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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492) παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η 
προβλεπόµενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) 
προθεσµία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα 
‘’Φορέων Εκµετάλλευσης ‘’ και ‘’Εµπόρων ‘’, στην αρµόδια περιφερειακή αρχή Ευρυτανίας 
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)  

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκµετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη 
φορά. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισµοί, οι ιδιώτες δασοκτήµονες, οι 
ιδιοκτήτες µη δηµοσίων δασών, (όπως ΟΤΑ, Μονές, εισαγωγείς ξυλείας από χώρες εκτός Ε.Ε. κ.λ.π.).και που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.   

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εµπόρων» είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, 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.  

 Η εγγραφή των υπόχρεων (εµπόρων ή Φορέων εκµετάλλευσης) είναι υποχρεωτική και  χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση εφόσον η αίτηση τους υποβληθεί  εντός της νέας ορισθείσας προθεσµίας 
   Σε 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 
υποβολή της απαιτούµενης αίτησης εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, επιβάλλεται σύµφωνα µε  
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9, διοικητικό πρόστιµο ύψους επτακοσίων ευρώ ( 700€)   

 Δυνατότητα ενηµέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT). 

     Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόµενος υπόχρεος, µπορεί να επικοινωνεί κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε την Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας στο τηλέφωνο 22370-22946 (κα. 
Ευαγγελοπούλου Μαρία & κα. Ζάρρα Μαρία). 
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