
Σχετική η  αριθ. 134387/ 165/12-1-2016 Δ/γη ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ) (Κατάρτιση Περιφερειακού  Μητρώου Φορέων  
Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της αριθ. 134627/5835/23-12-2015 ΚΥΑ ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΙΡ64653Π8-ΥΛΝ). 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   
  

ΑΙΤΗΣΗ 
  
ΘΕΜΑ:   
Καταχώρηση  στο  
«Περιφερειακό  
Μητρώο  Φορέων  
Εκμετάλλευσης»   

του  
Κανονισμού Ξυλείας.  
  
  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ:  
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……..………………………………………  
  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΟΥ:.  
……………………………………………… 
….…………………………………………..  
  
Ταχ. Δ/νση Έδρας Υπόχρεου:   
…………………………………………… 
…………………………………………  
  
Αριθμοί τηλεφώνου:  
…………………………………………...  
…………………………………………… 
  
Αριθμός τηλεμοιότυπου (Fax):   
……………………………………………… 
……………………………………………..  
  
Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) :  
…………………………………………….. 
…………………………………………….  
   
 
Συνημμένα υποβάλλω:  
  
Αντίγραφο  της  άδειας  άσκησης  
εμπορικής-εισαγωγικής  δραστηριότητας  
ή  οποιοδήποτε  άλλο έγγραφο  που  να  
βεβαιώνει  την  σύννομη  άσκηση από  
τον  υπόχρεο  της  εμπορικής-
εισαγωγικής δραστηριότητας 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
 (απαιτείται  εφόσον  η  αίτηση  
υποβάλλεται  από φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου)   

ΠΡΟΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού   
Ξυλείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)  
Ταχ. Δ/νση : Σινα 24 
Ταχ Κώδικας : 201 31 
Τηλ.  2741-0-23843  
FAX: 2741-0-26674 
e-mail : ddkor@5070.syzefxis.gov.gr 
  
Έχοντας υπόψη:  
 
α)  Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.995/2010  του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  
20 ης  Οκτωβρίου 2010 «για την θέσπιση των 
υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα  ξυλείας στην αγορά »  
(Κανονισμό  Ξυλείας), όπως ισχύει,   
 
β) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
αριθ.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),   
  

          π α ρ α κ α λ ώ:  
  
1.  Να  με  καταχωρήσετε  στο «Περιφερειακό 
Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης»  του  Κανονισμού 
Ξυλείας  που  τηρείται  στην  Υπηρεσία σας. 
 
2.  Να  μου  γνωστοποιήσετε  τον  Αριθμό Μητρώου 
της ως άνω καταχώρησης, τον οποίο  δεσμεύομαι  
στο  εξής  να μνημονεύω  σε  κάθε  σχετική 
αλληλογραφία με τις υπηρεσίες σας.  
  
………………….   ….. / …. / …….  
                             Ο ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
________________________________________ 

 

mailto:ddkor@5070.syzefxis.gov.gr

