ορθη επαναληψη
25- 04-2016
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος: 22 - 03

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ: 40520/926

-2016

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝ/ΜΟΥ&ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1. Δασαρχείο Πύργου - Πύργος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

2. Δασαρχείο Αμαλιάδας - 25 Μαρτίου 23 -Αμαλιάδα

ης

3. Δασαρχείο Ολυμπίας - Κρέστενα
Ταχ.Δ/νση : Αλφειού 42
Ταχ. Κωδ. : 27100
Πληροφορ.: Αγγελική Τσάκωνα
Στ. Κότσικα
Τηλέφωνο : 26210 34535
FΑX
: 26210 34535
e-mail
: ddilia@4943.syzefxis.gov.gr

4.Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών- N.E.O.Πατρών-Αθηνων 28 Πάτρα
5. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Γεροκωστοπούλου 24, Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
6.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
28ης Οκτωβρίου & ΠΛ. Ηρώων - 27131-Πύργος
7.Πανελλήνια Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ξυλείας
κ. Αλμπάνη Ιωαν. ( ως Πρόεδρο)
Λεωφ.Αεροδρομίου, Μαγούλα 19200- Αττική

8. Ανεξάρτητο διαδικτυακό τόπο ‘’Δασαρχείο’’
dasarxeio.gmail.com (για δημοσιευση)
Κοιν.: 1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33--26441- Πάτρα
2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33--26441- Πάτρα
3. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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, 10164- Αθήνα
ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010 σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015

(ΦΕΚ 2872Β/29-12-2015)
Σχετ.: 1. Τα με αριθ. 134381/30-12-2015 ,134382/5229/30-12-2015 έγγραφα του Υ.Π.ΕΝ.
2. Τα με αριθ. 134387/165/12-1-2016, 134389/181-1-2016 έγγραφα του Υ.Π.ΕΝ.
Μετά τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούμε τα Δασαρχεία της Π.Ε. Ηλείας, να ενημερώσουν όλους τους παρακάτω αναφερόμενους
(φυσικά & νομικά πρόσωπα) για το γενικό στόχο που τίθεται από την ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015(ΦΕΚ 2872Β/29-12-2015)
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 στις προαναφερόμενες και σχετικές διατάξεις και τους αφορά άμεσα.
Ως βασική υποχρέωση επιβάλλεται η εγγραφή σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, ήτοι:
Α) ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Υπόχρεοι εγγραφής είναι τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία η προϊόντα ξυλείας που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. αριθμ. 995/2010 και των, κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών
της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
Β) ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
Υπόχρεοι εγγραφής είναι τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, που στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική
αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας η προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. αριθμ. 995/2010 και των , κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών,
Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
Τα Μητρώα αυτά συντάσσονται και τηρούνται από την Υπηρεσία μας, με καταληκτική ημερομηνία εγγραφής την
η
28 Ιουνίου 2016. Για την εγγραφή τους δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Ως επιπλέον υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης και των εμπόρων ξυλείας και προϊόντων ξυλείας αναφέρεται η τήρηση
αντίγραφου του βιβλίου της πλησιέστερης απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του
Παραρτήματος του Καν. ΕΕ995/10 που βρίσκονται στην κατοχή τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με σφραγίδα και
ημερομηνία, έτοιμο να το θέσουν στην διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων ( αρθ. 13 παρ.2 της ΚΥΑ του θέματος)
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τον έλεγχο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που βρίσκονται στις αποθήκες τους και αποκτήθηκαν πριν την
3η Μαρτίου 2013, οι Φορείς Εκμετάλλευσης και οι έμποροι πρέπει να προσκομίσουν στην Αρμόδια Αρχή το παραπάνω βιβλίο
απογραφών και τα οικεία παραστατικά αγοράς και πώλησης των αγαθών αυτών, εφόσον τους ζητηθεί

Επισημάνεται 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 η μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα , η ξυλεία
που αγοράζεται η πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.
Για τη μη υποβολή αίτησης εγγραφής των υπόχρεων ( Φορέων Εκμετάλλευσης η 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 πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ 950/2010 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Υπηρεσία μας η στα κατά τόπους Δασαρχεία και στις σχετικές ιστοσελίδες του Υ.ΠΕ.ΕΝ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες (4) , (5) και (8) στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, να το αναρτήσουν ως ενημερωτικό
έγγραφο στις ιστοσελίδες της Α.Δ.Θ.Στ., του ΓΕΩΤΕΕ και του ιστότοπου « Δασαρχείο» αντίστοιχα.
Τέλος παρακαλούμε τους αποδέκτες (6) και (7) να συμβάλλουν στην έγκαιρη ενημέρωση των Εμπόρων- Εισαγωγέων
Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας που τυγχάνει να είναι μέλη τους, για τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή
της ΚΥΑ.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Ο Δ/ντης Δασών Ηλείας α.α.

Παν/της Κορισιάνος
Δασολόγος

