
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τμήμα Προστασίας &  
Διαχείρισης Δασών 

 Θεσσαλονίκη,  11-02-2016 
 
Αρ. Πρωτ. : 1220 

Ταχ. Δ/νση: Ναυαρίνου 28 Καλαμαριά 
Ταχ. Κώδικας: 551 31 
Πληροφορίες: Δρ. Δ. Μήνογλου 
Τηλέφωνο: 2313-309.567 
Τηλεομοιότυπο: 2313-309547 
Ηλ. Ταχυδρομείο: dminoglou@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Δασαρχείο Θεσ/νίκης 
Καρατάσου 1 Τ.Κ  546 26 
546 26 Θεσσαλονίκη 

2. Δασαρχείο Σταυρού 
570 14 Σταυρός 

3. Δασαρχείο Λαγκαδά 
57200 Λαγκαδάς 

4.   Α.Δ.Μ.Θ. 
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Καθηγ. Ρωσσίδη 11, 54008 Ενταύθα  

5.   Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Βενιζέλου 64, 54631 Ενταύθα 

6.   Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τσιμισκή 29, 546 24 Ενταύθα 

7.   Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Ξυλείας 
κ. Αλμπάνη Ιωαν. (ως πρόεδρο) 
Λεωφ. Αεροδρομίου, Μαγούλα  
192 00 Αττική 

8.   Ανεξάρτητο διαδικτυακό τόπο 
“Δασαρχείο” 

dasarxeio@gmail.com  
 ΚΟΙΝ.: 1. ΑΔΜΘ 

Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων 

Καθηγ. Ρωσσίδη 11, 54008 Ενταύθα 
2. Δ/νση Συντονισμού &  

Επιθεώρησης Δασών 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 
551 02 Πυλαία, Τ.Κ. 22487 

3. Υ.Π.Ε.ΚΑ. 
Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσ. 
Περιβάλλοντος 
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης  Προστασίας 
Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 
Δ/νση Προγραμματισμού &  
Δασικής Πολιτικής 
Τμήμα Διακίνησης &Εμπορίας Δασ. 
Προϊόντων & Ειδών CITES 
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα 

   
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010 σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 

134627/5835/23.12.15 (ΦΕΚ 2872Β/29.12.15)  
ΣΧΕΤ.: α) Τα με αριθ. 134381/5928/30.12.2015, 134382/5229/30.12.15, έγγραφα του Υ.Π.ΕΝ. 

(αριθ. πρωτ. Δ.Δ.Θ. 102834/30.12.2015, 1220/11.01.2016) 
β) Το με αριθ. πρωτ. 5218/03.02.2016 έγγραφο της Δ.Σ.Ε.Δ. (αριθ. πρωτ. Δ.Δ.Θ. 
8065/05.02.2016). 

 



1. Μετά τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούμε τα Δασαρχεία της Π.Ε. Θεσσαλονίκης να 
ενημερώσουν τους Δασικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής τους, τους ιδιοκτήτες μη 
δημοσίων δασών (ΟΤΑ κ.λπ), τους ιδιώτες δασοκτήμονες φυσικά ή νομικά πρόσωπα για το 
γενικό στόχο που τίθεται από την ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/23.12.15 (ΦΕΚ 2872Β/29.12.15) 
και τον ευρωπαϊκό κανονισμό ξυλείας 995/2010, που είναι η καταπολέμηση της παράνομης 
διακίνησης και εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην Ε.Ε, καθώς και για τα μέτρα , 
τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις όσων παράγουν διακινούν και εμπορεύονται ξυλεία, 
όπως περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του Καν. Ε.Ε. 995/2010 και τους αφορούν άμεσα.  
- Ως βασική υποχρέωση επιβάλλεται η εγγραφή σε Μητρώα, ανάλογα με την 
δραστηριότητά τους, όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την 
υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των 
προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. Δασικοί Συνεταιρισμοί, έμποροι και εισαγωγείς ξυλείας, 
έμποροι καυσόξυλων, πέλετ κλπ). 
Τα Μητρώα αυτά συντάσσονται και τηρούνται από την υπηρεσία μας, με καταληκτική 
ημερομηνία εγγραφής  την 28η Ιουνίου 2016. 
- Ως επιπλέον υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης και των εμπόρων ξυλείας και 
προϊόντων ξυλεία αναφέρεται η τήρηση αντιγράφου του βιβλίου της πλησιέστερης 
απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος 
του Καν. ΕΕ 995/10 που βρίσκονται στην κατοχή τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με 
σφραγίδα και ημερομηνία, έτοιμο να το θέσουν στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών 
οργάνων (αρθ. 13 παρ.2 της ΚΥΑ του θέματος) 
 
Επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα 
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 και 
όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του Κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΟΚ) 2658/87. 
 
Για την μη υποβολής αίτησης εγγραφής των υπόχρεων (Φορέων Εκμετάλλευσης ή 
Εμπόρων) στα αντίστοιχα Μητρώα εντός της ορισθείσας προθεσμίας προβλέπεται η 
επιβολή χρηματικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.4 της σχετικής 
ΚΥΑ, ενώ χρηματικές ποινές επιβάλλονται και σε κάθε περίπτωση μη εφαρμογής της ΚΥΑ 
 
Για διευκρινίσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
της ΕΕ 950/2010 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας ή στα 
κατά τόπους Δασαρχεία καθώς και στις σχετικές ιστοσελίδες του Υ.ΠΕ.ΕΝ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Παρακαλούνται οι αποδέκτες (4), (5) και (8) στους οποίους αποστέλλεται το παρόν και/ή 
μόνον σε ηλεκτρονική μορφή να το αναρτήσουν ως ενημερωτικό έγγραφο στις ιστοσελίδες 
της ΑΔΜΘ, του ΓΕΩΤΕΕ και του ισοτόπου “Δασαρχείο” αντίστοιχα.  
 

3. Τέλος παρακαλούμε τους αποδέκτες (6) και (7) να συμβάλλουν στην έγκαιρη ενημέρωση 
των Εμπόρων-Εισαγωγέων Ξυλείας & Προϊόντων Ξυλείας που τυγχάνει να είναι μέλη τους, 
για τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ του θέματος, 
όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω παρ.1. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 


