. ∆ασαρχεία            Έδρες τους 

 

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Π. Κουρουµπλή      Σταδίου 27 & ∆ραγατσανίου, 10183 ΑΘΗΝΑ 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Τσόκα  Π. Κανελλόπουλου 4, 10177 ΑΘΗΝΑ  
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

1. Γραφείο Υπουργού κ.Γ. Σταθάκη   Νίκης 5-7, 10180 ΑΘΗΝΑ 
 

∆. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

     1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τρ. Αλεξιάδη           Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
     2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
        ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

α. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
                                               Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
β. ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
                                              Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ιωάννη Τσιρώνη 
2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υ.Π.Ε. κ. Χρ. Μπαριτάκη 
3. Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος 
4. κ.κ. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Εµπορίας ∆ασικών Προϊόντων και Ειδών CITES Ενταύθα 
5. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστηµάτων και ∆ικτύου 

Αµαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ 
(υπόψη κου Τσώνη και κου Χατζή: -προκειµένου να µεριµνούν για την επικαιροποίηση των καταχωρήσεων στον ως άνω 
δικτυακό τόπο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εισηγήσεις-προτάσεις του  προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας ∆ασικών Προϊόντων και Ειδών CITES) 
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1ο επισυναπτόµενο στην αριθµ. 134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιο του Υ. Π. ΕΝ. (Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού Ξυλείας) 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ CITES 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ) 

 
Επικαιροποίηση: 30-12-2015 

 
 
 

«Εθνικός Κατάλογος των Οργανισµών Παρακολούθησης» 
Βάσει της παρ. 1 (α) του άρθρου 7 της ΚΥΑ  αριθµ. 134627/5835/23-12-2015 των Υπουργών Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού - Οικονοµικών  - Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ  2872/Β/29-12-2015) 

και όπως εκάστοτε δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
995/2010 
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α/α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

1 

AENOR (Asociación 

Española de 

Normalización y 

Certificación),       Calle 
Génova 6, 28004 Madrid, 
Spain (Μαδρίτη, 
Ισπανία) 

Irene Carrascón Iglesias                                
Gerencia de Medio Ambiente                                    
Tel: + 34 914 326 148. Fax: +34 913 190 
581  Email: e-conform@aenor.es                  
www.aenor.es 

Ισπανία, Πορτογαλία 19.10.2015 

2 

BM TRADA Latvija,                                 
reg. No LV40003806040            
Volguntes iela 32-202, 
Riga 1046, Latvia                                                                  
(Ρίγα, Λετονία) 

Andra Ožeta                                                       
BM TRADA Latvija Executive Director                        
Tel: +371 29125696 / +371 67772135                       
Email: andra@bmtrada.lv                                             
www.bmtrada.lv 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

01.06.2015 

3 

Bureau Veritas 

Certification Holding 

SAS                                                     
France, 67/71 Boulevard 
du Château – 92200                                                    
Neuilly sur Seine                                  
(Νειγύ του Σηκουάνα, 
Γαλλία) 

Anne-Aurore Ruget                                                       
New Products Manager                                              
Tel: +33 (0)1 41 97 58 31                                        
Email: anne-
aurore.ruget@fr.bureauveritas.com    
www.bureauveritas.fr/certification 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

27.03.2014 

4 

Consorzio Servizi 

Legno-Sughero         
Italy, C.F. 97331520151, 
P.IVA 04882880962                                               
(Ιταλία) 

Davide Paradiso                                                           
Project Manager                                                           
Tel: + 39 0280604368                                                  
Fax: + 39 0280604398                                               
Email: davide.paradiso@conlegno.eu                    
www.conlegno.eu 

Ιταλία 19.08.2013 

5 

Control Union 

Certifications B.V.           
The Netherlands, 
Meeuwenlaan 4-6, 8011 
BZ Zwolle                                           
(Ζβόλλε, Ολλανδία)  

Gerben Stegeman                                                           
Program Manager                                                         
Tel: +31 (0)38 426 01 00                                           
Fax: +31 (0)38 423 70 40                                              
Email: gstegeman@controlunion.com                    
www.certification.controlunion.com 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

27.03.2014 

6 

DIN CERTCO 

Gesellschaft für 

Konformitätsbewertung 

mbH                
Alboinstrasse 56,                                       
12103 Berlin, Germany                            
(Βερολίνο, Γερµανία) 

i. A. Dipl.-Biol. Katharina Meyer, M. Eng. 
Produktmanagerin / Product Manager                        
Tel.: +49 (0)30 7562-1102                                          
Fax: +49 (0)30 7562-1141                                                
E-Mail:  katharina.meyer@dincertco.de                     
www.dincertco.de 

Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, 
Γερµανία, ∆ανία, 
Εσθονία, Ισπανία,  
Φινλανδία, Γαλλία, 
Ιταλία, Λιθουανία, 
Λουξεµβούργο, Λεττονία, 
Κάτω Χώρες, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σουηδία, 
Σλοβακία 

01.06.2015 

7 

GD Holz Service 

GmbH                            

Am Weidendamm 1A, 
10117 Berlin, Germany                                                        
(Βερολίνα, Γερµανία) 

Jörg Schwabe                                                              
Due Diligence System                                                
Tel: +49-(0)30-726258-20                                             
Fax: +49-(0)30-726258-88                                           
Email: schwabe@gd-holz.de                                        
www.holzhandel.de 

Αυστρία, Γερµανία, 
Λουξεµβούργο 

30.01.2015 

8 

ICILA S.R.L.                                                 

Lissone (MB), Piazzale 
Giotto, 1 CAP 20851, 
Italy                                                  
(Λισσόνε, Ιταλία)                                               

Marina Crippa                                                                 
Direttore Generale/Managing Director                        
Tel: +39.328.8407648                                                   
Email: marina.crippa@icila.org                                  
www.icila.org 

Ιταλία 30.01.2015 
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9 

Le Commerce du Bois                              

6 avenue de Saint-Mandé 
-75012 Paris, France                                                           
(Παρίσι, Γαλλία) 

Eric Boilley                                                                 
Directeur LCB                                                                  
Tel: +33 (0)1 44 75 58 58                                              
Fax: +33 (0)1 44 75 54 00                                             
Email: eric.boilley@lecommercedubois.fr                 
www.lecommercedubois.fr 

Γαλλία 30.01.2015 

10 

NEPCon                                                         
Denmark, Guldsmedgade 
34, 1,             8000 Århus 
C                                              
(Ώρχους, ∆ανία) 

Christian Sloth                                                                 
Forest Legality Programme                                           
Manager                                                                            
Tel: +45 3158 7981                                                        
Email: cs@nepcon.net                                                   
www.nepcon.net 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

19.08.2013 

11 

SGS United Kingdom 

Limited                  SGS 
House, 217, 221 London 
Road, Camberley, GU15 
3EY                              
(Κάµπερλι, Ηνωµένο 
Βασίλειο) 

Peter Marriott                                                                  
Systems & Services Certification                                
Global Accreditation and Standards 
Manager          Tel: +44 7889 939713                                                   
Email: Peter.Marriott@sgs.com 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΕΚΤΟΣ της Ιταλίας 

30.01.2015 

12 

Soil Association 

Woodmark                     
South Plaza, 
Marlborough St, Bristol, 
BS1 3NX, United 
Kingdom                        
(Μπρίστολ, Ηνωµένο 
Βασίλειο) 

Beck Woodrow                                                             
Woodmark Certification Manager                            
Tel: +44 (0)117 9142435                                             
Fax: +44 (0)117 3145001                                            
Email: BWoodrow@soilassociation.org                   
www.soilassociation.org/woodmark 

σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

30.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ



 13

2ο επισυναπτόµενο στην αριθµ. 134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιο του Υ. Π. ΕΝ. (Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού Ξυλείας) 

 

Σεπτέµβριος 2013 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 που καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην αγορά1 (Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ - the EU Timber Regulation - EUTR) προβλέπει για την 
υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µη νοµοθετικών µέτρων που αποσκοπούν στην οµοιόµορφη εφαρµογή. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε έναν Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό που καθορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες και τη 
διαδικασία για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισµών παρακολούθησης2 και έναν 
εκτελεστικό Κανονισµό που καθορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε το σύστηµα δέουσας επιµέλειας και µε τη 
συχνότητα και τη φύση των ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών στους 
οργανισµούς παρακολούθησης3. 

Μετά από συνεργασία µε ενδιαφερόµενους, µε εµπειρογνώµονες από Κράτη Μέλη και µε µέλη της Επιτροπής FLEGT,
προέκυψε η κοινή άποψη ότι ορισµένες πτυχές του κανονισµού της ΕΕ χρειάζονται διευκρίνιση. Συµφωνήθηκε ότι ήταν
απαραίτητο ένα έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών, στο οποίο θα αντιµετωπίζονταν θέµατα σχετικά µε τον Κανονισµό 
Ξυλείας της ΕΕ και τις µη νοµοθετικές του πράξεις. Το έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών συζητήθηκε και εκπονήθηκε µε 
τη συνδροµή της Επιτροπής FLEGT. 

Το έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών δεν έχει δεσµευτική νοµική ισχύ· µοναδικός του σκοπός είναι να δώσει εξηγήσεις σε
ορισµένες πτυχές του Κανονισµού ξυλείας της ΕΕ και στις δυο µη νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ∆εν 
αντικαθιστά, συµπληρώνει ή τροποποιεί οτιδήποτε στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010, του Κανονισµού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ.363/2012 και του Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ.607/2012, που συνιστούν τη νοµική βάση που 
πρέπει να εφαρµόζεται. Τα θέµατα που αντιµετωπίζονται στο έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών δεν θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη αποσπασµατικά· πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη νοµοθεσία, και όχι ως µια
“αυτόνοµη” πηγή. 

Η πεποίθησή µας είναι, ωστόσο, ότι το έγγραφο θα αποτελέσει ένα χρήσιµο υλικό αναφοράς για όλους όσους θα πρέπει να 
συµµορφωθούν µε τον Κανονισµό ξυλείας της ΕΕ, καθώς παρέχει σηµαντική διευκρίνιση σε µέρη του νοµοθετικού 
κειµένου που είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Το έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών θα εξυπηρετήσει επίσης στην 
καθοδήγηση των εθνικών αρµόδιων αρχών και των φορέων επιβολής κατά την διαδικασία της εφαρµογής και επιβολής 
αυτού του νοµικού πακέτου. 

