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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Καµερούν 

για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο ξύλου και 
προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο 
(FLEGT)1, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 20032, προτείνει δέσµη µέτρων τα οποία 
περιλαµβάνουν τη στήριξη των χωρών παραγωγής ξυλείας, την πολυµερή συνεργασία για την 
αντιµετώπιση του εµπορίου παράνοµης ξυλείας, την ενίσχυση πρωτοβουλιών του ιδιωτικού 
τοµέα, καθώς και µέτρα για την παύση επενδύσεων σε δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν 
την παράνοµη υλοτοµία. Ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδίου δράσης είναι η σύναψη 
εταιρικών σχέσεων FLEGT µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών παραγωγής 
ξυλείας µε σκοπό τον τερµατισµό της παράνοµης υλοτοµίας. Το 2005, το Συµβούλιο εξέδωσε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2173/20053, µε τον οποίο δηµιουργείται σύστηµα αδειών και 
µηχανισµός για την επαλήθευση της νοµιµότητας των εισαγωγών ξυλείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Τον ∆εκέµβριο του 2005, το Συµβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να διαπραγµατευθεί 
συµφωνίες εταιρικής σχέσης µε χώρες παραγωγής ξυλείας µε σκοπό την εφαρµογή του 
σχεδίου δράσης FLEGT της ΕΕ και, ιδίως, την ενθάρρυνση του εµπορίου µε αντικείµενο 
εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες επαληθεύονται ως νόµιµες, από αυτές 
τις χώρες-εταίρους4. Η συµφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης µε το Καµερούν είναι η τρίτη 
προς διαπραγµάτευση συµφωνία αυτού του είδους, µετά τις συµφωνίες µε την Γκάνα και τη 
∆ηµοκρατία του Κονγκό. 

Οι διαπραγµατεύσεις της Επιτροπής µε το Καµερούν άρχισαν τον Νοέµβριο του 2007. Οι 
διαπραγµατεύσεις συνεχίστηκαν από τότε και έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσερις συνεδρίες 
«ενώπιος ενωπίω» και δεκαέξι συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα µέσω βιντεοδιάσκεψης. 
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή είχε τη συνδροµή αρκετών κρατών 
µελών. Η Επιτροπή τήρησε το Συµβούλιο ενήµερο σχετικά µε την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου µε τη συστηµατική υποβολή 
εκθέσεων στην οµάδα εργασίας «∆άση», καθώς και στους επικεφαλής της αποστολής και 
τους εκπροσώπους της ΕΕ µε έδρα το Καµερούν. Μετά από κάθε διαπραγµάτευση, τα 
συµβαλλόµενα µέρη οργάνωσαν δηµόσιες συναντήσεις για να τηρήσουν τα ενδιαφερόµενα 
µέρη ενήµερα σχετικά µε την πρόοδο των συζητήσεων. Επιπλέον, το Καµερούν υιοθέτησε 
σαφώς συµµετοχική προσέγγιση στην εκπόνηση της συµφωνίας µε τη συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα.  

Η συµφωνία πραγµατεύεται όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις διαπραγµατευτικές 
οδηγίες του Συµβουλίου. Ειδικότερα, η συµφωνία θεσπίζει το πλαίσιο, τα θεσµικά όργανα 
και τα επιµέρους συστήµατα στο πλαίσιο του εθελοντικού συστήµατος για τη χορήγηση 
αδειών FLEGT. Η εν λόγω συµφωνία περιγράφει τους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασµού, το 
νοµικό πλαίσιο συµµόρφωσης και τις απαιτήσεις ανεξάρτητου ελέγχου για το σύστηµα. Τα 
προαναφερόµενα ορίζονται στα παραρτήµατα της συµφωνίας τα οποία παρέχουν λεπτοµερή 
περιγραφή των διαρθρώσεων οι οποίες θα στηρίξουν τη διασφάλιση της νοµιµότητας που 
παρέχεται από την έκδοση άδειας FLEGT. Το Καµερούν προσδιόρισε την ισχύουσα 
νοµοθεσία του µέσω διεξοδικών διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στη νοµοθεσία 
αυτή περιλαµβάνονται οι νόµοι και οι κανονισµοί που εκχωρούν δικαιώµατα υλοτοµίας, η 

                                                 
1 COM (2003) 251. 
2 ΕΕ C 268 της 7.11.2003. 
3 ΕΕ L 347 της 30.12.2005. 
4 Έγγραφο του Συµβουλίου αριθ. 15102/05, περιορισµένης χρήσης. 
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διαχείριση των δασών, το περιβαλλοντικό, επιχειρηµατικό και εργατικό δίκαιο, οι 
φορολογικές υποχρεώσεις, ο σεβασµός του καθεστώτος ιδιοκτησίας και η χρήση 
δικαιωµάτων από γειτονικές κοινότητες, καθώς και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη δασική νοµοθεσία, όπως επίσης και οι κανονισµοί που διέπουν την 
εµπορική δραστηριότητα και τις απαιτήσεις στον τοµέα του εξαγωγικού εµπορίου.  

