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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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(Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή 
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Πληροφ:   Προϊστάμενος. 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 24 
Ταχ Κώδικας : 201 31 
Τηλ.  2741-0-23843  
FAX: 2741-0-26674 
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Κόρινθος: 11-2-2016 
Αριθμ.   Πρωτοκ: 11719/304 

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Διεύθυνση: Ερμού 2,  
Τ. Κ. 201 31 Κόρινθος 
Email: info@korinthiacc.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 24464 
Fax: 27410 21173 
 

ΚΟΙΝ: Π. Κοιν 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης 
Δεκεμβρίου 2005 «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT 
για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
1. H (ΚΥΑ) αριθμ.135279/159/12-01-2016 (ΦΕΚ 83/25-01-2016) “Καθορισμός Αρμοδίων 

Αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 
του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος 
αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 
17ης Οκτωβρίου 2008 «περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου “περί δημιουργίας εθελοντικού 
συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα”» 

2. Η αριθμ 135982/461/27-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΡ4Ζ4653Π8-Ξ6Ω) Κανονισμός FLEGT – Θεσμικό 
πλαίσιο εφαρμογής. 

3. Το αριθμ 5855/110/2-2-2016 έγγραφο μας σχετικό με την 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)] 

 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Σε συνέχεια του (3) σχετικού μας που αφορούσε τον Κανονισμό  Ξυλείας  της  ΕΕ  αριθ.  
995/2010 -  (European  Union  Timber Regulation - EUTR)] διαβιβάζουμε συνημμένα την (1) 
σχετική ΚΥΑ «Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου “περί 
δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα”» που μας κοινοποιήθηκε από  το ΥΠΕΝ και είναι πλέον απολύτως 
δεσμευτικός για την χώρα μας. 
 
Ο  Κανονισμός  FLEGT    [Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  2173/2005  «περί  δημιουργίας  
εθελοντικού συστήματος  αδειών  FLEGT  για  τις  εισαγωγές  ξυλείας  στην  Ευρωπαϊκή  
Κοινότητα»    -  (FLEGT Regulation)] θεσπίζει ένα πλαίσιο αδειοδότησης για προϊόντα 
ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ από χώρες  που  έχουν  συνάψει  ΕΣΕΣ  με  την  ΕΕ.  Οι  
ΕΣΕΣ  αποσκοπούν  στο να  διασφαλίσουν  ότι  το εξαγόμενο ξύλο προς την ΕΕ προέρχεται 
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από νόμιμες πηγές και να βοηθήσουν τις εταίρους χώρες στη βελτίωση της δικής τους 
νομοθεσίας και διακυβέρνησης στον τομέα αυτό.  
Μέχρι σήμερα στις εταίρους χώρες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: το Καμερούν, η Γκάνα, η 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Λιβερία και η Ινδονησία . 
 
Τις συναφθείσες ΕΣΕΣ (Εθελοντικές  Ευφωνίες Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ/VPAs) (στην 
ελληνική έκδοση) μεταξύ της Ε.Ε. και εκάστης των ως άνω εταίρων χωρών μπορείτε να 
βρείτε στον ειδικό για το σχέδιο δράσης FLEGT δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ:  
http://www.ypeka.gr  (ΔΑΣΗ  /  ΔΙΕΘΝΗ  ΘΕΜΑΤΑ  –  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
FLEGT) . 
 
Βασικό στοιχείο σε κάθε Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) [Voluntary 
Partnership Agreement  (VPA)]  είναι  ένα  Σύστημα  Επαλήθευσης  της  Νομιμότητας  
(ΣΕΝ/LAS).  Σκοπός λειτουργίας του είναι να αναγνωρίζει, παρακολουθεί και αδειοδοτεί 
νόμιμα παραχθείσα ξυλεία, και να  διασφαλίζει  ότι  μόνο  νόμιμη  ξυλεία  εξάγεται  προς  την,  
και  εισάγεται  από,  την  Ευρωπαϊκή Ένωση,  παρά  το  ότι  όλες  οι  μέχρι  σήμερα  
συναφθείσες  ΕΣΕΣ  πηγαίνουν  πέρα  από  αυτές  τις απαιτήσεις  για  να  καλύψουν  όλη  
την  ξυλεία  που  προορίζεται  για  εξαγωγή  (ανεξάρτητα  από  τον προορισμό της), και 
κάποιες ΕΣΕΣ  καλύπτουν όλη την ξυλεία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προορίζεται  
για  εσωτερική  χρήση.  Όλες  οι  συναφθείσες  ΕΣΕΣ  περιλαμβάνουν  ελέγχους  για  να 
εξασφαλίσουν τη νομιμότητα της ξυλείας που εισάγεται στην εταίρο χώρα (από άλλες χώρες) 
για επανεξαγωγή της στη συνέχεια, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι παράνομα 
αποκτηθείσα ξυλεία δεν εισέρχεται στην εμπορική αλυσίδα με αυτό τον τρόπο.  
 

