ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για Τήρηση Βιβλίου Απογραφής του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε.
995/2010 στους εγγραφέντες στα Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και
Εμπόρων.
Ανακοινώνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, την έκδοση της με αριθ.
158587/6214/2016 απόφαση της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής Κανονισμού Ξυλείας
που αφορά ερμηνεία ως προς τον τύπο του Βιβλίου Απογραφής της Ξυλείας και
των Προϊόντων Ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς
Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους Ξυλείας. Με την ανωτέρω απόφαση, ορίζονται
τα παρακάτω:
Το εν λόγω βιβλίο, θα είναι ενιαίου µορφότυπου, για όλους του Εµπόρους και Φορείς
Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, µε δυνατότητα
συμπλήρωσης σε αυτό, επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε
σελίδα, περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων
πληροφοριών, που αφορούν το εµπόρευµα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των
προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν.
995/2010), η κοινή - εµπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του
είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η
ποσότητα του εμπορεύματος (Όγκος, βάρος ή αριθµός μονάδων – ανάλογα µε την
περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής
(διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθµός του Παραστατικού.
Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέµατος, µε 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων),
καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, θα αναρτηθεί σε pdf
µορφή στον επίσηµο δικτυακό τόπο [(www.ypeka.gr), υπό την διαδρομή: ∆ΑΣΗ /
∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ FLEGT / Εγκύκλιοι / α.
Για τον "Κανονισµό Ξυλείας": / Εγκύκλιος µε Α.Π. 148587/6214/1-12-2016],
προκειμένου να µπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (“Εµπόρους”,
“Φορείς Εκμετάλλευσης”), αλλά και τις υπηρεσίες για διευκόλυνσή τους, για να
προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρµόδια περιφερειακή αρχή κανονισµού
ξυλείας, όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του από
κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με την έδρα της
επιχείρησής τους, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη:
-Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής: Αγ. Ιωάννου 65, Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2106395280
-Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής: Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω, τηλ. 210-5908977
-Δ/νση Δασών Αθηνών: Μεσογείων 239, Ν. Ψυχικό, τηλ. 210-3725710
-Δ/νση Δασών Πειραιά: Αγ. Διονυσίου 5, τηλ. 210-4124953