Η συµφωνία υπερβαίνει την περιορισµένη κάλυψη προϊόντος που προτείνεται στο παράρτηµα 
ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 (εφεξής «ο κανονισµός FLEGT») για την κάλυψη 
του εµπορίου όλων των προϊόντων ξυλείας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεσµεύει το Καµερούν 
να δηµιουργήσει ένα σύστηµα το οποίο θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη διασφάλιση 
ότι όλα τα δασικά προϊόντα από το Καµερούν υλοτοµούνται και παράγονται νόµιµα και 
συµβάλλουν µε θετικό και βιώσιµό τρόπο στην ανάπτυξη του Καµερούν. 

Η συµφωνία προβλέπει ελέγχους των εισαγωγών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
θεσπίζονται από τον κανονισµό FLEGT και τον σχετικό εκτελεστικό κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1024/2008. Η συµφωνία περιλαµβάνει περιγραφή της άδειας FLEGT του Καµερούν, η οποία 
υιοθετεί τη µορφή που ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισµό. 

Η συµφωνία θεσπίζει έναν µηχανισµό διαλόγου και συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά µε το σύστηµα FLEGT, µε τη µορφή κοινού συµβουλίου εφαρµογής και 
συµβουλευτικού οργάνου γνωστού ως κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Επίσης, η εν λόγω 
συµφωνία θεσπίζει τις αρχές συµµετοχής των ενδιαφερόµενων µερών, κοινωνικής ασφάλισης 
και διαφάνειας, µε σκοπό την παρακολούθηση των επιπτώσεων και την υποβολή εκθέσεων.  

Η συµφωνία ορίζει ένα χρονικό πλαίσιο και τις διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της 
συµφωνίας και την εφαρµογή του συστήµατος αδειών. Εφόσον το Καµερούν επικαιροποιήσει 
και σχεδιάσει εκ νέου το οικείο σύστηµα κανονιστικών ρυθµίσεων και διαχείρισης 
πληροφοριών, θεσπίσει πιο ολοκληρωµένους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανεξάρτητη δοκιµή των νέων συστηµάτων, θα απαιτηθούν αρκετά έτη για την ανάπτυξη και 
τη δοκιµή των νέων συστηµάτων, καθώς και για την ενίσχυση των ικανοτήτων της δηµόσιας 
διοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά τα προβλεπόµενα 
καθήκοντα. Το σύστηµα αδειών FLEGT προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία µέχρι την 
αρχή του 2012. Το σύστηµα αδειών θα αξιολογηθεί µε βάση καθορισµένα κριτήρια πριν η ΕΕ 
αρχίσει να αποδέχεται τις άδειες FLEGT. Τα απαιτούµενα βήµατα και η απαιτούµενη 
διαδικασία ορίζονται στη συµφωνία και στα παραρτήµατά της.  
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2010/0217 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Καµερούν 

για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο ξύλου και 
προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 
4, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σηµείο v) και το άρθρο 218 
παράγραφος 7,  

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Τον Μάιο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο (FLEGT)6, µε το οποίο 
ζητεί τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας µέσω της ανάπτυξης 
εθελοντικών συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε χώρες παραγωγής ξυλείας. Τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου σχετικά µε το σχέδιο δράσης εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 20037, το δε 
Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα για το θέµα αυτό στις 11 Ιουλίου 20058. 

(2) Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 2010/XXX της […]9, η συµφωνία εθελοντικής 
εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας του Καµερούν για 
την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο ξύλου και προϊόντων 
ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) υπογράφτηκε στις […], µε την επιφύλαξη 
της µεταγενέστερης σύναψής της. 

(3) Η συµφωνία πρέπει να συναφθεί, 

                                                 
5 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
6 COM (2003) 251. 
7 ΕΕ C 268 της 7.11.2003. 
8 ΕΕ C 157E της 6.07.2006, σ. 482 
9 ΕΕ L[…], […] σ. […] 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας του Καµερούν για την επιβολή 
της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας µε την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (FLEGT) εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ένωσης.  

Το κείµενο της συµφωνίας αυτής επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να προβεί εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 31 της συµφωνίας 
δεσµεύοντας την Ένωση. 

Άρθρο 3 

Η Ένωση εκπροσωπείται από αντιπροσώπους της Επιτροπής στο πλαίσιο του κοινού συµβουλίου 
εφαρµογής και της κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύµφωνα µε το άρθρο 19 της συµφωνίας.  

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις ως µέλη της αντιπροσωπίας της 
Ένωσης.  