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού  FLEGT για την Π.Ε. Κορινθίας 

ορίσθηκε η υπηρεσία μας η οποία  είναι αρμοδία, εκτός των άλλων υποχρεώσεων της,  

 για την  παραλαβή των αιτήσεων και αδειών FLEGT, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 
1 εδάφιο α του άρθρου 3 της ΚΥΑ,  

 τον  δειγματοληπτικό έλεγχο φορτίων και αδειών FLEGT και  

 την υποβολή τους στην Αρμόδια Κεντρική Αρχή γα τον έλεγχο και επαλήθευση τους. 
 

Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Κανονισμού FLEGT για την ΠΕ Κορινθίας 

(Αρμόδια Τελωνεία  εισόδου και εισαγωγής προϊόντων ξυλείας FLEGT) έχουν ορισθεί τα 
Τελωνεία  Κορίνθου/ Korinthos και Αγίων Θεόδωρων/ Agioi Theodoroi. Πρόκειται για 
εκείνα από τα ορισθέντα από τη χώρα μας - σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καν.  (ΕΚ)  
338/97-  αρμόδια  τελωνεία εισαγωγής  και  εξαγωγής  δειγμάτων  ειδών  CITES,  του 
πίνακα, που κοινοποιήθηκε με το αριθμ. Δ19Γ 5010670 ΕΞ 2013/21-03-2013 (K.A. 510.4) 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση 19η Τελωνειακών Διαδικασιών), από τα οποία 
επιτρέπεται η εισαγωγή Ξυλείας .  
 
Μετά όμως από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τελωνείο Κορίνθου διευκρινίστηκε ότι δεν 
υφίσταται Τελωνείο Αγίων Θεοδώρων αλλά Κλιμάκιο του Τελωνείου Κορίνθου στους Αγίους 
Θεοδώρους. Επομένως η μοναδική  αρμοδία Τελωνειακή Αρχή Κανονισμού FLEGT για την 
ΠΕ Κορινθίας είναι αποκλειστικά το  Τελωνείο Κορίνθου. 
 
  

Κάθε εισαγωγέας που προτίθεται να εισάγει και θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία στην 

χώρα μας και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντα ξυλείας από χώρες  που  
έχουν  συνάψει  ΕΣΕΣ  με  την  ΕΕ υποχρεούται: 
 
α) να υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
παρούσας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου στο σημείο εισόδου 
της χώρας, αίτηση συνοδευόμενη από την άδεια FLEGT. Η αίτηση έχει τη μορφή του 
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υποδείγματος του παραρτήματος Β1 (σελίδα 6) και η άδεια FLEGT τη μορφή που 
καθορίζεται στο παράρτημα Β2 (σελίδα 7,8,9) της ΚΥΑ  
β) να προσκομίσει στην ανωτέρω αρμόδια αρχή τυχόν σχετικά έγγραφα και 
γ) να καταβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 τέλος. (παράβολο υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της 
άδειας FLEGT). 
 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ΚΥΑ προβλέπει σοβαρές διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις κατά όσων εισαγωγέων δεν εφαρμόσουν τη προβλεπομένη διαδικασία έλεγχου,  
ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε αυτήν την πρώτη φάση παρακαλούμε :  

 Να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευρεία ενημέρωση των 
εισαγωγικών επιχειρήσεων  μελών σας.  

 Να μας διαθέσετε τα ονόματα, επωνυμίες και τις διευθύνσεις ταχυδρομικές και 
ψηφιακές (e-mails) των επιχειρήσεων αυτών 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 προκειμένου 
συνεργαζόμενοι να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα  προκύψει από την εφαρμογή του 
ΚΑΝ  με την  συνεργασία πάντα και την υποστήριξη της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής  
Κανονισμού  FLEGT του ΥΠΕΝ.  
 

Το  Τελωνείο  Κορίνθου που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούμε για την 

συνεργασία του και την  θεωρούμε δεδομένη. 
 
Την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ 2173/2005 παρακαλούμε για την 
άμεση αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (αν υπάρχει) σχετικού με τον ΚΑΝ FLEGT, 
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  
 
 

Συνημμένα έγγραφα 
1. Ενοποιημένο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005  όπως τροποποιήθηκε με 

τον  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 657/2014   
2. H (ΚΥΑ) αριθμ.135279/159/12-01-2016 (ΦΕΚ 83/25-01-2016) 
3. Η αριθμ 135982/461/27-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΡ4Ζ4653Π8-Ξ6Ω) Κανονισμός FLEGT – 

Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής. 
4. Αίτηση  (αντίγραφο από το ΦΕΚ) 
5. Άδεια FLEGT  (αντίγραφο  από το ΦΕΚ) 

 
 
 
 
 



ΔΔ 11719/304/2016 4 

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  
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Αποστόλου Παύλου 27     20131 Κόρινθος 
 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αράτου 39       201 31 Κόρινθος (ενημέρωση) 
 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Παναγή Τσαλδάρη 5      20 400 Ξυλόκαστρο (ενημέρωση) 
 