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την εκπόνηση των δυο µη νοµοθετικών πράξεων της Επιτροπής και µετά από τη 
διοργάνωση πολυάριθµων διµερών συναντήσεων µε ενδιαφερόµενους υπογραµµίστηκε ένας αριθµός θεµάτων που έπρεπε 
να συµπεριληφθούν στο έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών. Μετά την συγκέντρωση εµπειρίας στην εφαρµογή του
Κανονισµού ξυλείας και εάν απαιτηθεί ο κατάλογος των θεµάτων θα µπορούσε να επεκταθεί παραπέρα και το έγγραφο να 
εµπλουτιστεί ανάλογα. 

1 
2 
3 

OJ L 295, 12.11.2010, p. 23. 
OJ L 115, 27.4.2012, p. 12. 
OJ L 177, 7.7.12, p. 16. 

1 
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1. Ο ορισµός του "διάθεση στην αγορά" 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 2 Ορισµοί 

[···] 

 (β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για πρώτη φορά προµήθεια, µε οποιαδήποτε µέσα και ανεξαρτήτως της 

τεχνικής πώλησης, ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά προς διανοµή ή χρήση στο πλαίσιο εµπορικής 

δραστηριότητας, είτε αυτή πραγµατοποιείται επί πληρωµή είτε δωρεάν. Περιλαµβάνει επίσης την προµήθεια µε µέσο 

επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (
3
). Η διάθεση στην 

εσωτερική αγορά, προϊόντων ξυλείας προερχόµενων από ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που διατίθενται ήδη στην αγορά 

δεν συνιστά «διάθεση στην αγορά»· 

[···] 

Ο ορισµός αυτός αναφέρει σαφώς ότι η "προµήθεια" πρέπει να είναι: 

• στην εσωτερική αγορά – έτσι η ξυλεία πρέπει να είναι φυσικά παρούσα στην ΕΕ, είτε συγκοµισθείσα εδώ
είτε εισαγόµενη και διασαφηθείσα από Τελωνείο για ελεύθερη κυκλοφορία ως προϊόντων που δεν απαιτούν 
την ιδιότητα των «αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πριν την είσοδό τους στο έδαφος της τελωνειακής
ένωσης. Αγαθά υπό ειδικές τελωνειακές διαδικασίες (π.χ. προσωρινή εισαγωγή, τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή, µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, τελωνειακές αποθήκες, ελεύθερες ζώνες) καθώς επίσης 
διαµετακόµιση και επανεξαγωγή δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά. 

Για πρώτη φορά – προϊόντα ξυλείας που ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ δεν καλύπτονται,  ούτε τα 
προϊόντα που προέρχονται από προϊόντα ξυλείας ήδη διατεθείσης στην αγορά. Το να καθιστάς ένα προϊόν 
διαθέσιµο για πρώτη φορά αναφέρεται περαιτέρω σε κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά µετά την 
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κανονισµού ΕΕ για την ξυλεία (3 Μαρτίου 2013), και όχι στο λανσάρισµα 
ενός νέου προϊόντος ή σειράς προϊόντων. Επιπλέον, η έννοια της διάθεσης στην αγορά αναφέρεται σε κάθε 
µεµονωµένο προϊόν, όχι σε τύπο προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν αυτό κατασκευάστηκε ως µεµονωµένη 
µονάδα ή µια σειρά. 

• 

2 
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• στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας - για το σκοπό της επεξεργασίας ή για διανοµή στους 
εµπορικούς ή µη εµπορικούς καταναλωτές, ή για χρήση στη δική τους επιχείρηση. οπότε ο κανονισµός δεν 
επιβάλλει απαιτήσεις για µη εµπορικούς καταναλωτές. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι παρόντα ταυτόχρονα. Η «διάθεση στην αγορά» θα πρέπει κατά συνέπεια να 
γίνεται αντιληπτή ως να συµβαίνει όταν ένας φορέας εκµετάλλευσης πτωτοδιαθέτει ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
της ΕΕ για διανοµή ή για χρήση στο πλαίσιο της εµπορικής του δραστηριότητας. Για να καταστεί δυνατός ο σαφής, λογικός
και συναφής προσδιορισµός των φορέων εκµετάλλευσης, είναι αναγκαίο να ορίσεις τους φορείς εκµετάλλευσης σύµφωνα µε 
το πώς διατίθεται η ξυλεία στην αγορά της ΕΕ, που ποικίλει ανάλογα µε το εάν η ξυλεία συγκοµίζεται εντός ή εκτός της ΕΕ. 
Όπου η ξυλεία συγκοµίζεται στην ΕΕ ή εισάγεται στην ΕΕ για πρώτη φορά στο πλαίσιο µιας εµπορικής δραστηριότητας, 
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ορισµοί των φορέων εκµετάλλευσης: 

(α) Για ξυλεία που συγκοµίζεται εντός της ΕΕ, η οντότητα που διανέµει ή χρησιµοποιεί την ξυλεία όταν αυτή έχει 
συγκοµιστεί, είναι ο φορέας εκµετάλλευσης. 

(β)(i) Για ξυλεία που συγκοµίζεται εκτός της ΕΕ, η οντότητα που ενεργεί ως ο εισαγωγέας όταν η ξυλεία 
διασαφείται από Τελωνειακή αρχή της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία είναι ο φορέας εκµετάλλευσης. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, ο εισαγωγέας µπορεί να προσδιοριστεί ως ο επονοµαζόµενος ή αριθµούµενος
“Παραλήπτης” στο πεδίο 8 του εγγράφου της τελωνειακής διασάφησης (Ενιαίο ∆ιοικητικό Έγγραφο). 

(β)(ii) Για ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που εισήχθησαν στην ΕΕ, ο ορισµός του φορέα εκµετάλλευσης είναι 
ανεξάρτητος από την ιδιοκτησία του προϊόντος, ή άλλες συµβατικές ρυθµίσεις. 

Όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης, είτε έχουν την έδρα τους στην ΕΕ είτε εκτός της ΕΕ, πρέπει να συµµορφώνονται µε την 
απαγόρευση της διάθεσης παράνοµα συγκοµισθείσης ξυλείας στην αγορά και την υποχρέωση να ασκούν δέουσα επιµέλεια. 

Σενάρια που περιγράφουν πώς η ερµηνεία της διάθεσης στην αγορά λειτουργεί στην πράξη παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. 

Ο κανονισµός της ΕΕ για την ξυλεία δεν έχει αναδροµική ισχύ. Αυτό σηµαίνει ότι η απαγόρευση δεν θα ισχύει για ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη εφαρµογής του, στις 3 Μαρτίου 2013. Ωστόσο, οι φορείς 
εκµετάλλευσης θα πρέπει να δείξουν, όταν ελέγχονται από τις αρµόδιες αρχές, ότι έχουν θεσπίσει σύστηµα δέουσας 
επιµέλειας το οποίο λειτουργεί από την 3η Μαρτίου του 2013. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό οι φορείς εκµετάλλευσης να 
είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα αποθέµατά τους πριν και µετά την ηµεροµηνία αυτή. Επίσης από αυτή την ηµεροµηνία 
έχει εφαρµογή η υποχρέωση για ιχνηλασιµότητα από τους εµπόρους. 

3 

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ



 16

2. Ο ορισµός του αµελητέου κινδύνου 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 6 

Συστήµατα δέουσας επιµέλειας 

[…] 

(γ) εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κίνδυνος που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 

αξιολόγησης του κινδύνου που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι αµελητέος, διαδικασίες µετριασµού του κινδύνου 

που συνίστανται σε δέσµη µέτρων και διαδικασιών οι οποίες είναι κατάλληλες και αναλογικές προκειµένου να 

ελαχιστοποιούν αποτελεσµατικά τον εν λόγω κίνδυνο και οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν την απαίτηση 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή εγγράφων ή/και την απαίτηση της επαλήθευσης από τρίτους. 

Η δέουσα επιµέλεια απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης να συγκεντρώσει πληροφορίες για ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
και τους προµηθευτές τους, προκειµένου να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Οι πληροφορίες που απαιτούνται 
για να αξιολογηθούν βάσει του άρθρου 6, µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

• Άρθρο 6(1)(α) - συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε την ξυλεία ή το προϊόν ξυλείας το ίδιο: περιγραφή, χώρα 
συγκοµιδής της (και, κατά περίπτωση, η υπο-εθνική περιφέρεια και η άδεια), ο προµηθευτής και έµπορος, και 
τεκµηρίωση της συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 6(1)(β) γενικές πληροφορίες που παρέχουν το πλαίσιο για την αξιολόγηση του προϊόντος- συγκεκριµένες 
πληροφορίες, σχετικά µε την διάδοση της παράνοµης υλοτόµησης συγκεκριµένων ειδών δένδρων και την 
επικράτηση παράνοµων πρακτικών συγκοµιδής στη θέση της συγκοµιδής, και µε την πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασµού, 

• 

Ενώ η γενική ενηµέρωση παρέχει στους φορείς εκµετάλλευσης το πλαίσιο στο οποίο θα αξιολογούν το επίπεδο κινδύνου, οι 
ειδικές πληροφορίες του προϊόντος είναι απαραίτητες για να προσδιοριστεί ο βαθµός κινδύνου που συνδέεται µε το ίδιο το 
προϊόν της ξυλείας. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν η γενική ενηµέρωση επισηµαίνει τους πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στη συλλογή των πληροφοριών για το συγκεκριµένο προϊόν. Εάν το προϊόν προέρχεται από διάφορες πηγές 
ξυλείας θα είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για κάθε συνιστώσα ή είδος. 

Το επίπεδο του κινδύνου µπορεί να εκτιµηθεί µόνο για κάθε περίπτωση χωριστά, δεδοµένου ότι εξαρτάται από έναν αριθµό 
παραγόντων. Αν και δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα αποδεκτό για την αξιολόγηση του κινδύνου, κατά γενικό κανόνα, 
ωστόσο, ο φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
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•  Που υλοτοµήθηκε η ξυλεία; 
Επικρατεί στη χώρα, ή στην υπο-περιφέρεια, ή στην υπό καθεστώς παραχώρησης εδαφική ενότητα από όπου 
προέρχεται η ξυλεία, παράνοµη υλοτοµία; Εµπλέκεται το συγκεκριµένο είδος δέντρου ιδιαίτερα σε κίνδυνο 
παράνοµης υλοτοµίας; Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών ή το 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ξυλείας; 

• Είναι το επίπεδο διακυβέρνησης ανησυχητικό; 
  Το επίπεδο της διακυβέρνησης θα µπορούσε να υπονοµεύσει την αξιοπιστία ορισµένων εγγράφων που καταδεικνύουν 
τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Έτσι θα πρέπει να εξεταστούν, το επίπεδο της διαφθοράς της χώρας, οι 
δείκτες του επιχειρηµατικού κινδύνου, ή  και άλλοι δείκτες διακυβέρνησης. 