Άρθρο 4 

Για την τροποποίηση των παραρτηµάτων της συµφωνίας, βάσει του άρθρου 29, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, να εγκρίνει τις τροποποιήσεις αυτές εξ ονόµατος της Ένωσης. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της.  

Άρθρο 6 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 



 

EL 6   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (FLEGT10), 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, αφενός, 

ΚΑΙ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ, στο εξής «Καµερούν» 

αφετέρου, 

καλούµενες στο εξής από κοινού «συµβαλλόµενα µέρη» 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών 
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Κοινότητας και των κρατών 
µελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 200011 και 
αναθεωρήθηκε στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, στο εξής «συµφωνία της Κοτονού», 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύµβαση διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που 
απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES) και ιδίως την απαίτηση οι άδειες εξαγωγής ειδών CITES που 
εκδίδονται από τα συµβαλλόµενα µέρη για τα δείγµατα ειδών που απαριθµούνται στα παραρτήµατα 
Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ να χορηγούνται µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις, και ιδίως τα δείγµατα αυτά να µην 
έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των κανόνων του κάθε κράτους για την προστασία της πανίδας 
και της χλωρίδας, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ισχύουσα στο Καµερούν δασική νοµοθεσία, και ιδίως το δασικό κώδικα 
και τις άλλες νοµοθετικές πράξεις που εφαρµόζονται στο δασικό τοµέα, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 
2005, περί δηµιουργίας εθελοντικού συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση12, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εµπόριο (FLEGT)13 αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την κατεπείγουσα 
καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας κα του συνδεόµενου µε αυτήν εµπορίου· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη ∆ήλωση των Υπουργών της Γιαουντέ για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας 
και τη διακυβέρνηση της 16ης Οκτωβρίου 2003· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή δήλωση της 28ης Σεπτεµβρίου 2007 που υπογράφηκε στη Γιαουντέ 
µεταξύ του Καµερούν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη διαπραγµάτευση εθελοντικής 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης της πρωτοβουλίας FLEGT·  

                                                 
10 Forest Law Enforcement Governance and Trade 
11 ΕΕ L317 15.12.2000 σ. 3-353.  
12 ΕΕ L 347, 30.12.2005 
13 COM (2003) 251, 21.5.2003 
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη νοµικώς µη δεσµευτική, αλλά έγκυρη επίσηµη δήλωση αρχών για µια 
συναίνεση σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση, τη διατήρηση και την οικολογικά 
βιώσιµη εκµετάλλευση του κάθε τύπου δασών, της 14ης Αυγούστου 1994, και την ψήφιση στις 31 
Ιανουαρίου 2008 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών µιας νοµικώς µη δεσµευτικής 
πράξης για όλους τους τύπους δασών14· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις αρχές της ∆ιακήρυξης του Παρισιού για την αποτελεσµατικότητα της 
αναπτυξιακής ενίσχυσης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το φόρουµ υψηλού επιπέδου του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου 2005, ενισχύθηκαν 
µε το πρόγραµµα δράσης της Άκκρας του Σεπτεµβρίου 2008 και επιβεβαιώθηκαν από τα 
συµβαλλόµενα µέρη· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη στους αναπτυξιακούς στόχους 
που έχουν συµφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών· 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σηµασίας των αρχών της βιώσιµης διαχείρισης των δασών που 
ορίζονται στη ∆ιακήρυξη του Ρίο του 1992 σχετικά µε το περιβάλλον και την ανάπτυξη, και ιδίως 
της αρχής υπ’ αριθ. 10 σχετικά µε τη σηµασία της ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του κοινού σε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα και της αρχής υπ’ αριθ. 22 σχετικά µε τον ζωτικής σηµασίας ρόλο των 
αυτοχθόνων πληθυσµών και των άλλων τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση του περιβάλλοντος και 
την ανάπτυξη· 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να εργαστούν για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ενδεχόµενες άµεσες 
αρνητικές επιπτώσεις της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας στις τοπικές κοινότητες και τις 
κοινότητες των αυτοχθόνων και στους φτωχούς πληθυσµούς· 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις αρχές και στους 
κανόνες που διέπουν τα πολυµερή συστήµατα εµπορίου, και ιδίως στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) του 1994 
και τις λοιπές πολυµερείς συµφωνίες του παραρτήµατος ΙA της Συµφωνίας του Μαρακές της 15ης 
Απριλίου 1994 για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, καθώς και στην 
αναγκαιότητα εφαρµογής τους· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις επίπονες προσπάθειες που καταβάλλει το Καµερούν για να προωθήσει γενικά 
την αειφόρο διαχείριση των δασών και της άγριας πανίδας στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, και 
ιδίως για να διασφαλίσει τη νοµιµότητα όλων των ροών της ξυλείας· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη στη συµµετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, των φορέων του ιδιωτικού τοµέα και των τοπικών και παρακείµενων πληθυσµών, 
συµπεριλαµβανοµένων των αυτόχθονων πληθυσµών, στην επιτυχία των πολιτικών διαχείρισης των 
δασών, ιδίως µέσω διαβουλεύσεων και της ενηµέρωσης των πολιτών. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

