
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Εμπορεύεστε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας; 

Διαθέτετε κατάστημα στο οποίο πωλείται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας; 

  

Αν ναι, τότε, ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013 

(Ν. 139(Ι) / 2013), οι Κανονισμοί της ΕΕ με αριθ. 995/2010 και αριθ. 607/2012 οι οποίοι 

καθορίζουν τις υποχρεώσεις όλων όσων διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, 

αλλά και ο περί Δασών Νόμος του 2012 (Ν. 25(Ι) / 2012),  σας αφορούν. 

 

Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας 
Με βάση τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς, έχετε υποχρέωση να διασφαλίζετε ότι μόνο 
νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας τοποθετούνται στην αγορά μέσω της 
εφαρμογής του «Συστήματος Δέουσας Επιμέλειας».  
 
Το Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων και διαδικασιών μέσω των 
οποίων θα συλλέγετε πληροφορίες σε σχέση με την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που 
τοποθετείτε για πρώτη φορά στην αγορά (χώρα υλοτόμησης, είδος, ποσότητα, στοιχεία 
προμηθευτή, στοιχεία για τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία της χώρας παραγωγής 
κλπ), στη συνέχεια θα αξιολογείτε τις πληροφορίες αυτές και αν διαπιστώνετε ότι υπάρχει 
κίνδυνος τοποθέτησης παράνομης ξυλείας στην αγορά, τότε θα πρέπει να λαμβάνετε μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  
 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι παρόλο που στο Παράρτημα Ι του Νόμου 139(Ι)/2013 (ο περί 
του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013), αναφέρονται τα 
είδη ξυλείας και προϊόντων ξυλείας για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας, η εφαρμογή του 
Συστήματος Δέουσας Επιμέλειας πρέπει να γίνεται κατά την εμπορία όλων των προϊόντων 
ξυλείας όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 995/2010 στο οποίο 
περιλαμβάνονται και προϊόντα όπως το χαρτί, τα ξύλινα έπιπλα, οι κορνίζες, τα 
προκατασκευασμένα σπίτια κλπ.  
 
Ετήσια Άδεια Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας  
Με βάση τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο του 2013, 
για να μπορείτε να εμπορεύεστε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας τα οποία αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι του Νόμου 139(Ι)/2013, πρέπει να εξασφαλίσετε από τον Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών «Ετήσια Άδεια Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας», (Έντυπο Τ.Δ. 226).  
 
Για την εξασφάλιση της άδειας αυτής πρέπει να υποβάλετε αίτηση προς τον Διευθυντή, 
παρέχοντας τα στοιχεία που περιγράφονται στο Άρθρο 8 (2) του Νόμου (Έντυπο Τ.Δ. 225). Η 
άδεια αυτή θα εκδίδεται με όρους βάσει των άρθρων 8 (2) και 10 (1) του Νόμου.  
 
Τήρηση Μητρώου και Υποβολή Στοιχείων 
Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και σύμφωνα με τις 
Διατάξεις του Νόμου 139 (Ι) /2013 (Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων 
Ξυλείας Νόμος του 2013), Άρθρο 8, Εδάφιο 3, κάθε κάτοχος Άδειας Εμπορίας Ξυλείας και 
Προϊόντων Ξυλείας είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώο σε σχέση με την ξυλεία και τα 
προϊόντα ξυλείας που αγόρασε, πώλησε ή βρίσκονται στην κατοχή του.  
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Στο μητρώο πρέπει να τηρούνται πληροφορίες για: 
 

1. Στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης ή των εμπόρων από τους οποίους προμηθεύτηκαν 
την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας:  

 

 Ονοματεπώνυμο 

 Διεύθυνση επικοινωνίας 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 
2. Την προέλευση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας: 

 

 Χώρα  

 Περιφέρεια της χώρας 

 
3. Τα είδη: 

 

 Εμπορική ονομασία προϊόντος 

 Τύπος προϊόντος 

 Κοινή ονομασία είδους δέντρου 

 Επιστημονική ονομασία είδους δέντρου 

 

4. Τις ποσότητες: 
 

 Εκφραζόμενες σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων  
 

5. Στοιχεία των εμπόρων στους οποίους πωλήθηκε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (Στις 
περιπτώσεις πώλησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε ιδιώτες θα καταχωρείται Ι.Χ. -      
Ιδιωτική Χρήση και θα τηρούνται στοιχεία για τις ποσότητες πώλησης): 

 

 Ονοματεπώνυμο 

 Διεύθυνσης επικοινωνίας 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 
Τα μητρώα θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή του αποθέματος και 
να φυλάσσονται για περίοδο πέντε (5) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής. 
 
Ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να είναι δυνατός ο ισολογισμός στα Μητρώα Αγοράς και Πώλησης 
Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας και να φαίνονται οι ποσότητες που απομένουν αδιάθετες στο 
χώρο αποθήκευσης. 
 
Τα μητρώα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Διευθυντή για έλεγχο όποτε ζητηθούν. 
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Αδικήματα και Ποινές που προβλέπονται από το Νόμο 139(Ι)/2013 
 
 

Α/Α Αδίκημα Άρθρο 
Μέγιστη Ποινή 

Χρηματική Φυλάκιση 

1 
Αδειούχος έμπορος ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που δεν τηρεί τα στοιχεία που 
περιγράφονται στο Άρθρο 8 (3) 

17(1)(α) €1.000 ------ 

2 

Αδειούχος έμπορος ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που δεν υποβάλλει τα στοιχεία που 
περιγράφονται στο Άρθρο 8 (3) στις 
ημερομηνίες που του ζητούνται 

17(1)(α) €1.000 ------ 

3 

Αδειούχος έμπορος ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που δεν συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις Επιθεωρητή ή δεν βοηθά 
επιθεωρητή στους ελέγχους 

17(1)(γ), 
17(1)(δ) 

€1.000 ------ 

4 
Πρόσωπο που εμπορεύεται χωρίς Άδεια 
Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας 

17(2)(α) 
€5.000 ή ένα (1) έτος 

ή και τις δύο ποινές μαζί 

5 
Πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
παράνομα ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 

17(3)(α) 
€40.000 ή δύο (2) έτη 

ή και τις δύο ποινές μαζί 

6 
Πρόσωπο που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες 
των Κανονισμών για τη δέουσα επιμέλεια            
(άρθρα 4 και 6 του Καν. 995/2010) 

17(3)(β) 
€40.000 ή δύο (2) έτη 

ή και τις δύο ποινές μαζί 

7 
Πρόσωπο που υποβάλλει ψευδή ή 
παραποιημένα στοιχεία 

17(3)(γ) 
€40.000 ή δύο (2) έτη 

ή και τις δύο ποινές μαζί 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.moa.gov.cy/forest ή στο 22805514.   

http://www.moa.gov.cy/forest%20ή%20στο%2022805514

