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ΚΟΙΝ:  

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση  Περιφερειακού  Μητρώου  Φορέων  Εκμετάλλευσης  και Εμπόρων 
που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά στα πλαίσια 
εφαρμογής του Κανονισμού  Ξυλείας  της  ΕΕ  [Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  
995/2010    -  (European  Union  Timber Regulation - EUTR)] 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
1. Ο ΚΑΝ 955 του  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Οκτωβρίου 2010. 
2. Η ΚΥΑ αριθ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) «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), 

3. Η αριθ. 134381/ 5928/30-12-2015 Γνωστοποίηση ανωτέρω ΚΥΑ 
4. Η αριθ 134382/5229/30-12-2015 Δ/γη ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ) (Κανονισμός 

Ξυλείας- Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής) 
5. 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 (β) της παραπάνω ΚΥΑ. 

6. Η αριθ. 134389/181/13-1-2016 Δ/γη ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1) (Κατάρτιση 
Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της 
παραπάνω ΚΥΑ. 

 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Ο  (1) σχετικός Κανονισμός  Ξυλείας  της  ΕΕ  [Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  995/2010 -  
(European  Union  Timber Regulation - EUTR)] - που αναφέρεται στο θέμα του παρόντος 
έγγραφου - 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 Δράσης της ΕΕ για την Επιβολή 
της Δασικής Νομοθεσίας,  τη  Διακυβέρνηση  και  το  Εμπόριο  (Action  Plan  for  Forest  Law  
Enforcement, Governance and Trade-FLEGT). Τέθηκε  σε  ισχύ  στις  3  Μαρτίου  2013  και  
απαγορεύει  σε επιχειρηματικούς φορείς στην Ευρώπη να διαθέτουν παράνομα υλοτομημένη 
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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. Ισχύει για το ξύλο και τα προϊόντα ξύλου που διατίθενται για 
πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ και αντιμετωπίζει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας επιβάλλοντας τρεις βασικές υποχρεώσεις: 
  
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. 

 
Με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της (2) σχετικής (ΚΥΑ)  ο 
«Κανονισμός ξυλείας» τέθηκε  ουσιαστικά  σε εφαρμογή στη χώρα μας  
 
Στο άρθρο 7 της άνω ΚΥΑ προβλέπεται η κατάρτιση και επικαιροποίηση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα εκτός άλλων και δύο επισήμων μητρώων από την Αρμόδια  Περιφερειακή 
Αρχή που για την Π.Ε Κορινθίας είναι η Δ/νση Δασών Κορινθίας  
 

1. Του περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και  
2. Του περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων    

 
Υπόχρεοι  εγγραφής  στο  Περιφερειακό  Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα (operators1) που διαθέτουν2 ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας  στην  
αγορά  της  Ε.Ε.  για  πρώτη  φορά και  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Κανονισμού  
(ΕΕ)  αριθ.  995/2010  και  των,  κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της 
Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.  Στην κατηγορία δύναται να ανήκουν τα 
Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια 
υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες 
δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη  δημοσίων  δασών  (όπως  ΟΤΑ,  Μονές,  κ.λ.π.) Δασικοί 
Συνεταιρισμοί και οι  εμπορικές,  εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες 
και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας  στην  αγορά  της  Ε.Ε.   
 
Υπόχρεοι  εγγραφής  στο περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων    είναι  τα  φυσικά  ή  νομικά  
πρόσωπα  (τraders3) που,  στο  πλαίσιο  εμπορικής  δραστηριότητας  στην  εσωτερική 
αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη 
διατεθεί στην εσωτερική αγορά  και  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  
Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  995/2010  και  των,  κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, 
Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. 
 

Κάθε  υπόχρεος  εγγραφής  στο  Περιφερειακό  Μητρώο  Φορέων  Εκμετάλλευσης,   

ή στο περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων που έχει την έδρα του στην ΠΕ Κορινθίας οφείλει, 
(παρ 8 αρθρου7 ΚΥΑ) εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ να 

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή αρχή, δηλαδή την Δ/νση Δασών 

Κορινθίας,  προκειμένου να εγγραφεί στο κατά περίπτωση Μητρώο. Διευκρινίζεται ότι το 

                                                           
1
 Χειριστής, Διαχειριστής ,Επιχειρηματίας 

2
 Διευκρινίζουμε  ότι  οι  έμποροι,  δηλαδή  εκείνοι  που  μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 

που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς  Εκμετάλλευσης  αλλά  έμποροι  (Traders)  και  αυτοί  
καταγράφονται  στο  Μητρώο  Εμπόρων, 
3
 Έμπορος 
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διάστημα του εξαμήνου που αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ έχει ως καταληκτική 
ημερομηνία την 28 η  Ιουνίου 2016.  
  
Η υπηρεσία μας που έχει ορισθεί με την ΚΥΑ ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή για την ΠΕ 
Κορινθίας υποχρεούται εντός δυο μηνών από την υποβολή της αίτησης να εκδώσει 

Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο και  παράλληλα  θα ενημερώσει  την  

αρμόδια Κεντρική Αρχή προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρώο. 
 