• Καταδεικνύουν όλα τα έγραφα συµµόρφωση µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία που διέθεσε ο 
προµηθευτής, και είναι αξιόπιστα; 
Εάν όλα τα πιθανά έγγραφα είναι άµεσα διαθέσιµα, υπάρχει µια ισχυρότερη πιθανότητα ότι αλυσίδας εφοδιασµού του 
προϊόντος έχει τεκµηριωθεί. Θα πρέπει να υπάρχει βάσιµη πεποίθηση ότι το έγγραφο είναι γνήσιο και αξιόπιστο. 

• Υπάρχουν ενδείξεις εµπλοκής οποιασδήποτε εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασµού σε πρακτικές 

σχετικές µε την παράνοµη υλοτόµηση; 
  Υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος ότι η ξυλεία που αγοράστηκε από µια εταιρεία που έχει εµπλακεί σε πρακτικές που 
σχετίζονται µε την παράνοµη υλοτοµία, θα έχει υλοτοµηθεί παράνοµα. 

• Είναι περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασµού;
4 

  Όσο πιο περίπλοκη είναι η αλυσίδα εφοδιασµού τόσο πιο δύσκολο µπορεί να είναι να εντοπιστεί η προέλευση του 
ξύλου σε ένα προϊόν πίσω στην πηγή υλοτοµίας. Η αποτυχία να καθορίσεις τις αναγκαίες πληροφορίες σε οποιοδήποτε 
σηµείο της αλυσίδας εφοδιασµού µπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να εισέλθει στην αλυσίδα παράνοµα υλοτοµηµένη 
ξυλεία 

Ο αµελητέος κίνδυνος πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχει εφαρµογή σε µία προµήθεια όταν, µετά την πλήρη αξιολόγηση 
τόσο των πληροφοριών για το συγκεκριµένο προϊόν, όσο και των γενικών πληροφοριών, δεν µπορεί να διακριθεί κανένας 
λόγος ανησυχίας. 

Ο κατάλογος των κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου δεν είναι εξαντλητικός. Οι φορείς εκµετάλλευσης µπορούν να 
επιλέξουν να προσθέσουν και άλλα κριτήρια, εφόσον αυτά βοηθούν να προσδιοριστεί η πιθανότητα η ξυλεία σε ένα προϊόν 
να ήταν παράνοµα υλοτοµηµένη, ή εναλλακτικά, να αποδεικνύουν την νόµιµη συγκοµιδή. 

4 Για διευκρίνιση του "πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού" δες την ενότητα 3. 
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3. ∆ιευκρίνιση του "πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού" 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 6 

Συστήµατα δέουσας επιµέλειας 

[···] 

 (β) διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα εκµετάλλευσης να αναλύσει και να 

αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης στην αγορά παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας 

προερχόµενων από τέτοια ξυλεία. 
Οι διαδικασίες αυτές λαµβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α), καθώς και συναφή 

κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων, µεταξύ άλλων: 

[···] 

— πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 

Η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού αναφέρεται ρητά µεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου στο 
άρθρο 6 του Κανονισµού και ως εκ τούτου σχετίζεται εν µέρει µε την εκτίµηση του κινδύνου και την άµβλυνση του 
κινδύνου της άσκησης δέουσας  επιµέλειας. 

Η λογική στην οποία βασίζεται αυτό το κριτήριο είναι ότι η ιχνηλασιµότητα της ξυλείας πίσω στη θέση της συγκοµιδής 
(χώρα υλοτόµησης και, κατά περίπτωση, η υπο-εθνική περιοχή και η παραχώρηση δικαιώµατος υλοτοµίας) µπορεί να 
είναι πιο δύσκολη, αν η αλυσίδα εφοδιασµού είναι περίπλοκη. Η αποτυχία να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες πληροφορίες 
σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας εφοδιασµού µπορεί να αυξήσει την πιθανότητα της εισόδου στην αλυσίδα 
παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας. Ωστόσο, δεν είναι το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού που θα πρέπει να θεωρείται ως ο 
παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο. Αυτό που έχει σηµασία είναι η ικανότητα να εντοπίζεις την ξυλεία σε ένα προϊόν 
πίσω στον τόπο της συγκοµιδής. Το επίπεδο του κινδύνου θα αυξηθεί, εάν η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού 
καθιστά δύσκολο να εντοπίσεις τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 6 (1) (α) και (β) του Κανονισµού ΕΕ για 
την Ξυλεία. Η ύπαρξη αγνώστων βηµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο 
κίνδυνος είναι µη αµελητέος. 

Η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού αυξάνεται µε τον αριθµό των µεταποιητών και των µεσαζόντων ανάµεσα 
στον τόπο της συγκοµιδής και τον φορέα εκµετάλλευσης. Η πολυπλοκότητα δύναται επίσης να αυξάνεται όταν 
χρησιµοποιούνται στο προϊόν περισσότερα από ένα είδη ή πηγές ξυλείας.  
Προκειµένου να εκτιµηθεί η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού, οι φορείς εκµετάλλευσης µπορεί να 
χρησιµοποιήσουν τα ακόλουθα ερωτήµατα, τα οποία δεν είναι ούτε υποχρεωτικά ούτε αποκλειστικά: 
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� Υπάρχουν διάφοροι µεταποιητές και στάδια επεξεργασίας στην αλυσίδα εφοδιασµού πριν από τη διάθεση 
ενός συγκεκριµένου προϊόντος ξυλείας στην αγορά της ΕΕ; 

� Έχουν η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας διακινηθεί εµπορικά σε περισσότερες από µία χώρα πριν από τη 
διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ; 

� Μήπως το ξύλο στο προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά αποτελείται από περισσότερα από ένα 
είδη δένδρων; 

� Μήπως το ξύλο στο προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά προέρχονται από διάφορες πηγές; 
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4. ∆ιευκρίνιση της απαίτησης για έγγραφα που αναφέρουν συµµόρφωση       
                           της ξυλείας µε την κείµενη νοµοθεσία 

Σχετική νοµοθεσία: 

Άρθρο 2 

[···] 

(στ) ως «νόµιµα υλοτοµηµένη» νοείται η ξυλεία που υλοτοµήθηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της χώρας 

υλοτόµησης· 

(ζ) ως «παράνοµα υλοτοµηµένη» νοείται η ξυλεία που υλοτοµήθηκε κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας της 

χώρας υλοτόµησης· 

(η) ως «κείµενη νοµοθεσία» νοείται η νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα υλοτόµησης και η οποία καλύπτει τους εξής 

τοµείς δικαίου: 

- τα δικαιώµατα υλοτόµησης εντός των νοµίµως δηµοσιευµένων ορίων, 

- τις πληρωµές για τα δικαιώµατα υλοτόµησης και ξυλείας, συµπεριλαµβανοµένων των δασµών υλοτόµησης, 

- την υλοτόµηση, συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής και δασικής νοµοθεσίας, όπου περιλαµβάνονται η δασική 

διαχείριση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όταν αφορούν άµεσα την υλοτοµία, 

- τα έννοµα δικαιώµατα τρίτων όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που θίγονται από την υλοτόµηση, και 

- το εµπόριο και τα τελωνεία, στο βαθµό που αφορούν τον δασικό τοµέα. 

Άρθρο 6 

Συστήµατα δέουσας επιµέλειας 

(1) [···] 

(α) µέτρα και διαδικασίες που παρέχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την προµήθεια από τον 

φορέα εκµετάλλευσης της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά: 

[···] 

- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που καταδεικνύουν τη συµµόρφωση της εν λόγω ξυλείας και των εν λόγω προϊόντων 

ξυλείας προς την κείµενη νοµοθεσία, 

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την υποχρέωση είναι ότι, ελλείψει ενός διεθνώς αποδεκτού ορισµού της νόµιµα υλοτοµηµένης 
ξυλείας ως βάση για τον καθορισµό του τι συνιστά παράνοµη υλοτοµία θα πρέπει να είναι η νοµοθεσία της χώρας όπου η 
ξυλεία έχει υλοτοµηθεί. 

Ο Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ προβλέπει στο άρθ. 6 (1) (α) τελευταίο εδάφιο ότι τα έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που 
καταδεικνύουν συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα υλοτόµησης πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης της δέουσας επιµέλειας. Θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι η συλλογή τεκµηρίωσης πρέπει να γίνεται για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης του κινδύνου και δεν πρέπει να θεωρείται ως αυτόνοµη υποχρέωση. 

8 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ



 21

Ο Κανονισµός Ξυλεία τηςΕΕ υιοθετεί µια ευέλικτη προσέγγιση απαριθµώντας µια σειρά από τοµείς της νοµοθεσίας, χωρίς 
να προσδιορίζει συγκεκριµένους νόµους, που είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα και µπορεί να υπόκεινται σε 
τροποποιήσεις. Για να αποκτήσουν οι φορείς εκµετάλλευης έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που καταδεικνύουν τη 
συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας συγκοµιδής, θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να έχουν επίγνωση του τι 
νοµοθεσία υπάρχει σε µια συγκεκριµένη χώρα συγκοµιδής. Σε αυτή την προσπάθεια µπορούν να υποστηρίζονται από τις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή5. Μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών των οργανισµών παρακολούθησης (ΟΠ). Σε περιπτώσεις όπου οι φορείς εκµετάλλευσης δεν χρησιµοποιούν τις 
υπηρεσίες ενός ΟΠ µπορούν να ζητήσουν βοήθεια από οργανώσεις µε ειδικές γνώσεις στον τοµέα των δασών σε 
συγκεκριµένες χώρες όπου συγκοµίζονται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας. 

