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ΘΕΜΑ: Κανονισµός Ξυλείας- ∆ιενέργεια ελέγχων σε Φορείς Εκµετάλλευσης.   
ΣΧΕΤ.: α) Η 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 20ης 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). 

           β) Η αριθµ.134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιος µας «Κανονισµός Ξυλείας- Θεσµικό πλαίσιο 
εφαρµογής».  

          γ) Η αριθµ.135985/570/1-02-2016 εγκύκλιος µας “Κατάρτιση «Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των 
Φορέων Εκµετάλλευσης» σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.2 (ε) της ΚΥΑ αριθµ.134627/5835/23-12-
2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”.  

   
Με την αριθµ.134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιό µας (β σχετικό) τέθηκε υπόψη σας το θεσµικό πλαίσιο για 
την εφαρµογή του «Κανονισµού Ξυλείας». Όπως ήδη γνωρίζετε, µε την έκδοση και δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης τέθηκε ουσιαστικά σε 
εφαρµογή στη χώρα µας ο «Κανονισµός ξυλείας». 
 
Το άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ «∆ιενέργεια Ελέγχων» και συγκεκριµένα η παράγραφος 1, εδάφιο β) αυτού 
προβλέπει την διενέργεια ελέγχων σε Φορείς Εκµετάλλευσης. Οι έλεγχοι αυτοί που διενεργούνται από 
τις Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 1 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010 και άρθρο 7, παράγραφος 6 την εν λόγω ΚΥΑ, καταχωρούνται στο 
Περιφερειακό Μητρώο Ελέγχων των Φορέων Εκµετάλλευσης και αναφέρουν την φύση και τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς και κάθε ανακοίνωση διορθωτικών ενεργειών που 
κοινοποιήθηκαν δυνάµει του άρθρου 10, παράγραφος 5 του ως άνω κανονισµού. [για περισσότερες 
λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω (γ) σχετική εγκύκλιό µας]. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
Οι αρµόδιες αρχές (Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας) διενεργούν ελέγχους για να 
επαληθεύσουν εάν οι Φορείς Εκµετάλλευσης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 
και 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 1), δηλαδή εάν αυτοί χρησιµοποιούν ένα 
πλαίσιο διαδικασιών και µέτρων καλούµενο ως «Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας» όταν διαθέτουν ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην αγορά.  

ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ



 2

Οι έλεγχοι που γίνονται από τις αρµόδιες αρχές (Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας) σε 
Φορείς Εκµετάλλευσης διενεργούνται είτε βάσει περιοδικά αναθεωρηµένου προγράµµατος και µε γνώµονα 
τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων βάσιµων ανησυχιών τρίτων 
µερών, σχετικά µε τη συµµόρφωση ενός Φορέα Εκµετάλλευσης προς τον Κανονισµό Ξυλείας [άρθρο 10, 
παράγραφος 2 Καν. (ΕΕ) αριθ.995/2010 και άρθρο 5, παράγραφος 1 (β) της (α) σχετικής ΚΥΑ].  
 
Έχοντας ως βάση την διάταξη αυτή,  οι Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας θα πρέπει να 
συντάσσουν και να αναθεωρούν περιοδικά το δικό τους πρόγραµµά για τους ελέγχους στους Φορείς 
Εκµετάλλευσης (Φ.Ε.) της περιοχής αρµοδιότητάς τους, επιλέγοντας τους προς έλεγχο Φ.Ε. κατόπιν σχετικής 
αξιολόγησης κινδύνου, στη βάση συστήµατος ανάλυσης κινδύνου.  
 
Για την διενέργεια των ελέγχων, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ.2 της (α) σχετικής ΚΥΑ, συστήνονται τα 
Περιφερειακά Συνεργεία Ελέγχων, και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Αρµόδια Περιφερειακή 
Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, µπορεί να ζητείται η συνδροµή της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών για την διεξαγωγή των ως άνω ελέγχων.  
 
Μετά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, οι αρµόδιες Περιφερειακές Αρχές µπορούν να ενηµερώνουν τον 
Φορέα Εκµετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ µέρους του διορθωτικές ενέργειες. Ανάλογα µε τη φύση των 
ελλείψεων που διαπιστώνονται, οι εν λόγω αρχές µπορούν να λαµβάνουν τα προσωρινά µέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφο 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, µε την επιφύλαξη επιβολής 
των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της σχετικής ΚΥΑ. 
 
