
 
 
 
 
 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                                          Ξάνθη, 17 Φεβρουαρίου 2016 
            ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                             Aριθ. Πρωτ.  
  ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &                                               1619 
       ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 

           
                                                                           ΠΡΟΣ : 1, ∆ασαρχείο Ξάνθης 

Τµήµα            : Προστασίας & ∆ιαχείρισης ∆ασών                  67100 Ξάνθη 
Ταχ. ∆/νση    : ∆ιοικητήριο                                   2. ∆ασαρχείο Σταυρούπολης    
Τ.Κ.                : 671  00                                           67062   Σταυρούπολη 
 ΤΘ                :  259                                                      
Πληροφορίες  : Ε . Τουρουνίδου                            3. Εµπορικό &Βιοµηχανικό Επιµελητήριο                        
Τηλ  :   25410-66010                                               67100 Ξάνθη     
FAX                 :  25410-22115                            4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδ-Θράκης 
E-mail            :  ddas-xan@damt.gov.gr                           ∆/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
                                                                                    Καθ. Ρωσίδη 11 
                                                                                     54008 Θες/νικη 
                                                                     5. Συνεταιρισµό Ξυλεµπόρων Ξάνθης 
                                                                              κ. Γρηγορίου Χρυσούλα 
                                                                            Πάροδος Σάρδεων 1 
                                                                                   67100 ΞΑΝΘΗ 
                                                                    6. Ανεξάρτητο διαδικτυακό τόπο 
                                                                                 «∆ασαρχείο» 
                                                                     7. Τελωνείο Ξάνθης 
                                                                           67100 Ξάνθη 
                                                                    ΚΟΙΝ: 1, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 
                                                                            Γενική  Γραµµατεία Υ.Π.ΕΝ   
                                                                           Γενική    ∆/νση Ανάπτυξης   και   
                                                                              Προστασίας ∆ασών & Αγρο/ντος              
                                                                        ∆/νση Προγραµµατισµού & ∆ασικής Πολιτικής    
                                                                      Τµήµα ∆ιακίνησης και Εµπορίας ∆ασικών               
                                                                              Προϊόντων και Ειδών   CITES             
                                                                       (Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού Ξυλείας) 
                                                                                       Χαλκοκονδύλη 31                                                    

                                                                                               10164 ΑΘΗΝΑ                      
                                                                   2,   Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Μακεδ-Θράκης 
                                                                        Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών  Υποθέσεων 
                                                                               Καθ. Ρωσίδη 11    
                                                                                54008 Θες/νικη    
                                                                   3, Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Μακεδ-Θράκης 
                                                                       ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών 
                                                                          Λεωφόρος Γεωργ Σχολής 46 
                                                                                 55102 Θες/νικη 

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. ∆.∆.Θ. 102834/30.12.2015, 1220/11.01.2016) 
β) Το µε αριθ. πρωτ. 5218/03.02.2016 έγγραφο της ∆.Σ.Ε.∆. (αριθ. πρωτ. ∆.∆.Θ. 
8065/05.02.2016). 
     
   Μετά τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούµε τα ∆ασαρχεία  να ενηµερώσουν τους ∆ασικούς 
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. 
 

• Φορείς Εκµετάλλευσης (κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει για πρώτη 
φορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά) υποχρεούνται να 
εγγραφούν στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ έως 29-6-2016, 
που θα τηρείται στην ∆/νση ∆ασών Ξάνθης. 

• Έµποροι (οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο της εµπορικής 
δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγµατοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή 
προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά) υποχρεούνται να 
εγγραφούν στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ  έως 29-6-2016, που θα τηρείται 
στην ∆/νση ∆ασών Ξάνθης. 

• Οι Φορείς Εκµετάλλευσης και οι Έµποροι, υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο 
του βιβλίου της πλησιέστερης απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, 
των κωδικών του παραρτήµατος του ΚΑΝ. 995/2010, που βρίσκονται στην κατοχή 
τους,  µε σφραγίδα και ηµεροµηνία 

    

   Στην περίπτωση µη εγγραφής των υπόχρεων (φορέας εκµετάλλευσης ή Έµπορος) στα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της 
προαναφερόµενης ΚΥΑ, µητρώα ή µη υποβολής της απαιτούµενης αίτησης εντός της 
προαναφερόµενης προθεσµίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους επτακοσίων ευρώ 
(€ 700), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 της σχετικής 
ΚΥΑ. 
   Οι εισαγωγείς ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Ξάνθης ξυλεία ή 
προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχτεί στον ΚΑΝ FLEGT υποχρεούνται να 
υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην 
∆/νση ∆ασών Ξάνθης µαζί µε την «άδεια FLEGT» και το προβλεπόµενο ειδικό παράβολο 
εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT.  
 
 

  Παρακαλούνται οι αποδέκτες (4) και (6) στους οποίους αποστέλλεται το παρόν και/ή 
µόνον σε ηλεκτρονική µορφή να το αναρτήσουν ως ενηµερωτικό έγγραφο στις ιστοσελίδες 
της Α∆ΜΘ, και του ισοτόπου “∆ασαρχείο” αντίστοιχα. 
   Τέλος παρακαλούµε τους αποδέκτες (3) και (5) 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 ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

                                                                                                   Ο Εκτελών καθήκοντα 
 
 
                                                                                                                       Παναγιώτης Μουχταρίδης 

                                                                                                                 Γεωτεχνικός Δασολόγος με Δ΄ Βαθμό                             

  
 


