
ΚΟΙΝ: 1.Δασαρχείο Σερρών
2. Δασαρχείο Σιδ/στρου
3. Δασαρχείο Νιγρίτας

Έδρες τους

/1ljf .
~ if{S/ΙJ

EΛΛHNIK~MOKPATlA .._ .._-_!
~~~~~~~i~Σ~Ε:~Α~~iΚΗΣΗ "', "., .;ΙΧΊ)ο ~~~ς 09 Μαίου 2017

~~~6Κτ~:6~Σ~π~i~Ε~ ~~T~~' Πρωτ. 7238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Σερρών
Ταχ.ΔJνση :ΤέρμαΟμονοίας Π. Κωστοπούλου 2
Ταχ. Κώδικας 62 125 62122 Σερρες
Πληροφορίες: Ντόντη Μ.-ΑργυροπούλουΧ.
Τηλέφωνο : 2321022633
FAX :2321062086
E-mai/ : ddas-ser@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ΠερlφερειακC!u Μηη)ώι::ιυ Φορέων Ε"!Jετάλλεuσl,!ς &
Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων

ΣΧΕΤ:Ό) 2556/06-02-2016 έγγραφό μας.
β) 9418/30-05-2017 έγγραφό μας.
γ) 155096/268/24-04-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1492/8'102-05-2017).

Μετά τα πιο πάνω (α) και (β) σχετικά έγγραφά μας σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η (γ)
σχετική ΚΥΑ που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα
περιφερειακά μητρώα "Φορέων Εκμετάλλευσης" και "Εμπόρων" της κοινής Υπουργικής
απόφασης 134627/5835/23:12-2015 (ΦΕΚ 2872 8) Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ
παρατείνεται Ιwξ~~~~Q~~.9kt1η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης' 134627/5835/23-12-2015 προθεσμία για την υποβολή
αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω.
διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να
τους εγγράψει στο κατά περίπτωση μητρώο.

Σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
α)Στο άρθρο 7 της 134627/5835/23.12.2015 ΚΥ,Α (ΑΔΑ: 7IΡ64653Π8-ΥΛΝ)

"Εθνικοί κατάλογοι και μητρώα", στην παράγραφο 3, προβλέπεται ότι: "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) αριθμ. 995/2010 και των κατ'
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την
εφαρμογή του".

β)Στους φορείς εκμετάλλευσης Γ1νήκουν πχ. οι εμπορικές ή εισαγωγικές
επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χ<iφες και διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα
ξυλείας στην αγορά της Ε-Ε-, οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι
ιδιοκτήτες μη δημόσιων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ.

γ)Στο άρθρο 7 "Εθνικοί κατάλογοι και μητριίια", στην παράγραφο 4, προβλέπεται
ότι : "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 Καν (ΕΕ) αριθμ.
995/2010 και των, κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής
που εκδίδονται για την εφαρμογή του" στο άρθρο 7, στην παράγραφο 8, προβλέπεται
ότι : "Κάθε υπόχρεος κατά την ανωτέρω παράγραφο 3, εγγραφής στο μητρώο του
εδαφίου β της ανωτέρω παραγράφου 2, καθιίις και κάθε υπόχρεος κατά την ανωτέρω
παράγραφο' 4, εγγραφής στο μητρώο του εδαφίου γ της ανωτέρω παραγράφου 2,
οφείλει εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να
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υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχει την έδρα του
προκειμένου αυτή να τον εγγράψει στο κατά περίπτωση μητρώο".

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας (ενημέρωση κλπ) ώστε τα μέλη σας να
προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας μας για την εγγραφή τους.
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