                                                 
14 A/RES 62/98 της 31ης Ιανουαρίου 2008. 
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Άρθρο 1 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  

α) «προϊόντα ξυλείας»: τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα I-A· 

β) «προϊόντα ξυλείας υπό διαµετακόµιση»: τα προϊόντα ξυλείας καταγωγής µιας τρίτης χώρας 
που εισέρχονται υπό τελωνειακό έλεγχο στο έδαφος του Καµερούν και επανεξάγονται 
στην ίδια µορφή, διατηρώντας την καταγωγή τους· 

γ) «εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων ξυλείας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,15 
τα οποία δεν µπορούν να χαρακτηριστούν «εµπορεύµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα» 
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 σηµείο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2193/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα16·  

δ) «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»: το τελωνειακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αποδίδει το τελωνειακό καθεστώς εµπορεύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα 
εµπόρευµα το οποίο δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µε αναφορά στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα) το οποίο 
συνεπάγεται: την είσπραξη εισαγωγικών δασµών· την είσπραξη, κατά περίπτωση, άλλων 
επιβαρύνσεων· την εφαρµογή των µέτρων εµπορικής πολιτικής καθώς και απαγορευτικών 
ή περιοριστικών µέτρων· τη διεκπεραίωση άλλων διατυπώσεων που προβλέπονται για την 
εισαγωγή των εµπορευµάτων·  

ε) «εξαγωγή»: η φυσική έξοδος ή αναχώρηση από το έδαφος του Καµερούν προϊόντων 
ξυλείας που παράγονται ή αποκτούνται στο Καµερούν, εξαιρουµένων των προϊόντων 
ξυλείας που διέρχονται από το έδαφος του Καµερούν υπό τον έλεγχο των τελωνειακών 
αρχών του Καµερούν· 

στ) «ονοµατολογία του ΕΣ»: ένας τετραψήφιος κωδικός που ορίζεται από το εναρµονισµένο 
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων που θέσπισε η διεθνής 
σύµβαση για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των 
εµπορευµάτων του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες 
ονοµατολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEMAC)· 

ζ) «άδεια FLEGT»: η βεβαίωση ότι µια αποστολή προέρχεται από νόµιµη και ελεγµένη πηγή, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίζει η παρούσα απόφαση·  

η) «αρχή αδειοδότησης»: η αρχή που ορίζεται από το Καµερούν για την έκδοση και την 
επικύρωση των αδειών FLEGT·  

                                                 
15 ΕΕ L 302, 19.10.1992  
16 ΕΕ L 253, 11.10.1993  
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θ) «αρµόδιες αρχές»: οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επαλήθευση των αδειών FLEGT· 

ι) «αποστολή»: ποσότητα προϊόντων ξυλείας συνοδευόµενη από άδεια FLEGT την οποία 
αποστέλλει από το Καµερούν ένας αποστολέας ή µεταφορέας και η οποία υποβάλλεται σε 
τελωνείο για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

ια) «νοµίµως παραχθείσα ή αποκτηθείσα ξυλεία»: ξυλεία που προέρχεται ή παράγεται µε µία ή 
περισσότερες διαδικασίες παραγωγής ή απόκτησης, περιλαµβανοµένων των εισαγόµενων 
προϊόντων ξυλείας, οι οποίες είναι απόλυτα σύµφωνες µε το σύνολο των νοµικών και 
κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στο Καµερούν και εφαρµόζονται στο δασικό τοµέα 
και επαληθεύονται/ελέγχονται µε τις µεθόδους που προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.  

Άρθρο 2 

Στόχος 

1. Στόχος της παρούσας συµφωνίας είναι η παροχή ενός νοµικού πλαισίου, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Καµερούν προϊόντων 
ξυλείας, τα οποία καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, έχουν παραχθεί νόµιµα.  

2. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, µεταξύ άλλων: 

α) να προωθήσουν το εµπόριο προϊόντων ξυλείας· 
β) να δηµιουργήσουν µια βάση διαλόγου και συνεργασίας· 
γ) να προωθήσουν την ανάπτυξη της δασικής βιοµηχανίας στο Καµερούν και να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα αυτού του τοµέα· 
δ) να δηµιουργήσουν και να ευνοήσουν οικονοµικές ευκαιρίες για τις 

παρακείµενες κοινότητες και τις τοπικές επιχειρήσεις· 
ε) να ενισχύσουν τις ικανότητες των φορέων του Καµερούν, ευνοώντας τη 

δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για επενδύσεις στην αειφόρο διαχείριση 
των δασών. 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρµογής 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στο σύνολο των προϊόντων ξυλείας που υπόκεινται στο 
καθεστώς αδειών FLEGT και απαριθµούνται στο παράρτηµα I-A.  

