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ΘΕΜΑ:    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010, για τον 

τερματισμό διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου: «Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις 

για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 995/2010», που έχει ανατεθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Τμ. 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου στην Καρδίτσα, ενημερωτική 

εκδήλωση σχετικά με τον νέο Κανονισμό 995/2010.  

 

Ο Κανονισμός αυτός αφορά την εμπορία και διακίνηση ξυλείας και προϊόντων 

ξυλείας, με στόχο τον τερματισμό της διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας 

στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο διακινούνται σε ετήσια 

βάση περίπου 1,5 δις. κυβικά μέτρα ξυλείας, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι ένα 

ποσοστό που μπορεί να φτάνει το 17% αποτελεί προϊόν παράνομων υλοτομιών είτε 

παραλείψεων της δασικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσης. Η κατάσταση αυτή 

είναι ανεπίτρεπτη από άποψη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική και η 

εφαρμογή του Κανονισμού αποσκοπεί στον τερματισμό του φαινομένου, τουλάχιστον 

ως προς την αγορά της Ε.Ε. 

 

 
 

 

Ο Κανονισμός 995/2010 αποτελεί Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όλες οι χώρες – μέλη 

οφείλουν ήδη να τον εφαρμόζουν, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2013.  



Σύντομα πρόκειται να εκδοθεί και Κοινή Υπουργική Απόφαση στη χώρα μας, που θα 

ρυθμίζει πρόσθετα ζητήματα ελέγχων, ποινών, οδηγιών, προκειμένου να μην 

διατίθεται στην αγορά ξυλεία που προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.  

 

 

 
 

Από τους βασικούς εισηγητές κ.κ. Γ. Νταλό, Μ. Σκαρβέλη, Ν. Τζαβέλα, Θ. Κατσαρό 

– Αλ. Τάντο, αναλύθηκαν θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού και τους 

ελέγχους που θα υφίστανται οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ξυλείας, ενώ 

διατυπώθηκαν προτάσεις και παρουσιάστηκαν «εργαλεία» εφαρμογής που θα 

διευκολύνουν τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Εισαγωγικά, στο πρώτο μέρος της 

εκδήλωσης, εκφωνήθηκε διάλεξη από τον τ. Καθηγητή και ιδρυτή του Τμήματος κ. 

Ιωάννη Κακαρά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν – εκτός από τους φοιτητές – εκπρόσωποι της Ειδικής 

Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωποι επιχειρήσεων του κλάδου Ξύλου και 

Επίπλου της Βόρειας Ελλάδας, εκπρόσωποι Δασικών Συνεταιρισμών από τη Β. 

Ελλάδα κ.α., στους οποίος δόθηκε η δυνατότητα αφενός να ενημερωθούν για τα 

θέματα που θέτει ο Κανονισμός 995/2010 αλλά και να φωτίσουν πτυχές και 

προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε γεύμα που συμμετείχε το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων.  