Οι Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας υποχρεούνται, σύµφωνα και µε την ανωτέρω (γ) 
σχετική εγκύκλιό µας, να υποβάλλουν στην Αρµόδια Κεντρική Αρχή µέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους 
το σχετικό «Περιφερειακό Μητρώο Ελέγχων των Φορέων Εκµετάλλευσης» που έχουν διενεργήσει κατά το 
προηγούµενο έτος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 
Οι Φορείς Εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού Ξυλείας, υποχρεούνται να εφαρµόζουν 
ένα Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας, το οποίο θα το διατηρούν και θα το αξιολογούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Για το Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας που οφείλουν να εφαρµόζουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
τόσο τα υφιστάµενα κατά την εθνική νοµοθεσία συστήµατα εποπτείας, όσο και οποιαδήποτε προαιρετική 
αλυσίδα µηχανισµών περιφρούρησης οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010. 
 
Συνοπτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι ένα Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας περιλαµβάνει τρία στοιχεία 
εγγενή στη διαχείριση κινδύνου:  
α) πρόσβαση σε πληροφορίες, 
β) αξιολόγηση κινδύνου και 
γ) µετριασµό του κινδύνου που εντοπίζεται. 
 
Στο άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010, το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία που περιλαµβάνει ένα 
Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας, προσδιορίζονται οι πληροφορίες που απατούνται να συγκεντρώνονται από τον 
Φορέα Εκµετάλλευσης για την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας του καθώς και για τους προµηθευτές του 
προκειµένου να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές πληροφοριών 
περιλαµβάνουν:  

• Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) — ειδικές πληροφορίες σχετικά µε την ίδια την ξυλεία ή το ίδιο το 
προϊόν ξυλείας: περιγραφή, χώρα υλοτόµησης (και, κατά περίπτωση, περιφέρεια της χώρας όπου 
υλοτοµήθηκε η ξυλεία και άδεια υλοτοµίας), ποσότητα, προµηθευτής και έµπορος, καθώς και 
τεκµηρίωση που καταδεικνύει τη συµµόρφωση προς την κείµενη νοµοθεσία. 
 

• Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) — γενικές πληροφορίες για τη διαµόρφωση του πλαισίου 
αξιολόγησης των ειδικών πληροφοριών σχετικά µε το προϊόν όσον αφορά τη διάδοση της παράνοµης 
υλοτόµησης συγκεκριµένων ειδών δένδρων, τη διάδοση των πρακτικών παράνοµης υλοτόµησης στον 
τόπο υλοτόµησης και την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού. 
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Σύµφωνα µε το Έγγραφο Καθοδήγησης σχετικά µε τον Κανονισµό της ΕΕ για την Ξυλεία που σας 
γνωστοποιήθηκε µε την αριθµ.137254/910/18-02-2016 εγκύκλιό µας, ενώ οι γενικές πληροφορίες παρέχουν 
στους Φορείς Εκµετάλλευσης το πλαίσιο αξιολόγησης του επιπέδου κινδύνου, οι ειδικές πληροφορίες σχετικά 
µε το προϊόν είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό του κινδύνου που συνδέεται µε το ίδιο το προϊόν 
ξυλείας. Αυτό σηµαίνει ότι εάν από τις γενικές πληροφορίες προκύπτουν ενδεχόµενοι κίνδυνοι, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συγκέντρωση των ειδικών πληροφοριών σχετικά µε το προϊόν. Εάν το προϊόν 
προέρχεται από διάφορες πηγές ξυλείας, πρέπει να αξιολογείται (πάντα από τον Φορέα Εκµετάλλευσης) ο 
κίνδυνος για κάθε συστατικό στοιχείο ή είδος. 
 
Το επίπεδο κινδύνου µπορεί να αξιολογηθεί µόνο κατά περίπτωση, καθώς εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Μολονότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο αποδεκτό σύστηµα αξιολόγησης των κινδύνων,  κατά κανόνα οι 
Φορείς Εκµετάλλευσης θα πρέπει να αναζητούν απάντηση σε ερωτήµατα όπως:   
 

• Πού υλοτοµήθηκε η ξυλεία; 
Είναι η παράνοµη υλοτοµία διαδεδοµένη στη χώρα, στην επιµέρους περιφέρεια ή στην περιοχή µε άδεια 
υλοτοµίας από την οποία προέρχεται η ξυλεία; Είναι το συγκεκριµένο είδος δένδρων ιδιαίτερα εκτεθειµένο 
στον κίνδυνο παράνοµης υλοτοµίας; Επιβάλλονται κυρώσεις από το Συµβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή το 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές ξυλείας; 
 

• Αποτελεί το επίπεδο διακυβέρνησης αιτία ανησυχίας; 
Το επίπεδο διακυβέρνησης ενδέχεται να υπονοµεύσει την αξιοπιστία ορισµένων εγγράφων που καταδεικνύουν 
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός διαφθοράς 
της χώρας, οι δείκτες επιχειρηµατικού κινδύνου και άλλοι δείκτες διακυβέρνησης. 
 