Άρθρο 4 

Σύστηµα αδειών FLEGT 

1. Θεσπίζεται ένα σύστηµα αδειών που αφορά στην επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και τις εµπορικές συναλλαγές (στο εξής «σύστηµα αδειών FLEGT») µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών της παρούσας συµφωνίας. Το σύστηµα αυτό θεσπίζει ένα 
σύνολο διαδικασιών και απαιτήσεων µε σκοπό να επαληθεύεται και να πιστοποιείται, 
µέσω των αδειών FLEGT, η νοµιµότητα της παραγωγής των προϊόντων ξυλείας που 
αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τις εν λόγω 
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αποστολές από το Καµερούν για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο εάν 
συνοδεύονται από αυτές τις άδειες FLEGT. 

2. Το σύστηµα αδειών FLEGT εφαρµόζεται στα προϊόντα ξυλείας που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι-Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή από το Καµερούν των προϊόντων ξυλείας που 
απαριθµούνται στο παράτηµα Ι-Β. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή 
του συστήµατος αδειών FLEGT.  

Άρθρο 5 

Αρχή αδειοδότησης 

1. Το Καµερούν ορίζει την αρµόδια αρχή για την έκδοση των αδειών FLEGT και κοινοποιεί 
τα στοιχεία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη καθιστούν τις 
πληροφορίες αυτές προσβάσιµες στο κοινό. 

2. Η αρχή αδειοδότησης επαληθεύει ότι τα προϊόντα ξυλείας παράγονται ή αποκτούνται 
νόµιµα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ. Η αρχή αυτή εκδίδει, 
σύµφωνα µε τους όρους που διευκρινίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Α, άδειες FLEGT που 
καλύπτουν τις αποστολές προϊόντων ξυλείας τα οποία παράγονται ή αποκτούνται νόµιµα 
στο Καµερούν και προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

3 Η αρχή αδειοδότησης δεν µπορεί να εκδίδει άδειες FLEGT για τα προϊόντα ξυλείας που 
αποτελούνται από ή περιέχουν ξυλεία που εισάχθηκε στο Καµερούν από τρίτη χώρα σε 
µορφή η εξαγωγή της οποίας απαγορεύεται από τη νοµοθεσία της εν λόγω χώρας, ή για 
την οποία υπάρχουν αποδείξεις ότι τα εν λόγω προϊόντα ξυλείας έχουν παραχθεί ή 
αποκτηθεί κατά παράβαση των νόµων της χώρας στην οποία υλοτοµήθηκαν τα δένδρα. 

4. Η αρχή αδειοδότησης διατηρεί και δηµοσιοποιεί τις διαδικασίες της για την έκδοση 
αδειών FLEGT.  

Άρθρο 6 

Αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στο Καµερούν τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων 
αρχών κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντίστοιχα γεωγραφικά πεδία 
αρµοδιότητάς τους.  

2. Οι αρµόδιες αρχές επαληθεύουν ότι κάθε αποστολή συνοδεύεται από έγκυρη άδεια 
FLEGT πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδικασίες που 
διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αποστολών οι 
οποίες συνοδεύονται από άδεια FLEGT περιγράφονται στο παράρτηµα IV. 

3. Οι αρµόδιες αρχές επικαιροποιούν και δηµοσιεύουν σε ετήσια βάση αρχείο των αδειών 
FLEGT που έχουν παραλάβει. 
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4. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων, οι αρµόδιες αρχές 
παρέχουν στα πρόσωπα και τους φορείς που ορίζονται από το Καµερούν ως ανεξάρτητοι 
ελεγκτές πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και δεδοµένα. 

5. Εντούτοις, για τα προϊόντα ξυλείας που λαµβάνονται από τα είδη τα οποία απαριθµούνται 
στα προσαρτήµατα της σύµβασης διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES) και συνοδεύονται µε άδεια FLEGT κατά 
την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται µόνο η επαλήθευση που ορίζεται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την 
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους, 
εφόσον η άδεια FLEGT πιστοποιεί επίσης ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν παραχθεί ή 
αποκτηθεί νόµιµα. 

Άρθρο 7 

Άδειες FLEGT 

1. Οι άδειες FLEGT εκδίδονται από την αρχή αδειοδότησης ως µέσο πιστοποίησης της 
νοµιµότητας της παραγωγής ή της απόκτησης των προϊόντων ξυλείας. 

2. Οι άδειες FLEGT συντάσσονται σε δίγλωσσο έντυπο (στα γαλλικά και τα αγγλικά) και 
συµπληρώνονται στα γαλλικά ή τα αγγλικά.  