Η υποχρέωση για την απόκτηση εγγράφων ή άλλων πληροφοριών θα πρέπει να ερµηνεύεται ευρέως καθώς υπάρχουν 
διαφορετικά ρυθµιστικά καθεστώτα σε διάφορες χώρες, και δεν απαιτούν όλες τους την έκδοση συγκεκριµένων εγγράφων. 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται ως να συµπεριλαµβάνει επίσηµα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές, 
έγγραφα που αποδεικνύουν συµβατικές υποχρεώσεις, έγγραφα που αποδεικνύουν τις πολιτικές της εταιρείας, κώδικες 
δεοντολογίας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από συστήµατα επαλήθευσης τρίτων µερών κ.λπ. 

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συγκεκριµένα παραδείγµατα, τα οποία είναι για σκοπούς απεικόνισης και δεν µπορεί να 
θεωρηθεί υποχρεωτικός ή εξαντλητικός: 

1. Τεκµηρίωση για τα δικαιώµατα υλοτόµησης εντός 
νοµίµως δηµοσιευµένων ορίων 

Σε γενικές γραµµές τα διαθέσιµα έγγραφα σε χαρτί ή 
ηλεκτρονική µορφή, π.χ. τεκµηρίωση της ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωµάτων χρήσης γης ή του συµβολαίου ή συµβάσεων 
παραχώρησης 

2. Οι πληρωµές για τα δικαιώµατα υλοτόµησης και ξυλείας, 
συµπεριλαµβανοµένων των δασµών υλοτόµησης 

Σε γενικές γραµµές τα διαθέσιµα έγγραφα σε χαρτί ή 
ηλεκτρονικά, π.χ. συµβάσεις, τραπεζικά σηµειώµατα, 
τεκµηρίωση ΦΠΑ, θεωρηµένες αποδείξεις, κ.λπ. 

3. Υλοτόµηση, συµπεριλαµβανοµένων της περιβαλλοντικής 
και της δασικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
διαχείρισης των δασών και της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας, εφόσον σχετίζονται άµεσα µε την 
υλοτόµηση. 

Επίσηµη εκθέσεις ελέγχου, πιστοποιητικά περιβαλλοντικής 
διασάφησης, εγκεκριµένα σχέδια υλοτοµίας, εκθέσεις για 
κλείσιµο άµαξας, πιστοποιητικά ISO, κώδικες δεοντολογίας, 
διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες που να καταδεικνύουν 
αυστηρή νοµοθετική εποπτεία και παρακολούθηση της 
ξυλείας και των διαδικασιών ελέγχου, επίσηµα έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα της συγκοµιδής 
κ.λπ. 

4. Νόµιµα δικαιώµατα τρίτων αναφορικά µε τη χρήση και 
τον χρόνο κατοχής που επηρεάζονται από τη υλοτόµηση 

Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
περιβαλλοντικά σχέδια διαχείρισης, εκθέσεις 
περιβαλλοντικού ελέγχου, συµφωνίες κοινωνικής ευθύνης, 
ειδικές εκθέσεις σχετικά µε τους ισχυρισµούς και διαµάχες 
κατοχής και δικαιωµάτων 

5. Εµπόριο και τελωνεία, στο µέτρο ενδιαφέροντος του 
τοµέα των δασών 

Σε γενικές γραµµές τα διαθέσιµα έγγραφα σε χαρτί ή 
ηλεκτρονική µορφή π.χ. συµβάσεις, τραπεζικά έγγραφα, 
εµπορικά σηµειώµατα, αδειοδοτήσεις εισαγωγής, 
αδειοδοτήσεις εξαγωγής, επίσηµες αποδείξεις για τους 
εξαγωγικούς δασµούς, κατάλογοι απαγόρευσης εξαγωγής, 
απονοµές εξαγωγικής ποσόστωσης, κ.λπ. 

5   Η ΕΕ έχει συνάψει µια σειρά εθελοντικών συµφωνιών εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) µε τρίτες χώρες, που περιέχουν λεπτοµερή περιγραφή της 
νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στις χώρες αυτές. Μπορούν να καθοδηγούν τους φορείς εκµετάλλευσης σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε 
σχέση µε προϊόντα, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα µιας συγκεκριµένης ΕΣΕΣ ανάλογα µε την περίπτωση που µπορεί να είναι. 
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5α. ∆ιευκρίνιση του πεδίου του προϊόντος - υλικά συσκευασίας 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 2 

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτηµα, 

εξαιρουµένων των προϊόντων ξυλείας ή συστατικών στοιχείων των εν λόγω προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από 

ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ως 

απόβλητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε τα απόβλητα · 

Το Παράρτηµα του Κανονισµού Ξυλείας της ΕΕ 

[···] 

4415 Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, τύµπανα και παρόµοιες συσκευασίες από ξύλο· τύµπανα (τροχίσκοι) για 

καλώδια από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· 

στεφάνια παλετών από ξύλο, 

(Υλικά που δεν είναι υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την 

υποστήριξη, προστασία ή µεταφορά άλλου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά), 

[···] 

Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 και 48 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, µε την εξαίρεση των προϊόντων µε

βάση το µπαµπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίµµατα και υπολείµµατα), 

[···] 

Το παράρτηµα καθοορίζει την " Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως ταξινοµούνται στη συνδυασµένη ονοµατολογία που 
ορίζεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, όπου εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός " 

Ο κωδικός 4819 του Εναρµονισµένου Συστήµατος καλύπτει «Κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από 

χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, φακέλους κουτιά, δίσκους επιστολής, και παρόµοια 

είδη, από χαρτί ή χαρτόνια των τύπων που χρησιµοποιούνται σε γραφεία, καταστήµατα ή παρόµοια». 

• Όταν κάποια από τα παραπάνω είδη διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα µε το δικό τους δικαίωµα, και όχι 
ως απλώς να χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία ενός άλλου προϊόντος, θα πρέπει να καλύπτονται από τον 

κανονισµό και, ως εκ τούτου πρέπει να εφαρµοστεί δέουσα επιµέλεια. 

Αν η συσκευασία, που κατατάσσεται στον κωδικό ΕΣ 4415 ή 4819, χρησιµοποιείται για την "υποστήριξη, 
προστασία ή µεταφορά" ενός άλλου προϊόντος, δεν θα πρέπει να καλύπτεται από τον Κανονισµό. 

• 

Αυτό σηµαίνει ότι ο ανωτέρω αναφερθείς περιορισµός σε παρένθεση στον Κώδικα ΕΣ 4415 εντός του Παραρτήµατος του 
Κανονισµού Ξυλείας τηςΕΕ χρησιµοποιείται κατ' αναλογία και στον Κωδικό ΕΣ 4819. 

 Η τρέχουσα έκδοση της Συνδιασµένης Ονοµατολογίας διατίθεται στην δ/νση: http://eur- lex .europa.eu/Result.do? 
direct=yes&lang=en&where=EUROVOC :005751 &whereihm=EUR OVOC:Combined%20Nomenclature 
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Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες, υπάρχει µια περαιτέρω διάκριση µεταξύ της συσκευασίας που θεωρείται να δείνει σε ένα 
προϊόν τον «ουσιώδη χαρακτήρα»του και της συσκευασίας η οποία είναι διαµορφωµένη και προσαρµοσµένη σε ένα 
συγκεκριµένο προϊόν, αλλά δεν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ίδιου του προϊόντος. Ο γενικός κανόνας 5 για την 
ερµηνεία της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας7 διευκρινίζει αυτές τις διαφορές και παραδείγµατα περιέχονται παρακάτω. 
Ωστόσο, αυτές οι πρόσθετες διακρίσεις πιθανό να είναι σχετικές µόνο  µε ένα µικρό ποσοστό των προϊόντων που υπόκεινται 
στον Κανονισµό. 

Περιληπτικά, 

Καλύπτονται από τον Κανονισµό: 

   • Το υλικό συσκευασίας των κωδικών ΕΣ 4415 ή 4819 που διατίθεται στην αγορά ως προϊόν από µόνο του. 

• Τα δοχεία τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ 4415 ή 4819 τα οποία δίδουν σε ένα προϊόν τον ουσιώδη 
χαρακτήρα του: π.χ. διακοσµητικά κουτιά δώρου, 

Εξαιρούνται από τον Κανονισµό: 

   • Τα υλικά συσκευασίας που παρουσιάζονται µε τα προϊόντα τους και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 
υποστήριξη, την προστασία ή τη µεταφορά κάποιου άλλου προϊόντος (το οποίο µπορεί ή δεν µπορεί να είναι ένα προϊόν 
µε βάση το ξύλο). 

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:0012:EN:PDF 
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Σχετική νοµοθεσία: 

5β. ∆ιευκρίνιση του πεδίου του προϊόντος – «απόβλητα» / «ανακτηθέντα» προϊόντα 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Προοίµιο (11) 

Έχοντας υπόψη ότι η χρήση ανακυκλωµένης ξυλείας και προϊόντων της θα πρέπει να ενθαρρύνεται και ότι η υπαγωγή των 

προϊόντων αυτών στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θα επιβάρυνε δυσανάλογα τους φορείς εκµετάλλευσης, η 

χρησιµοποιηµένη ξυλεία και τα χρησιµοποιηµένα προϊόντα ξυλείας που έχουν συµπληρώσει τον κύκλο ζωής τους και 

διαφορετικά θα απορρίπτονταν ως απόβλητα θα πρέπει να εξαιρεθούν του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 2 

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτηµα, 

εξαιρουµένων των προϊόντων ξυλείας ή συστατικών στοιχείων των εν λόγω προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από 

ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ως 

απόβλητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε τα απόβλητα
8
. 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ Άρθρο 3(1) 

«απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείµενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει 

Η εξαίρεση αυτή ισχύει για: 

προϊόντα ξυλείας των τύπων που καλύπτονται από το παράρτηµα, τα οποία παράγονται από υλικό που έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και διαφορετικά θα απορρίπτονταν ως απόβλητο (π.χ. ξυλεία που προέρχεται 
από την αποσυναρµολόγηση κτιρίων, ή προϊόντα που κατασκευάζονται από απόβλητα ξύλου), 

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για: 

• υποπροϊόντα από µια διαδικασία παραγωγής που περιλαµβάνει υλικά που δεν είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο 
ζωής τους και θα είχαν διαφορετικά απορριφθεί ως απόβλητα. 