• Έχει ο προµηθευτής καταστήσει διαθέσιµα όλα τα έγγραφα που καταδεικνύουν τη συµµόρφωση µε 
την κείµενη νοµοθεσία; Είναι επαληθεύσιµα τα εν λόγω έγγραφα; 

Εάν είναι άµεσα διαθέσιµα όλα τα σχετικά έγγραφα, είναι πιθανότερο να έχει εδραιωθεί η αλυσίδα 
εφοδιασµού του προϊόντος. Ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να είναι βέβαιος ότι τα έγγραφα είναι αυθεντικά 
και αξιόπιστα. 
 

• Υπάρχουν τυχόν ενδείξεις ότι κάποια επιχείρηση της αλυσίδας εφοδιασµού εµπλέκεται σε πρακτικές 
που έχουν σχέση µε την παράνοµη υλοτοµία; 

Υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος να έχει υλοτοµηθεί παράνοµα η ξυλεία που αγοράζεται από επιχείρηση η οποία 
εµπλέκεται σε πρακτικές που έχουν σχέση µε παράνοµη υλοτοµία. 
 

• Είναι πολύπλοκη η αλυσίδα εφοδιασµού; 
Όσο πιο πολύπλοκη είναι η αλυσίδα εφοδιασµού, τόσο πιο δύσκολη ενδέχεται να είναι η ιχνηλάτηση της 
προέλευσης του ξύλου ενός προϊόντος έως την πηγή υλοτοµίας. Η αδυναµία συγκέντρωσης των απαραίτητων 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας εφοδιασµού ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα να 
εισέλθει στην αλυσίδα παράνοµα υλοτοµηµένη ξυλεία. Ωστόσο, το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού δεν 
πρέπει να θεωρείται ως παράγοντας αυξηµένου κινδύνου. Αυτό που έχει σηµασία είναι η δυνατότητα 
ιχνηλάτησης της ξυλείας που περιέχεται σε προϊόν έως τον τόπο υλοτόµησής της. Το επίπεδο κινδύνου 
αυξάνεται εάν η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού δυσχεραίνει τον εντοπισµό των πληροφοριών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισµού της ΕΕ για την ξυλεία. 
Η ύπαρξη µη τεκµηριωµένων σταδίων στην αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο 
κίνδυνος δεν είναι αµελητέος. 
 
Για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας της αλυσίδας εφοδιασµού, οι Φορείς Εκµετάλλευσης µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τα ακόλουθα ερωτήµατα (επισηµαίνεται ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός): 
 

• Υπήρχαν στην αλυσίδα εφοδιασµού διάφοροι µεταποιητές και/ή διάφορα στάδια πριν από τη διάθεση 
ενός συγκεκριµένου προϊόντος ξυλείας στην αγορά της ΕΕ; 

• Αποτέλεσαν η ξυλεία και/ή τα προϊόντα ξυλείας αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών σε περισσότερες 
από µία χώρες πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ; 

• Αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη δένδρων η ξυλεία του προϊόντος που πρόκειται να 
διατεθεί στην αγορά; 

• Προέρχεται από διαφορετικές πηγές η ξυλεία του προϊόντος που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά; 
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Ο αµελητέος κίνδυνος θεωρείται ότι εφαρµόζεται σε προµήθεια ξυλείας εφόσον από την πλήρη αξιολόγηση 
τόσο των ειδικών για το προϊόν πληροφοριών όσο και των γενικών πληροφοριών δεν προκύπτει αιτία 
ανησυχίας. 
 
Τα µέτρα που δύναται να λάβει ένας Φορέας Εκµετάλλευσης για τον µετριασµό του κινδύνου, εφόσον 
καταλήξει ότι εντοπίζεται κίνδυνος, µπορεί να είναι στο επίπεδο της διαχείρισης του δάσους ή στο 
επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασµού. Η αλυσίδα εφοδιασµού θα µπορούσε να διαιρεθεί παραπέρα σε µέτρα που 
θα αφορούν στην αποφυγή κινδύνου από νοµικές παραβιάσεις ή από τον κίνδυνο πρόσµιξης παράνοµου 
υλικού στο προϊόν στην αλυσίδα εφοδιασµού. Για κάθε τύπο κινδύνου προβλέπονται διαφορετικά µέτρα.   
Τα µέτρα αυτά διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Έκκληση για πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. 
2. Έλεγχοι. 
3. Υποστήριξη των διαδικασιών του προµηθευτή από άλλα συστήµατα επαλήθευσης τρίτων µερών. 
4. Απόρριψη ή αντικατάσταση του προµηθευτή. 