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να θεσπίσουν ηλεκτρονικό 
σύστηµα έκδοσης, διαβίβασης και παραλαβής των αδειών FLEGT. 

4. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών FLEGT περιγράφεται στο παράρτηµα V. 

Άρθρο 8 

Νοµίµως παραχθείσα ή αποκτηθείσα ξυλεία 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ο ορισµός των προϊόντων ξυλείας που 
παράγονται ή αποκτούνται µόνιµα αναφέρεται στο άρθρο 1, στοιχείο ια) και στο 
παράρτηµα ΙΙ.  

2. Το παράρτηµα ΙΙ παραθέτει επίσης την εθνική νοµοθεσία του Καµερούν που πρέπει να 
τηρείται για την έκδοση των αδειών FLEGT. Περιλαµβάνει «πίνακες αξιολόγησης της 
νοµιµότητας» µε κριτήρια, δείκτες και στοιχεία ελέγχου που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η 
συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 9 

Επαλήθευση της νοµιµότητας της παραχθείσας ή αποκτηθείσας ξυλείας 

1. Το Καµερούν θεσπίζει σύστηµα επαλήθευσης ότι τα προϊόντα ξυλείας παράγονται ή 
αποκτούνται νόµιµα και ότι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγονται µόνο οι αποστολές 
ελεγµένης νοµιµότητας. Αυτό το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας περιλαµβάνει 
ελέγχους συµµόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ξυλείας που προορίζονται 
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για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παραχθεί ή αποκτηθεί νόµιµα και ότι δεν 
έχουν εκδοθεί άδειες FLEGT για αποστολές προϊόντων ξυλείας που δεν παράχθηκαν ή 
αποκτήθηκαν νόµιµα ή είναι αγνώστου καταγωγής. Το σύστηµα περιλαµβάνει επίσης 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η ξυλεία παράνοµης ή άγνωστης προέλευσης δεν 
εισέρχεται στην αλυσίδα εφοδιασµού.  

2. Το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας των προϊόντων ξυλείας περιγράφεται στο 
παράρτηµα III-A.  

3. Το Καµερούν ελέγχει τη νοµιµότητα των προϊόντων ξυλείας που εξάγονται σε αγορές 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προϊόντων που πωλούνται στις εγχώριες αγορές 
καθώς και των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. 

Άρθρο 10 

∆ιαβουλεύσεις σχετικά µε την εγκυρότητα των αδειών FLEGT 

1. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς την εγκυρότητα µιας άδειας FLEGT, η οικεία αρµόδια 
αρχή µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από την αρχή αδειοδότησης. 

2. Εάν η αρχή αδειοδότησης δεν απαντήσει εντός προθεσµίας 21 ηµερολογιακών ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, ή αν από τις συµπληρωµατικές πληροφορίες 
επιβεβαιωθεί η µη εγκυρότητα, ή εάν τα αναγραφόµενα στην άδεια στοιχεία δεν 
ανταποκρίνονται στην αποστολή, η αρµόδια αρχή δεν αποδέχεται την άδεια και 
αποφασίζει πώς θα αντιµετωπίσει το ζήτηµα σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. 
Ενηµερώνει σχετικά την αρχή αδειοδότησης. 

3. Εάν, ωστόσο, από τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέχει η αρχή αδειοδότησης 
προκύψει ότι η άδεια FLEGT είναι νοµότυπη, η άδεια γίνεται αποδεκτή και 
ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτηµα IV. 

Άρθρο 11 

Ανεξάρτητος ελεγκτής 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 
ανεξάρτητου ελεγκτή ανά διαστήµατα που συµφωνούνται από κοινού, ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία και η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αδειών FLEGT, 
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα VI.  

2. Το Καµερούν, σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 
αυτού του ανεξάρτητου ελεγκτή. 

3. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής κοινοποιεί τις παρατηρήσεις του στα συµβαλλόµενα µέρη µέσω 
των εκθέσεων που προβλέπονται από τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα VI. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη διευκολύνουν το έργο του ανεξάρτητου ελεγκτή µε το να 
διασφαλίζουν κυρίως την πρόσβασή του στις επικράτειές τους στις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των αποστολών του. Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη, 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες τους για την προστασία των δεδοµένων, µπορούν 



 

EL 13   EL 

να αρνούνται τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που δεν επιτρέπεται να 
κοινοποιούν.  

5. Το Καµερούν δηµοσιεύει την έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή σύµφωνα µε τους τρόπους 
και τους µηχανισµούς που προβλέπονται στα παραρτήµατα VI και VII. 