Σενάρια 

Τα ροκανίδια και το πριονίδι που παράγονται ως υποπροϊόντα της πριόνισης υπόκεινται στον κανονισµό; 

Ναι. 

Ωστόσο, τα ροκανίδια ή άλλα προϊόντα ξυλείας που παράγονται από υλικό το οποίο έχει ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά 
δεν θα υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισµού που αφορούν τη «διάθεση στην αγορά» (άρθρο 2 (β) Κανονισµού Ξυλείας 
της ΕΕ, τελευταία πρόταση). 

Τα έπιπλα που έχουν κατασκευαστεί από ξυλεία που έχει ανακτηθεί από την κατεδάφιση σπιτιών υπόκεινται στον 

Κανονισµό; 

Όχι, το υλικό των εν λόγω προϊόντων έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του και θα είχε διαφορετικά απορριφθεί ως 
απόβλητο. 

8 
OJ L 312, 22.11.2008, p. 3. 
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6. Ο ρόλος των συστηµάτων επαλήθευσης τρίτων µερών κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης κινδύνου και της άµβλυνσης κινδύνου 

9
 

Σχετική νοµοθεσία: 
Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Προοίµιο (19) 

Προκειµένου να αναγνωρίζονται οι καλές πρακτικές στον δασικό τοµέα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου 

µπορεί να χρησιµοποιούνται η πιστοποίηση ή άλλα συστήµατα επαλήθευσης τρίτων µερών που περιλαµβάνουν την 

επαλήθευση συµµόρφωσης προς την κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 6 

Σύστηµα δέουσας επιµέλειας 

[...] 

"[...] Οι διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων θα λαµβάνουν υπόψη [...]συναφή κριτήρια αξιολόγησης των 

κινδύνων, µεταξύ άλλων: εξασφάλιση συµµόρφωσης προς την κείµενη νοµοθεσία, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 

πιστοποίηση ή άλλα συστήµατα επαλήθευσης από τρίτους που καλύπτουν τη συµµόρφωση προς την κείµενη νοµοθεσία 

[...]" 

Και σύµφωνα µε τον µετριασµό του κινδύνου: 

"[...] διαδικασίες µετριασµού του κινδύνου [...] ενδέχεται να περιλαµβάνουν την απαίτηση συµπληρωµατικών 

πληροφοριών ή εγγράφων ή/και την απαίτηση της επαλήθευσης από τρίτους ". 

Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής 

Άρθρο 4 

Αξιολόγηση και µετριασµός των κινδύνων 

Η πιστοποίηση ή άλλα συστήµατα επαλήθευσης από τρίτους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 

µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων και µετριασµού των κινδύνων όταν 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

έχουν θεσπίσει και διαθέσει για χρήση τρίτων ένα διαθέσιµο στο κοινό σύστηµα απαιτήσεων, το οποίο θα 

συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον όλες τις σχετικές απαιτήσεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας· 

ορίζουν ότι κατάλληλοι έλεγχοι, συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων επισκέψεων, διενεργούνται από τρίτους σε 

τακτά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τους 12 µήνες προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωση µε την εφαρµοστέα 

νοµοθεσία· 

περιλαµβάνουν µέσα, επαληθευµένα από τρίτους, για την ιχνηλάτηση της υλοτοµηµένης ξυλείας σύµφωνα µε την 

εφαρµοστέα νοµοθεσία, καθώς και των προϊόντων ξυλείας που παράγονται από την εν λόγω ξυλεία, σε οποιοδήποτε 

σηµείο της αλυσίδας εφοδιασµού πριν από τη διάθεση στην αγορά της εν λόγω ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας· 

περιλαµβάνουν ελέγχους, επαληθευµένους από τρίτους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισέρχεται στην αλυσίδα 

εφοδιασµού ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας άγνωστης προέλευσης ή ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που δεν έχουν υλοτοµηθεί 

σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.. 

9 
Σηµειώστε ότι η πιστοποίηση δεν χορηγείται µε το ίδιο καθεστώς όπως οι άδειες FLEGT και οι άδειες CITES (σηµείο 10 κατωτέρω). 
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A. Γενικές πληροφορίες 

Τα συστήµατα της προαιρετικής πιστοποίησης των δασών και της νοµιµότητας της ξυλείας χρησιµοποιούνται συχνά για την 
κάλυψη συγκεκριµένων απαιτήσεων των πελατών για τα προϊόντα ξυλείας. Συνήθως αυτά περιλαµβάνουν ένα πρότυπο που 
περιγράφει πρακτικές διαχείρισης που θα πρέπει να υλοποιηθούν µέσα σε µια δασική διαχειριστική µονάδα, που 
περιλαµβάνει γενικές αρχές, κριτήρια και δείκτες, απαιτήσεις για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και την 
χορήγηση πιστοποιητικών, και ξεχωριστή "αλυσίδα επιτήρησης" πιστοποίησης για να παράσχει επιβεβαίωση ότι ένα προϊόν 
περιέχει µόνο ξυλεία, ή ένα καθορισµένο ποσοστό ξυλείας, από πιστοποιηµένα δάση.. 

Όταν µια οργάνωση που δεν είναι ο διαχειριστής των δασών, κατασκευαστής ή έµπορος, ούτε πελάτης που απαιτεί 
πιστοποίηση, προβαίνει σε αξιολόγηση και χορηγεί πιστοποιητικό, αυτό είναι γνωστό ως πιστοποίηση από τρίτους. Τα 
συστήµατα πιστοποίησης απαιτούν γενικά τέτοιες οργανώσεις τρίτων για να είναι σε θέση να αποδείξουν τα προσόντα τους 
για την πραγµατοποίηση εκτιµήσεων µέσω µιας διαδικασίας πιστοποίησης που ορίζει τα πρότυπα για τις ικανότητες των 
ελεγκτών και τα συστήµατα που οι οργανισµοί πιστοποίησης πρέπει να τηρούν. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 
έχει δηµοσιεύσει πρότυπα που καλύπτουν και τις δύο απαιτήσεις για τους οργανισµούς πιστοποίησης και τις πρακτικές 
αξιολόγησης. Ιδιόκτητα συστήµατα επαλήθευσης της νοµιµότητας της ξυλείας, αν και συχνά παρέχονται από τις οργανώσεις 
που προσφέρουν διαπιστευµένες υπηρεσίες πιστοποίησης, σε γενικές γραµµές τα ίδια δεν απαιτούν διαπίστευση. 

Μια απαίτηση για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία που διέπει τη διαχείριση της δασικής διαχειριστικής µονάδας είναι γενικά 
µέρος των προτύπων πιστοποίησης των δασών διαχείρισης. Πρότυπα συστήµατα διαχείρισης, όπως εκείνα για την 
περιβαλλοντική διαχείριση ή τη διαχείριση της ποιότητας, σε γενικές γραµµές δεν περιλαµβάνουν µια τέτοια απαίτηση, είτε 
δεν µπορούν να ελέγχονται αυστηρά στην αξιολόγηση. 

B. Κατευθυντήριες οδηγίες 

Κατά την εξέταση εάν θα κάνει χρήση του συστήµατος πιστοποίησης ή επαλήθευσης της νοµιµότητας ως διαβεβαίωση ότι η 
ξυλεία σε ένα προϊόν είχε νόµιµα υλοτοµηθεί, ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να προσδιορίσει αν το σύστηµα ενσωµατώνει 
ένα πρότυπο που περιλαµβάνει το σύνολο της ισχύουσας νοµοθεσίας. Αυτό απαιτεί κάποια γνώση του συστήµατος που 
χρησιµοποιεί ο φορέας εκµετάλλευσης και πώς αυτό εφαρµόζεται στη χώρα όπου η ξυλεία έχει υλοτοµηθεί. Πιστοποιηµένα 
προϊόντα γενικά φέρουν ετικέτα µε το όνοµα του οργανισµού πιστοποίησης που έχει θέσει τα κριτήρια χορήγησης του 
πιστοποιητικού και έχει θέσει τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία ελέγχου. Οι οργανώσεις αυτές θα είναι κανονικά σε θέση 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την κάλυψη της πιστοποίησης και πώς εφαρµόζεται στη χώρα όπου η ξυλεία έχει 
υλοτοµηθεί, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών όπως η φύση και η συχνότητα των ελέγχων πεδίου. 

Ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο οργανισµός τρίτο µέρος που εξέδωσε το πιστοποιητικό είχε επαρκή 
προσόντα και είναι σε καλή κατάσταση µε το σύστηµα πιστοποίησης και το σχετικό φορέα διαπίστευσης. Πληροφορίες 
σχετικά µε το πώς τα συστήµατα ρυθµίζονται µπορούν κανονικά να αποκτηθούν από το σύστηµα πιστοποίησης. 

Μερικά συστήµατα επιτρέπουν την πιστοποίηση όταν ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ξυλείας σε ένα προϊόν πληροί τις 
απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης. Το ποσοστό αυτό συνήθως αναγράφεται στην ετικέτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
είναι σηµαντικό ο φορέας εκµετάλλευσης να ζητεί πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσον έγιναν έλεγχοι  στο µη 
πιστοποιηµένο ποσοστό και κατά πόσο οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν επαρκή στοιχεία για τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
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Η πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν εισέρχεται σε µια 
αλυσίδα εφοδιασµού άγνωστη ή µη επιτρεπόµενη ξυλεία. Αυτό συνήθως βασίζεται στην εξασφάλιση ότι µόνο η 
αδειοδοτηθείσα ξυλεία επιτρέπεται να εισέλθει στην εφοδιαστική αλυσίδα σε «κρίσιµα σηµεία ελέγχου», και ένα προϊόν 
µπορεί να εντοπιστεί σε προηγούµενες επιτηρήσεις του (που πρέπει να κατέχει επίσης πιστοποίηση της Αλυσίδας 
Επιτήρησης) και όχι πίσω στο δάσος όπου έγινε η συγκοµιδή. Ένα προϊόν µε πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης µπορεί 
να περιέχει ένα µείγµα από πιστοποιηµένα και άλλα επιτρεπόµενα υλικά από ποικιλία πηγών. Όταν χρησιµοποιεί την 
πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης ως απόδειξη της νοµιµότητας, ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα 
επιτρεπόµενα υλικά συµµορφώνονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς για να αποκλείουν άλλο 
υλικό.. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας οργανισµός µπορεί να κατέχει πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης εφ' όσον διαθέτει 
συστήµατα για να διαχωρίσουν το πιστοποιηµένο και το επιτρεπόµενο ποσοστό του αδειοδοτηθέντος υλικού, και του µη 
αδειοδοτηθέντος υλικού, αλλά σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή δεν µπορεί να παράγει οποιοδήποτε πιστοποιηµένο προϊόν. 
Εάν βασίζονται στην πιστοποίηση ως διαβεβαίωση και αγοράζουν από έναν προµηθευτή που κατέχει πιστοποίηση της 
αλυσίδας επιτήρησης, οι φορείς εκµετάλλευσης πρέπει να εξακριβώσουν ότι το συγκεκριµένο προϊόν που αγοράζουν 
πραγµατικά έχει το απαιτούµενο πιστοποιητικό. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αξιοπιστίας ενός συστήµατος επαλήθευσης τρίτου µέρους οι φορείς εκµετάλλευσης 
µπορεί να χρησιµοποιούν τα ακόλουθα ερωτήµατα, τα οποία δεν είναι εξαντλητικά: 

 Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Εκτελεστικού Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 
607/2012; 

Είναι η πιστοποίηση ή άλλα συστήµατα επαλήθευσης τρίτων µερών σύµφωνα µε τα διεθνή ή ευρωπαϊκά 
πρότυπα (π.χ. οι σχετικοί οδηγοί  ISO, κώδικες ISEAL); 

Υπάρχουν τεκµηριωµένες αναφορές για πιθανές ελλείψεις ή προβλήµατα των συστηµάτων επαλήθευσης του 
τρίτου µέρους στις συγκεκριµένες χώρες από τις οποίες εισάγεται η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας; 

Υπάρχουν τρίτες ανεξάρτητες διαπιστευµένες οργανώσεις που κάνουν τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 (β) (γ) και (δ) του Εκτελεστικού Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 607/2012; 
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7. Τακτική αξιολόγηση ενός συστήµατος δέουσας επιµέλειας 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης 

[···] 

3. Κάθε φορέας εκµετάλλευσης διατηρεί και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το σύστηµα δέουσας επιµέλειας 

που χρησιµοποιεί, εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης χρησιµοποιεί σύστηµα δέουσας επιµέλειας οργανισµού 

παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 8. 

[···] 

Ένα «σύστηµα δέουσας επιµέλειας» µπορεί να περιγραφεί ως µια τεκµηριωµένη, δοκιµασµένη, βήµα-βήµα µέθοδος, 
συµπεριλαµβανοµένων ελέγχων, που αποσκοπεί στην παραγωγή ενός συνεπούς επιθυµητού αποτελέσµατος σε µια 
επιχειρηµατική διαδικασία. Είναι σηµαντικό ότι ένας φορέας εκµετάλλευσης που χρησιµοποιεί το δικό του σύστηµα 
δέουσας επιµέλειας θα πρέπει να αξιολογήσει το εν λόγω σύστηµα σε τακτά διαστήµατα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
υπεύθυνοι ακολουθούν τις διαδικασίες που ισχύουν για αυτούς και επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η καλή 
πρακτική υποδεικνύει ότι αυτό θα πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια βάση. 

Μια αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί από κάποιον εντός του οργανισµού (ιδανικά ανεξάρτητο από εκείνους που 
διεξάγουν τις διαδικασίες), ή από έναν εξωτερικό φορέα. Η αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν αδυναµίες και 
αποτυχίες και η διαχείριση του οργανισµού θα πρέπει να καθορίσει προθεσµίες για την αντιµετώπισή τους. 

Στην περίπτωση  συστήµατος δέουσας επιµέλειας ξυλείας, η αξιολόγηση θα πρέπει για παράδειγµα να ελέγξει αν υπάρχουν 
τεκµηριωµένες διαδικασίες για τη συλλογή και καταγραφή βασικών πληροφοριών σχετικά µε τα αποθέµατα των προϊόντων 
ξυλείας που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, για την εκτίµηση του κινδύνου κάθε συστατικό του εν λόγω προϊόντος να 
περιέχει παράνοµα υλοτοµηµένη ξυλεία, και την περιγραφή ενεργειών που θα ληφθούν σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. 
Θα πρέπει επίσης να ελέγξει εάν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση κάθε σταδίου της διαδικασίας και τα 
κατανοούν και τα εφαρµόζουν, και ότι υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είναι 
αποτελεσµατικές στην πράξη (δηλαδή ότι εντοπίζουν και να οδηγούν στον αποκλεισµό των επικίνδυνων αποθεµάτων 
ξυλείας). 
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8. Σύνθετα προϊόντα 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 6(1) 

(α) µέτρα και διαδικασίες που παρέχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την προµήθεια από τον 

φορέα εκµετάλλευσης της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά: 

περιγραφή, µε την εµπορική ονοµασία και τον τύπο του προϊόντος καθώς επίσης την κοινή ονοµασία του είδους 

δένδρου και, όπου έχει εφαρµογή, την πλήρη επιστηµονική ονοµασία, 

χώρα υλοτόµησης και, κατά περίπτωση: 

περιφέρεια της χώρας όπου υλοτοµήθηκε η ξυλεία· και 

άδεια υλοτοµίας· 

[···] 

Κατά την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης «πρόσβασης στις πληροφορίες»  για τα σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα µε 
σύνθετο συστατικό µε βάση το ξύλο, ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να πάρει πληροφορίες για το σύνολο των παρθένων 
υλικών στο µίγµα, συµπεριλαµβανοµένου του είδους, της τοποθεσίας όπου συλλέχθηκε το κάθε συστατικό, καθώς και τη 
νοµιµότητα της προέλευσης των στοιχείων αυτών. 

Είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής προέλευση όλων των συστατικών των σύνθετων προϊόντων ξυλείας. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τα ανασυσταµένα προϊόντα όπως το χαρτί, οι ινοσανίδες και µοριοσανίδες, όπου ο εντοπισµός του 
είδους µπορεί επίσης να είναι δύσκολος. Εάν το είδος του ξύλου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος 
ποικίλλει, ο φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει να παράσχει έναν κατάλογο των ειδών του ξύλου που µπορεί να έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του προϊόντος ξύλου. Τα είδη πρέπει να καταγράφονται σύµφωνα µε τις διεθνώς 
αποδεκτές ονοµατολογίες ξυλείας (π.χ. DIN EN 13556 «Ονοµατολογία των ξύλων που χρησιµοποιείται στην Ευρώπη", 
Γενική Ονοµατολογία για την τροπική ξυλεία, ATIBT (1979) " 

Εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι ένα συστατικό σε ένα σύνθετο προϊόν έχει ήδη διατεθεί το αγορά πριν από την ενσωµάτωσή 
του στο προϊόν, ή να είναι κατασκευασµένο από υλικό που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του και διαφορετικά θα είχε 
απορριφθεί ως απόβλητο (βλ 5 β), δεν απαιτείται για αυτό το συστατικό αξιολόγηση κινδύνου. Για παράδειγµα, όταν ένας 
φορέας εκµετάλλευσης κατασκευάζει και πωλεί ένα προϊόν που περιέχει ένα µείγµα από ροκανίδια µέρος των οποίων 
προέρχεται από προϊόντα ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά της ΕΕ και µέρος από παρθένα ξυλεία που έχει 
εισαχθεί στην ΕΕ, αξιολόγηση κινδύνου απαιτείται µόνο για το εισαγόµενο ποσοστό. 

Παραδείγµατα περιγραφών Αποθεµάτων Φορέων Εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
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9. "∆ασικός τοµέας" 

Σχετική νοµοθεσία: 

Κανονισµός Ξυλείας τηςΕΕ 

Άρθρο 2 

[...] 

(h) ως «κείµενη νοµοθεσία» νοείται η νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα υλοτόµησης και η οποία καλύπτει τους εξής 

τοµείς δικαίου: [...] 

- το εµπόριο και τα τελωνεία, στο βαθµό που αφορούν τον δασικό τοµέα. 

Αυτό αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς σε χώρες όπου έχει 
συγκοµισθεί η ξυλεία καλύπτοντας την εξαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Η απαίτηση αυτή αφορά την εξαγωγή 
από η χώρα υλοτόµησης και όχι τη χώρα εξαγωγής προς την ΕΕ. Για παράδειγµα, αν η ξυλεία εξήχθη από τη χώρα X στη 
χώρα  Y και, στη συνέχεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρέωση αυτή ισχύει για την εξαγωγή από την Χ και όχι από 
την Υ προς την ΕΕ. 

Η ισχύουσα νοµοθεσία περιλαµβάνει, αλλά δεν µπορεί να περιορίζεται σε: 

• 

• 
• 
• 

Απαγορεύσεις, ποσοστώσεις και άλλους περιορισµούς σχετικά µε την εξαγωγή προϊόντων ξυλείας, για 
παράδειγµα απαγορεύσεις της εξαγωγή ανεπεξέργαστων κορµών ή πριστής ξυλείας 
Απαιτήσεις για αδειοδοτήσεις εξαγωγής για ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. 
Επίσηµη έγκριση που µπορεί να απαιτούν οι οντότητες εξαγωγής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
Πληρωµή φόρων και δασµών που εφαρµόζονται στις εξαγωγές προϊόντων ξυλείας 
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10. Μεταχείριση ξυλείας που έχει αδειοδότηση CITES και FLEGT 

Σχετική νοµοθεσία 

Κανονισµός Ξυλείας της ΕΕ 

Άρθρο 3 

Κατάσταση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT και τη CITES 

Η ξυλεία που εµπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας που είναι εγγεγραµµένα στα Παραρτήµατα II και III του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ 2173/2005, τα οποία κατάγονται από εταίρους χώρες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι του εν λόγω 
Κανονισµού και η οποία συµµορφώνεται µε τον εν λόγω Κανονισµό και τις διατάξεις εφαρµογής του πρέπει να 
θεωρείται ότι είναι νόµιµα υλοτοµηµένη για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού. 

Η ξυλεία των ειδών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α, Β ή Γ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.338/97 και η οποία 
συµµορφώνεται µε τον εν λόγω Κανονισµό και της εκτελεστικές διατάξεις του, θεωρείται ότι είναι νόµιµα υλοτοµηµένη 
για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού. 

[...] 