 
Ο κατάλογος των κριτηρίων αξιολόγησης των κινδύνων είναι ενδεικτικός. Οι Φορείς Εκµετάλλευσης µπορούν 
να επιλέξουν να προσθέσουν επιπλέον κριτήρια, εάν αυτά µπορούν να συµβάλουν στον προσδιορισµό της 
πιθανότητας να έχει υλοτοµηθεί παράνοµα η ξυλεία που περιέχεται σε ένα προϊόν ή, εναλλακτικά, εάν 
µπορούν να συνδράµουν στην απόδειξη της νόµιµης υλοτοµίας. Όλες οι παραπάνω σχετικές πληροφορίες 
καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο Σύστηµα ∆έουσας 
Επιµέλειας που θα χρησιµοποιείται από κάθε Φορέα Εκµετάλλευσης και να είναι στην διάθεση των Αρµοδίων 
Περιφερειακών Αρχών Κανονισµών Ξυλείας κατά την διαδικασία των ελέγχων αυτών. 
 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες επί του θέµατος αυτού, βλέπε άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.995/2010, 
καθώς και το Κεφάλαιο 2 «Ο ορισµός του αµελητέου κινδύνου» και Κεφάλαιο 3 «∆ιευκρίνιση της απαίτησης 
για έγγραφο που αναφέρουν συµµόρφωση της ξυλείας µε την κείµενη νοµοθεσία» του εγγράφου 
κατευθυντήριων οδηγιών για τον Κανονισµό Ξυλείας της Ε.Ε. της υπ’αριθµ.134382/5229/30-12-2015 
εγκυκλίου µας «Κανονισµός ξυλείας- Θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής». 
 
Επίσης, για πιο λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την εφαρµογή του Συστήµατος ∆έουσας Επιµέλειας βλέπε τον 
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».  
 
Κάθε Φορέας Εκµετάλλευσης διατηρεί και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το Σύστηµα ∆έουσας 
Επιµέλειας που χρησιµοποιεί. Η αξιολόγηση αυτή, όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 7 «Τακτική αξιολόγηση 
ενός συστήµατος δέουσας επιµέλειας» του εγγράφου κατευθυντήριων οδηγιών για τον Κανονισµό Ξυλείας 
της Ε.Ε. της υπ’αριθµ.134382/5229/30-12-2015 εγκυκλίου µας «Κανονισµός ξυλείας- Θεσµικό πλαίσιο 
εφαρµογής», θα πρέπει για παράδειγµα να περιέχει έλεγχο 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.  

Στην περίπτωση που ένας Φορέας Εκµετάλλευσης χρησιµοποιεί Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας Οργανισµού 
Παρακολούθησης, ο Οργανισµός Παρακολούθησης ελέγχει εάν το Σύστηµα ∆έουσας Επιµέλειας που διέθεσε 
στον Φορέα Εκµετάλλευσης χρησιµοποιείται ορθά και λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση 
αδυναµίας του, µεταξύ των οποίων και ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών σε περίπτωση σηµαντικής ή 
επανειληµµένης ανεπάρκειας του Φορέα Εκµετάλλευσης. [Άρθρο 8, παράγραφος 1 (β) και (γ), Καν. (ΕΕ) 
αριθ.995/2010]. 
 
Για την δική σας διευκόλυνση δηµιουργήσαµε ένα Υπόδειγµα Εντύπου Καταχώρησης Ελέγχου σε Φορέα 
Εκµετάλλευσης, το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στους ελέγχους που θα διενεργήσετε, και το οποίο 
περιέχει διάφορα πεδία καταχώρησης πληροφοριών των εν λόγω ελέγχων. Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει 
στην συνέχει να καταρτίσετε το Περιφερειακό Μητρώο Ελέγχων των Φορέων Εκµετάλλευσης όπως ορίζει η 
ανωτέρω (γ) σχετική εγκύκλιό µας.  
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Η παρούσα αναρτάται επίσης στον ειδικό για το Σχέδιο ∆ράσης FLEGT δικτυακό µας τόπο, υπό τις επιλογές: 
Εγκύκλιοι             α. Για τον “Κανονισµό Ξυλείας”.  
 
