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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Χαλκίδα,:  02 Φεβρουαρίου 2016 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ    

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ    

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ 
 

Με την αριθμ. 134627/5835/263-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2872/τ.Β/29-12-2015) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση περί «Καθορισμού αρμοδίων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ. 

(ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 

«για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προιόντων 

ξυλείας στην αγορά κ.λ.π.» η Δ/νση Δασών Ευβοίας, ορίστηκε ως Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή 

Κανονισμού Ξυλείας.  

 

Με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης των Περιφερειακού Μητρώου 
Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων εντός έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι 28-06-2016. 
 
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. 
 

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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 
 
Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας 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.  

 

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς 

που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την 

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.). 

 



2 

 

Διευκρινίζεται 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 και 

αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων.  

 

Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς 

διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία 

των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο. 

 

 Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για 

πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος – υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Δασών Ευβοίας, τηλ. Επικοινωνίας : 22210 84221 εσωτ. 3, 

αρμόδια υπάλληλος, Αντιγόνη Καραδόντα 

 

 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Δασών Ευβοίας  

 

 

 

Δέσποινα Ι. Κομίλη    

Δασολόγος  
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