Ο κανονισµός θεωρεί ότι η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από άδεια FLEGT ή πιστοποιητικά 
CITES  ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του. Αυτό σηµαίνει: 

α) Ότι οι φορείς εκµετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά που καλύπτονται από τα εν λόγω έγγραφα 
δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια για τα προϊόντα αυτά, εκτός από το να είναι σε θέση να 
αποδείξουν την κάλυψη από έγκυρη σχετική τεκµηρίωση, και 

β) Ότι κάθε τέτοιο προϊόν θα πρέπει να θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές ως να έχει νόµιµα υλοτοµηθεί και δεν 
θα φέρει κανένα κίνδυνο παραβίασης διατάξεων του Κανονισµού, που απαγορεύει τη διάθεση παράνοµης 
ξυλείας στην αγορά. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι έλεγχοι επαλήθευσης της νοµιµότητας - και ως εκ τούτου της δέουσας επιµέλειας -
θα έχουν πραγµατοποιηθεί στη χώρα εξαγωγής σύµφωνα µε τις εθελοντικές συµφωνίες εταιρικής σχέσης µεταξύ των 
χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η προκύπτουσα ξυλεία µπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνη από τους φορείς 
εκµετάλλευσης. 
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Παράρτηµα I 

Πώς θα µπορούσε η ερµηνεία του "διάθεση στην αγορά" να εφαρµοστεί στην 
πράξη; 

Τα παρακάτω σενάρια περιγράφουν καταστάσεις στις οποίες µια εταιρεία / άτοµο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως φορέα 
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΕ για την Ξυλεία. 

Σενάριο  1 

Ο Κατασκευαστής Γ αγοράζει χαρτί σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εισάγει στην ΕΕ (οποιαδήποτε 
χώρα), όπου χρησιµοποιεί το χαρτί για να κάνει τετράδια. Στη συνέχεια πωλεί τα τετράδια στον λιανοπωλητή ∆ σε 
οποιοδήποτε Κράτος µέλος της ΕΕ. Τα τετράδια είναι ένα προϊόν που καλύπτεται από το παράρτηµα του Κανονισµού της 
ΕΕ για την Ξυλεία: 

- ο κατασκευαστής Γ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει το χαρτί για χρήση στη δική του επιχείρηση. 

Σενάριο 2 

Ο λιανοπωλητής Ζ αγοράζει ρολά χαρτί λογαριασµών σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και τα εισάγει στην ΕΕ, όπου τα 
χρησιµοποιεί στα καταστήµατά του: 

- ο λιανοπωλητής Ζ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει τα ρολά χαρτιού λογαριασµών στην ΕΕ για χρήση 
στη δική του επιχειρήση. 

Σενάριο 3 

Ένας κατασκευαστής Γ, που έχει την έδρα του στην ΕΕ, εισάγει χαρτί βιοτεχνίας απευθείας από τον παραγωγό τρίτης 
χώρας και το χρησιµοποιεί για να συσκευάσει προϊόντα που στη συνέχεια πωλούνται στην αγορά της ΕΕ: 

- ο κατασκευαστής Γ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει το χαρτί βιοτεχνίας στην ΕΕ για χρήση σε 
επιχείρησή του. (Να σηµειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καµία σχέση το ότι το χαρτί βιοτεχνίας 
χρησιµοποιείται µόνο ως συσκευασία, καθώς εισάγεται ως προϊόν από µόνο του) 

[Τα σενάρια 4, 5 και 6 ασχολούνται µε την αγορά ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από οντότητες της ΕΕ 
από εκτός της ΕΕ οντότητες, σε ελαφρώς διαφορετικές περιστάσεις, που εξηγούνται στο τέλος κάθε 
σεναρίου] 
Σενάριο 4 

Ένας εδρεύον στην ΕΕ έµπορος ξυλείας Η αγοράζει µοριοσανίδες σε απευθείας σύνδεση από έναν προµηθευτή µε έδρα 
εκτός της ΕΕ. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο, η κυριότητα µεταβιβάζεται  αµέσως στον έµπορο ξυλείας H ενώ οι µοριοσανίδες 
εξακολουθούν να είναι εκτός της ΕΕ. Οι µοριοσανίδες µεταφέρονται σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ και φέρονται στις 
τελωνειακές αρχές από ναυτιλιακό πράκτορα Θ, ο οποίος θα τις παραδώσει στον έµπορο ξυλείας Η. Ο έµπορος ξυλείας H
πωλεί στη συνέχεια τις µοριοσανίδες στον οικοδόµο Κ: 
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- Ο έµπορος ξυλείας H γίνεται φορέας εκµετάλλευσης, όταν ο πράκτοράς του Θ εισάγει τις µοριοσανίδες στην ΕΕ 
για διανοµή ή χρήση στην επιχείρηση του Η. Ο Ναυτιλιακό πράκτορα Θ απλώς ενεργεί ως αντιπρόσωπος, για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων για λογαριασµό του εµπόρου ξυλείας H. 

[Σε αυτό το σενάριο η κυριότητα µεταβιβάζεται από µη µέλος της ΕΕ οντότητα σε οντότητα της ΕΕ πριν από την φυσική 
είσοδο του προϊόντος στην ΕΕ] 

Σενάριο 5 

Ένας εδρεύων στην ΕΕ έµπορος ξυλείας Η αγοράζει µοριοσανίδες σε απευθείας σύνδεση από τον προµηθευτή Λ, ο οποίος 
είναι εγκατεστηµένος εκτός της ΕΕ. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο, η κυριότητα µεταβιβάζεται µόνο όταν οι µοριοσανίδες 
παραδοθούν στην αυλή του εµπόρου ξυλείας H στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο ναυτιλιακός πράκτορα Θ εισάγει τις µοριοσανίδες 
στην ΕΕ για λογαριασµό του προµηθευτή Λ και τις παραδίδει στην αυλή του εµπόρου ξυλείας Η: 

- Ο έµπορος ξυλείας H γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν ο ναυτιλιακός πράκτορας Θ του προµηθευτή Λ εισάγει 
τις µοριοσανίδες στην ΕΕ για διανοµή ή χρήση στην επιχείρηση του Η. 

[Σε αυτό το σενάριο η ιδιοκτησία δεν µεταφέρεται από την εκτός της ΕΕ οντότητα στην οντότητα της ΕΕ έως ότου το 
προϊόν έχει εισέλθει φυσικά στην ΕΕ] 

Σενάριο 6: 

Ένας προµηθευτή Λ που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ εισάγει ένα φορτίο ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ και στη 
συνέχεια αναζητά να βρει αγοραστή. Ο έµπορος ξυλείας Η αγοράζει την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας από το Λ όταν το 
φορτίο έχει εισέλθει φυσικά στην ΕΕ και έχει τεθεί από τις τελωνειακές αρχές σε ελεύθερη κυκλοφορία  από τον 
προµηθευτής Λ, και το χρησιµοποιεί στην επιχείρησή του. 

- Ο προµηθευτής Λ γίνεται ο φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει τα προϊόντα στην ΕΕ για διανοµή µέσω της 
δικής του επιχείρησης. Ο έµπορος ξυλείας H είναι έµπορος. 

[Σε αυτό το σενάριο η ιδιοκτησία δεν µεταφέρεται από την εκτός της ΕΕ οντότητα στην οντότητα της ΕΕ έως ότου το προϊόν 
έχει εισέλθει φυσικά στην ΕΕ και δεν υπάρχει συµβόλαιο πριν αυτή τη στιγµή] 

Σενάριο 7 

Ένας λιανοπωλητής Μ που εδρεύει στην ΕΕ  εισάγει προϊόντα ξυλείας στην ΕΕ και τα πωλεί απευθείας µέσα από το 
κατάστηµά του σε µη εµπορικούς καταναλωτές: 

- ο λιανοπωλητή Μ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης κατά την εισαγωγή των προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ για διανοµή 
µέσω δικής του επιχείρησης. 

Σενάριο 8 

Η ενεργειακή εταιρεία E αγοράζει ροκανίδια απευθείας από τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και τα εισάγει στην ΕΕ, όπου τα 
χρησιµοποιεί για την παραγωγή ενέργειας, την οποία πωλεί στη συνέχεια σε ένα έθνικό δίκτυο κράτους µέλους. Παρά το 
γεγονός ότι τα ροκανίδια εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού Ξυλείας της ΕΕ, το τελικό προϊόν, η ενέργεια,  
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 την οποία πωλεί η εταιρεία δεν είναι: 

- Η ενεργειακή εταιρεία E γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει τα ροκανίδια στην ΕΕ για χρήση στη δική 
της επιχείρηση. 

Σενάριο 9 

Ο έµπορος ξυλείας ΣΤ αγοράζει ροκανίδια απευθείας από τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και τα εισάγει στην ΕΕ, όπου τα πωλεί 
στη συνέχεια στην ενεργειακή εταιρεία Ε. Η ενεργειακή εταιρεία Ε, στη συνέχεια, χρησιµοποιεί αυτά τα ροκανίδια στην ΕΕ 
για την παραγωγή ενέργειας, την οποία πωλεί σε ένα Εθνικό δίκτυο κράτους µέλους: 

- Ο έµπορος ξυλείας ΣΤ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν εισάγει τα ροκανίδια στην ΕΕ για διανοµή µέσω δικής 
του επιχείρησης. 