 
 

 
                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

 
 

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ 

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
 

• ΤΙΤΛΟΣ/ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
 
 

 

 
 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

 
 

 

 
 

• ∆/ΝΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

 
 

 

 
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

 

 
 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ 
 
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
 
• ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 

 

 
 
• ΦΥΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 

 
ΑΙΦΝΙ∆ΙΟΣ 

 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
ΑΛΛΟ (∆ιευκρινίστε) 

 
 
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΑΡΘΡΟ 6.1(α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Εµπορική ονοµασία, µία µοναδική ταυτοποίηση ή 
περιγραφή του προϊόντος που διατέθηκε στην αγορά 
 
 

    

 
Η επιστηµονική και η κοινή ονοµασία του είδους / των 
ειδών ξυλείας, όπου αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιµη 
 
 

    

 
Χώρα υλοτόµησης και κατά περίπτωση (όπου διατίθεται) 
περιφέρεια της χώρας που υλοτοµήθηκε η ξυλεία και 
άδεια υλοτοµίας αυτής 
 
 

    

 
Ποσότητα ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας (εκφραζόµενη σε 
όγκο, βάρος ή αριθµό µονάδων) 
 
 

    

 
Όνοµα και διεύθυνση του προµηθευτή του Φορέα 
Εκµετάλλευσης 
 
 

    

 
Έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που καταδεικνύουν τη 
συµµόρφωση της εν λόγω ξυλείας και των εν λόγω 
προϊόντων ξυλείας του Φορέα Εκµετάλλευσης προς την 
κείµενη νοµοθεσία της χώρας, της περιφέρειας της 
χώρας και/ή άδεια υλοτοµίας 
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3Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΑΡΘΡΟ 6.1(β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
 

ΕΧΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ; 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ  

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ 

 

 
ΑΜΕΛΗΤΕΟ  

 
ΜΗ ΑΜΕΛΗΤΕΟ  

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ/ ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
Εξασφάλισης 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 

 

   

 
∆ιάδοση της παράνοµης υλοτόµησης ή πρακτικών της χώρας 
και/ή της περιφέρειας υλοτόµησης της ξυλείας, 
συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης του αν επικρατούν 
συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης* 
 
*Αξιολόγηση των χωρών όπου το συγκεκριµένο προϊόν περνά 
µέσα 
 
Εάν ο Φορέας Εκµετάλλευσης έλαβε υπόψη του βοηθητικά 
εργαλεία αξιολόγησης όπως: CPI /VPI (Community Prediction 
Index/ Vegetation Prediction Index), ανασκόπηση σε 
ιστοσελίδες ΜΚΟ, Forest Loss Survey, κλπ. 
 

   

 
∆ιάδοση της παράνοµης υλοτόµησης των συγκεκριµένων ειδών 
δένδρων 
Εάν αυτό έχει συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση κινδύνου 
 
Παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 
REDD List, CITES 
  

   

 
Κυρώσεις που επιβάλλονται από το Συµβούλιο Ασφαλείας των 
ΗΕ ή το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις 
εισαγωγές και εξαγωγές ξυλείας κατά της χώρας προέλευσης 
τους 
 

   

 
Πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας 
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4Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΑΡΘΡΟ 6.1(γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
 

ΕΧΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ; 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
Η εκτίµηση που έχει γίνει από τον Φορέα Εκµετάλλευσης των  
υπαρχόντων αποδεικτικών εγγράφων 

 

 

 
Η εκτίµηση που έχει γίνει από τον Φορέα Εκµετάλλευσης της αλυσίδας 
εφοδιασµού 
(ISO, ιστορικό, άλλοι πελάτες) 
 
 

 

 
Πιστοποίηση  
(FSC, κ.λ.π.) 
 
 

 

 
 
∆ειγµατοληψία 
 
 

 

 
 
Επιτόπιες επισκέψεις 
(ελέγχους εταιρείας, πιστοποίηση δεύτερης χώρας) 
 

 

 
 
Άλλο 
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5Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

  
Παρακαλούµε χρησιµοποιείστε το πεδίο αυτό για να δώσετε µία γενική εικόνα του Φορέα Εκµετάλλευσης ή κάποιες άλλες σχετικές πληροφορίες που συζήτησε µαζί σας ο Φορέας 
Εκµετάλλευσης γύρω από τον ίδιο ή γύρω από το συγκεκριµένο προϊόν 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΙΝΕ ΜΕ: 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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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 

  
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 
  

ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ
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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 
  
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 

  

ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ
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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 
  
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 

ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για κοινοποίηση: 

 

1. Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων                 Έδρες τους 
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    

Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα 

3. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων           Έδρες τους 
4. ∆ασαρχεία            Έδρες τους 

                                              

 
 
 
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 µεριµνήσουν για την καταχώρηση της παρούσης στον ως 
άνω δικτυακό τόπο. 

ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ
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