Άρθρο 12  

Ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος FLEGT 

1. Βάσει του κοινού στόχου να προστατευθεί η ακεραιότητα και το κύρος του συστήµατος 
αδειών FLEGT που εφαρµόζεται στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα 
µέρη δεσµεύονται να αλληλοενηµερώνονται άµεσα για κάθε ανησυχία σχετικά µε 
δυνητικές περιπτώσεις απάτης όσον αφορά τη χρησιµοποίηση ή την έκδοση αδειών 
FLEGT, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων ξυλείας που περιέχουν ξυλεία ύποπτης 
καταγωγής και προέρχονται από τρίτες χώρες, καταχρηστικής ή δόλιας καταστρατήγησης 
του συστήµατος αδειών FLEGT.  

2. ∆εν συνιστούν περιπτώσεις καταστρατήγησης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου οι 
εξαγωγές ελεγµένα νόµιµων προϊόντων ξυλείας προς χώρες εισαγωγής ξυλείας εκτός από 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις οποίες το Καµερούν διατηρεί εµπορικές σχέσεις. 

Άρθρο 13 

Ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία του συστήµατος αδειών FLEGT 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν την ηµεροµηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το 
σύστηµα αδειών FLEGT. 

2. Πριν από την έναρξη της έκδοσης των αδειών FLEGT θα πραγµατοποιηθεί κοινή εθνική 
αξιολόγηση οι στόχοι και τα κριτήρια της οποίας ορίζονται στο παράρτηµα VIII. 

Άρθρο 14 

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της συµφωνίας 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής που αναφέρεται στο 
παράρτηµα IX. 

2. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 19 κοινό Συµβούλιο εφαρµογής, σε συνεργασία µε την κοινή 
Επιτροπή παρακολούθησης, αξιολογεί την πρόοδο της εφαρµογής σε σχέση µε το 
χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΧ. 

Άρθρο 15 

Συνοδευτικά µέτρα 
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1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν προσδιορίσει τους τοµείς που παρατίθενται στο παράρτηµα 
Χ στους οποίους απαιτούνται συµπληρωµατικοί τεχνικοί και οικονοµικοί πόροι για την 
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

2. Η χορήγηση αυτών των συµπληρωµατικών πόρων υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες 
προγραµµατισµού της βοήθειας που χορηγούν στο Καµερούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη µέλη της καθώς και στις διαδικασίες του προϋπολογισµού του ίδιου του Καµερούν. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν την αναγκαιότητα να υπάρξει µια κοινή ρύθµιση για το 
συντονισµό της χρηµατοδοτικής και τεχνικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη αυτών των µέτρων στο 
πλαίσιο του τοµεακού προγράµµατος για τα δάση και το περιβάλλον. 

4. Το Καµερούν εξασφαλίζει ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων εφαρµογής της παρούσας 
συµφωνίας θα ενταχθεί στα εθνικά µέσα σχεδιασµού, όπως το τοµεακό πρόγραµµα για τα 
δάση και το περιβάλλον και οι στρατηγικές για τη µείωση της φτώχειας.  

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν ώστε οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την 
υλοποίηση της παρούσας συµφωνίας να συντονίζονται µε τις κατάλληλες αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες όπως: 

α) η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης· 
β) η προώθηση της εκβιοµηχάνισης του δασικού τοµέα· 
γ) η ενίσχυση των ικανοτήτων. 

6. Η διάθεση συµπληρωµατικών πόρων υπόκειται στις προβλεπόµενες στη Συµφωνία της 
Κοτονού διαδικασίες χορήγησης της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διατάξεις 
σχετικά µε τη διµερή βοήθεια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καµερούν, 
µε την επιφύλαξη των διαδικασιών που εφαρµόζουν οι ίδιοι οι χρηµατοδότες τηρώντας τις 
αρχές της ∆ιακήρυξης του Παρισιού για την αποτελεσµατικότητα της αναπτυξιακής 
βοήθειας. Έτσι, οι συµπληρωµατικοί πόροι θα χρηµατοδοτήσουν τις προαναφερόµενες 
στην παράγραφο 5 δραστηριότητες εντός του πλαισίου και της λογικής του τοµεακού 
προγράµµατος για τα δάση και το περιβάλλον. 

Άρθρο 16 

Συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην εφαρµογή της συµφωνίας 

1. Το Καµερούν συµβουλεύεται τακτικά τους ενδιαφερόµενους φορείς της χώρας σχετικά µε 
την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας στο πλαίσιο µιας εθνικής επιτροπής 
παρακολούθησης ή µέσω άλλων µορφών διαβούλευσης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
σχετικά µε το καθεστώς των δασών και της πανίδας και µε το σύνολο των ισχυουσών 
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση, 
τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

2. Οι τρόποι σύστασης µιας εθνικής επιτροπής παρακολούθησης και τα καθήκοντα των 
διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών του Καµερούν κατά την υλοποίηση της συµφωνίας 
περιγράφονται µεταξύ άλλων στα παραρτήµατα III-A, III-B και X. 