[Τα σενάρια 10 και 10α υπογραµµίζουν το γεγονός ότι τα ιστάµενα δέντρα δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του Κανονισµού. Ανάλογα µε τις αναλυτικές συµβατικές συµφωνίες, ένας «φορέας 
εκµετάλλευσης» θα µπορούσε να είναι είτε ο ιδιοκτήτης του δάσους ή η εταιρεία, η οποία έχει το 
δικαίωµα να συλλέγει ξυλεία για διανοµή ή χρήση µέσω της δικής του επιχείρησης] 

Σενάριο 10 

Ο ∆ασοκτήµονας Ζ καταρρίπτει τα δέντρα στην δική του γη και πωλεί την ξυλεία σε πελάτες ή την επεξεργάζεται στο 
πριονιστήριο του 

- Ο ∆ασοκτήµονας Ζ γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν συγκοµίζει την ξυλεία για διανοµή ή χρήση µέσω της 
επιχείρησής του 

Σενάριο 10α 

Ο ∆ασοκτήµονας Ζ πουλά στην εταιρεία Α το δικαίωµα υλοτοµίας των ιστάµενων δέντρων στο δασόκτηµα του Ζ για 
διανοµή ή χρήση µέσω της επιχείρησης A 

- Η εταιρεία A γίνεται φορέας εκµετάλλευσης όταν υλοτοµεί την ξυλεία για διανοµή και χρήση µέσω της 
επιχείρησής του 
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Παράρτηµα II 

Παραδείγµατα πληροφοριών για Σύνθετα Προϊόντα 

Επίπεδο πακέτο εξαρτηµάτων κουζίνας 

Απρίλιος 2011-∆εκ. 2012 
3200 µονάδες 

Περιγραφή 

Μέτριας 
πυκνότητας 
ινοσανίδες 

Είδος 

Μικτά 
κωνοφόρα: 
κυρίως δασική 
πεύκη (Pinus 
sylvatica) 
ερυθρελάτη 
(Abies Picea), 

Χώρα/περιοχή    Παραχώρηση    Αποδείξεις  
   υλοτοµίας           υλοτοµίας        νοµιµότητας 

Περισσότερα από Πολλαπλή 
 ένα κράτη µέλη 
 της ΕΕ, 

Τρίτη αρκτική 
αναδυόµενη  
χώρα 

Άγνωστη 

Πολλαπλή 

                                    ∆εν  
Είχε διατεθεί           εφαρµόζεται 
προηγουµένως  
στην αγορά – δεν 
 απαιτείται 
 
Έλεγχοι                 Ναι (αν είναι 
 νοµιµότητας         βάσιµη η 
 ιδιοκτησίας και     εµπιστοσύνη) 
ιχνηλασιµότητας 
 
Καµιά                    Όχι 

∆ιάθεση στην 
αγορά είναι 
πιθανή; 

Τύπος 
προϊόντος: 

Περίοδος: 
Όγκος 

Συστατικό 

Πυρήνας 

επιφάνεια Χαρτί τηλεοµοιο-   Άγνωστο 
τύπου  µε  
επίστρωση  
σχεδίαση ξύλου,  
που έχει εισαχθεί  
από χώρες εκτός 
 ΕΕ 

Έπιπλα γραφείου CKD 

Άγνωστη 

Τύπος  
προϊόντος: 
 
Περίοδος:            Ιανουάριος 2011-Ιούνιος 2011 
Όγκος 

Συστατικό  

Πυρήνας 

1500 µονάδες 

Περιγραφή Είδος Χώρα/περιοχή       Παραχώρηση    Αποδείξεις  
   υλοτοµίας             υλοτοµίας        νοµιµότητας 

Κράτος µέλος της     Πολλαπλή 
ΕΕ 

∆ιάθεση στην  
αγορά είναι  
πιθανή; 

Μοριοσανίδες       Ερυθρελάτη Β.     
                              Αµερικής 

Πρόσωπο και       0.5 mm φύλλο     ∆ασική οξυά 
    πλάτη                ξυλεπένδυσης      (Fagus 
                                                          sylvatica) 

Κράτος µέλος της      Ιδιώτης 
  ΕΕ                           δασοκτήµονας  

                                  ∆εν  
Είχε διατεθεί           εφαρµόζεται 
προηγουµένως  
στην αγορά – δεν 
 απαιτείται 
                                        
                                  ∆εν  
Είχε διατεθεί           εφαρµόζεται 
προηγουµένως  
στην αγορά – δεν 
 απαιτείται 

∆ιάθεση στην  
αγορά είναι  
πιθανή; 

Ροκανίδια  
Τύπος  
προϊόντος: 
 
Περίοδος:                Ιανουάριος 2012-∆εκ. 2012 

Όγκος 
Συστατικό 

10.000 τόνοι 
Περιγραφή                 Είδος Χώρα/περιοχή       Παραχώρηση 

υλοτοµίας                  υλοτοµίας 
Αποδείξεις 
νοµιµότητας 

από πριονιστήριο  Μικτό ερυθρελά-  Κράτος µέλος 
πλακών / αποκό-     τη, πεύκο και     της ΕΕ 
µατα από τα δέντρα       σηµύδα 

 Πολλαπλοί           Βλέποντας             ∆εν 
  ιδιώτες               τα Σχέδια Ανα-  εφαρµόζεται 
  δασοκτήµονες    γέννησης 
                            των ιδιοκτητών 
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που αγοράστηκαν 
ιστάµενα από 
δασοκτήµονες 

από πριονιστήριο  
πλακών / αποκό- 
µατα από κορµούς 
που αγοράστηκαν 
στην κορµοπλατεία 

Μεικτό ερυθρελάτη, Κράτος µέλος 
Πεύκο και σηµύδα          τηςΕΕ 

  

Πολλαπλοί           Είχε διατεθεί             ∆εν 
  ιδιώτες               προηγουµένως  εφαρµόζεται 
  δασοκτήµονες    στην αγορά –  
                           δεν απαιτείται 

Χαρτί γραψίµατος (90 g/m2) από Ινδονησία 
Τύπος  
προϊόντος: 

Περίοδος: 

Όγκος 
Συστατικό 

Απρίλ 2012-Μάρτ 2013 

1.200 τόνοι 
Περιγραφή Είδος Χώρα/περιοχή        Παραχώρηση    Αποδείξεις  

   υλοτοµίας             υλοτοµίας        νοµιµότητας 

Βιοµηχανική 
δασική 
φυτεία 
Παραχώρηση 
XXX 

Πιστοποιητικό 
νοµιµότητας 

∆ιάθεση στην  
αγορά είναι  
πιθανή; 

Πολτός από              Acacia 
κοντές ίνες             mangium 
                  

                                                            Τρίτη τροπική 
                                                             αναπτυσσόµενη 
                                                              χώρα, 
                                                             συγκεκριµένη 
                                                             επαρχία 
 
 
   Πολτός από           Μικτά τροπικά     Τρίτη τροπική 
    κοντές ίνες            σκληρά ξύλα       αναπτυσσόµενη 
                                                            χώρα, 
                                                            συγκεκριµένη 
                                                            επαρχία 

Ναι (αν είναι 
βάσιµη η 
εµπιστοσύνη) 

Πολτός από             Pinus radiata 

µακριές ίνες 

                                    Φυσικός           ∆εν παρέχεται  
                                  καθαρισµός          καµιά 
                                  δευτερογενούς 
                                  δάσους για  
                                 φυτεία για ξυ- 
                                 λοπολτό και  
                                 φυτείες για 
                                 φοινικέλαιο 
 

 
 
Τρίτη εύκρατη χώρα  ∆ασικές           Πιστοποιητικό 
                                   Φυτείες           Αλυσίδας 
                                                          Επιτήρησης 

Όχι 

Ναι (αν είναι 
βάσιµη η 
εµπιστοσύνη) 

∆ιάθεση στην  
αγορά είναι  
πιθανή; 

12-mm κόντρα πλακέ Τύπος  
προϊόντος: 

Περίοδος: 
Όγκος 

Συστατικό 

Απρίλ 2012-Μάρτ 2013 
8500 m3 

Περιγραφή Είδος Χώρα/περιοχή       Παραχώρηση 
υλοτοµίας                  υλοτοµίας 

YYY 
παραχωρητήριο 

Αποδείξεις 
νοµιµότητας 

Πρόσωπο και       φύλλο  
πλάτη                    ξυλεπένδυσης 
 

Πυρήνας Φύλλο 
ξυλεπένδυσης 

Bitangor              Τρίτη τροπική                   

(Callophyllum     αναπτυσσόµενη 
sp.)                      χώρα,  
                             συγκεκριµένη 
                             επαρχία 
 
Λεύκη                   Τρίτη εύκρατη 

(Populus sp.)     χώρα 

Πιστοποιητικό     Ναι (αν είναι 
Εξαγωγής           βάσιµη η 
κυβερνητικού     εµπιστοσύνη) 
πράκτορα   

Παρτίδες ξύλου 
αγροκτήµατος, 
µη καθορισµένες 

δεν παρέχεται 
τίποτε 

Όχι 
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Τύπος προϊόντος:           Επικαλυµµένος πίνακας τέχνης από την Κίνα 
Περίοδος: 

Όγκος 

Συστατικό 

500 τόνοι 

Περιγραφή 

Βόρεια µαλακή 
ξυλεία 
λευκασµένου 
χαρτοπολτού 
(NBKP) 

Είδος Χώρα/περιοχή       Παραχώρση 
υλοτοµίας                  υλοτοµίας 

Αποδείξεις 
νοµιµότητας 

∆ιάθεση στην  
αγορά είναι  
πιθανή; 

Σκληρή ξυλεία  
Laubholz 
λευκασµένου 
χαρτοπολτού 
(LBKP) 

Μηχανικός  
πολτός 

                                Τρίτη αρκτική   Παραχώρηση 
∆υτικό κώνυο            χώρα              βιοµηχανικής 
(Tsuga                                             δασικής φυτείας 
heterophylla), 
Έλατο του Ντά- 
γκλας,(Pseudo- 
tsuga men- 
ziesii), ∆υτικό  
κόκκινο κέδρο 
(Thuja plicata), 
Λευκή ερυθρελάτη 
(Picea glauca), 
Παράκτιο πεύκο 
 (Pinus contorta) 
 
 
 
Λεύκη (Popu-        Τρίτη αρκτική     Παραχώρηση 
lus spp.)                       χώρα            βιοµηχανικής 
                                                         δασικής φυτείας 

Υπαγόµενο στα   Ναι (αν είναι 
"µη αµφισβητή-    βάσιµη η  
σιµα" µε βάση      εµπιστοσύνη) 
τις κατευθύνσεις  
της πιστοποίησης 

Υπαγόµενο στα   Ναι (αν είναι 
"µη αµφισβητή-    βάσιµη η  
σιµα" µε βάση      εµπιστοσύνη) 
τις κατευθύνσεις  
της πιστοποίησης 

 Λεύκη Populus    Τρίτη αρκτική       Πολλαπλοί          Μη αµφισβητή- 
tremuloides,          χώρα                  ιδιώτες                  σιµο 
Populus                                           δασοκτήµονες      Πιστοποιητικό 
balsamifera),                                                                νοµιµότητας 
Λευκή ερυθρελάτη 
(Picea glauca), 
Πεύκο (Pinus  
banksiana) 

3 OJ L 177, 7.7.2012, p. 16-18. 
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