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, προς 
συμπερίληψή τους στο αντίστοιχο μητρώο:  

1. Η Εμπορική ονομασία και η νομική μορφή του υπόχρεου,  
2. Η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του,  
3. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου (αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης, αριθμός 

συσκευής τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 

α) εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για εγγραφή στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων 

Εκμετάλλευσης από:  
i.  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της κατά την κείμενη 
νομοθεσία, άδειας άσκησης  εμπορικής-εισαγωγικής  δραστηριότητας  ή  οποιοδήποτε  άλλο  
έγγραφο,  όπως  π.χ. πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  Εμπορικό  Επιμελητήριο,  από  όπου  η  
αρμόδια  περιφερειακή  αρχή μπορεί  να  βεβαιωθεί  για  την  σύννομη  άσκηση  από  τον  
υπόχρεο  της  εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας.  
ii.  φορέα του Ελληνικού δημοσίου, όπως δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται 
απόδειξη της νομικής του προσωπικότητας ή της νόμιμης άσκησης εμπορικής 
δραστηριότητας, εφόσον αυτή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται 
στη σχετική νομοθεσία.”    
  

β) εφόσον η  αίτηση  υποβάλλεται για εγγραφή  στο  Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων 

από: αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 
ή  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο,  όπως  π.χ.  πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  Εμπορικό  
Επιμελητήριο,  από  όπου  η αρμόδια  περιφερειακή  αρχή  μπορεί  να  βεβαιωθεί  για  την  
σύννομη  άσκηση  από  τον  υπόχρεο  της  εμπορικής δραστηριότητας.» 
 

Επισημαίνεται ότι από καμία διάταξη δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε 

παραβόλου ή άλλης δαπάνης για την υποβολή της αίτησης έγγραφής στα παραπάνω 
μητρώα και την έκδοση της βεβαίωσης έγγραφής. 
 
 

Επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση μη υποβολής εμπρόθεσμα της αίτησης 

εγγραφής του υπόχρεου Φορέα εκμετάλλευσης ή Εμπόρου στα αντίστοιχα μητρώα  

επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ 

σύμφωνα με την 4 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. 
 
Ποινικές και διοικητικές  κυρώσεις επισύρει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω 
ΚΥΑ, η  διάθεση  στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων αυτής, 
σύμφωνα με τις έννοιες του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, καθώς και η 
άρνηση ή παρακώλυση ή κωλυσιεργία στην διενέργεια των ελέγχων από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα, καθώς και η παροχή ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων.  
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο καθένας να αντλήσει από την ήδη δημοσιευμένη ΚΥΑ 
στο ΦΕΚ καθώς και δημοσιευθείσες σχετικές Εγκυκλίους δ/γες του ΥΠΕΝ στο Διαύγεια με 
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τους ΑΔΑ που αναφέρονται στην παρούσα και στον ιστοχώρο (site) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/what-does-the-law-say/index_el.htm» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες που υπάρχουν σε αυτήν την πρώτη φάση παρακαλούμε :  
 
Να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευρεία ενημέρωση των μελών σας όσον 

αφορά την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εγγραφή τους εμπρόθεσμα έως την 28η  
Ιουνίου 2016 στα αντίστοιχα μητρώα του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 995/2010  

 
Να μας διαθέσετε τα ονόματα, επωνυμίες και τις διευθύνσεις ταχυδρομικές και ψηφιακές (e-
mails) των επιχειρήσεων μελών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που 
δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Κορινθίας,  είτε ως φορείς εκμετάλλευσης είτε ως έμποροι 
προκειμένου και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να τους ενημερώσουμε για τις 
παραπάνω νέες πρόσθετες υποχρεώσεις τους, εξ αιτίας της θέσης σε εφαρμογή του ΚΑΝ 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010. 
 

Ήμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία που θα ζητήσετε και στην 

διάθεσή σας να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από τις διατάξεις ή θα 
προκύψει από την εφαρμογή του ΚΑΝ  με την  συνεργασία και την υποστήριξη πάντα της 
Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ 955/2010 του ΥΠΕΝ. 
 

Τα Δασαρχεία Κορίνθου και Ξυλοκάστρου παρακαλούμε: 
Για την υποβολή αίτησης εγγραφής ως Φορέων Εκμετάλλευσης, καθόσον υπάρχει 
περίπτωση στο μέλλον εάν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις (πιστώσεις και 
προσωπικό) να παράξουν και εισάγουν στην αγορά της ΕΕ, ξυλεία από την διαχείριση των 
δημοσίων δασών ως ΚΕΔ. 
 
Για την συνδρομή στην προσπάθεια μας και συγκεκριμένα για την ενημέρωση και επίδοση 
της παρούσας σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (δασοκτήμονες, εμπόρους, υλοτόμους, 
εμπόρους ξυλείας (μάνδρες καυσόξυλων) , δασικούς συνεταιρισμούς κλπ) που κατά την 
γνώμη τους εντάσσονται στον ΚΑΝ Ξυλείας (ΕΕ) αριθ. 995/2010 ως Φορείς Εκμετάλλευσης 
ή Έμποροι κατά την έννοια του ΚΑΝ . 
 
Την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ 955/2010 παρακαλούμε για την 
άμεση αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (αν υπάρχει) σχετικού με τον ΚΑΝ, για την 
διανομή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των τοπικών ΜΜΕ. 
 
                                                                                                      Με εντολή ΓΓΑΔΠΔΕ&Ι 
                                                                                                            Ο Δ/ντης Δασών  
 
 
                                                                                                         Καλλίρης Παναγιώτης   
                                                                                                        Δασολόγος με Β βαθμό  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/what-does-the-law-say/index_el.htm
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Πίνακας Κοινοποιήσεων  
Υ.Π.ΕΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ CITES 
(Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ 955/2010) 
Χαλκοκονδύλη 31   101 64 Αθήνα  
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
Ν.Ε.Ο.  Πατρών – Αθηνών  33   264 41   Πάτρα  
 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αράτου 39       201 31 Κόρινθος 
 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Παναγή Τσαλδάρη 5      20 400 Ξυλόκαστρο 