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµβουλεύεται τακτικά τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόµενους φορείς 
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Aarhus 
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του 1998 για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και 
για την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου. 

Άρθρο 17 

Ρήτρες κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής διασφάλισης των τοπικών κοινοτήτων και των 
αυτοχθόνων πληθυσµών 

1. Για να µειωθούν στο ελάχιστο οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις του συστήµατος αδειών 
FLEGT στους αυτόχθονες πληθυσµούς και τις τοπικές κοινότητες, τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνούν να αξιολογήσουν την επίπτωση της παρούσας συµφωνίας στους τρόπους ζωής 
αυτών των κοινοτήτων. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη παρακολουθούν ιδίως τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της παρούσας συµφωνίας για τις εν λόγω κοινότητες και λαµβάνουν τα 
κατάλληλα εύλογα µέτρα για να περιορίσουν τις δυσµενείς επιπτώσεις.  

Άρθρο 18 

Κίνητρα αγοράς 

Η πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων ξυλείας που εισάγονται από το 
Καµερούν µε βάση τους όρους της παρούσας συµφωνίας συνοδεύεται µε µέτρα προώθησης αυτών 
των προϊόντων ξυλείας:  

α) ενθάρρυνση της εφαρµογής πολιτικών για δηµόσιες και ιδιωτικές προµήθειες 
που αναγνωρίζουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση του εφοδιασµού σε 
δασικά προϊόντα νόµιµης προέλευσης, ιδίως των προϊόντων ξυλείας· 

β) προώθηση των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από άδεια FLEGT στην 
ευρωπαϊκή αγορά· 

γ) προώθηση σε διεθνές επίπεδο του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας 
το οποίο έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας.  

Άρθρο 19 

Θεσµικό καθεστώς εφαρµογής 

1. Μετά την επικύρωση της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη θέτουν σε 
λειτουργία ένα όργανο λήψης αποφάσεων που ονοµάζεται «κοινό συµβούλιο εφαρµογής», 
στο εξής «Συµβούλιο», και ένα συµβουλευτικό όργανο µε την ονοµασία «κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης» (ΚΕΠ). 

2. Το Συµβούλιο αποτελείται από δύο αντιπροσώπους, έναν από το κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος. Το Συµβούλιο εξουσιοδοτείται από τα συµβαλλόµενα µέρη να επιβλέπει την 
εφαρµογή της συµφωνίας και να λαµβάνει τις αποφάσεις του µε συναίνεση. Οι αποφάσεις 
αυτές επισηµοποιούνται µε µορφή ψηφισµάτων τα οποία υπογράφονται από τους 
αντιπροσώπους των µερών. Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας. Ακόµη, το Συµβούλιο: 

α) συνέρχεται σε ηµεροµηνίες που εγκρίνουν από κοινού από τα µέρη· 
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β) ορίζει τους κανόνες διαδικασίας του· 
γ) δηµοσιεύει ετήσια έκθεση το περιεχόµενο της οποίας περιγράφεται στο 

παράρτηµα VII της παρούσας συµφωνίας· 
δ) εγγυάται ότι οι εργασίες της ΚΕΠ είναι διαφανείς και ότι οι πληροφορίες και 

τα αποτελέσµατα που συνδέονται µε αυτήν είναι διαθέσιµα στο κοινό· 
ε) ορίζει τους τρόπους επίλυσης των διαφορών και συµµετέχει στην αναζήτηση 

αµοιβαία αποδεκτών λύσεων για να συνεχιστεί η σωστή λειτουργία της 
συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 24· 

στ) εξετάζει τις τροποποιήσεις των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και 
εγκρίνει τις διατάξεις των παραρτηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 29. 

3. Υπό την εποπτεία του Συµβουλίου, η ΚΕΠ, τα µέλη της οποίας ορίζονται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. ∆ιευκολύνει επίσης το διάλογο και την ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων. Ακόµη, η ΚΕΠ: 

α) συνέρχεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως σε ηµεροµηνίες και τόπους που 
ορίζει το Συµβούλιο και διατυπώνει κοινές συστάσεις στο Συµβούλιο· 

β) επεξεργάζεται την ηµερήσια διάταξη των εργασιών της και τους όρους των 
κοινών δράσεων· 

γ) θεσπίζει τους δικούς της κανόνες διαδικασίας· 
δ) η προεδρία στις συνεδριάσεις της συνίσταται σε ένα σύστηµα συµπροεδρίας· 
ε) µπορεί να συστήνει οµάδες εργασίας ή άλλους βοηθητικούς µηχανισµούς για 

τοµείς που απαιτούν ειδικές ικανότητες. 

4. Τα καθήκοντα της ΚΕΠ ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙ της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 20 

Ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας 

1. Οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων µερών που είναι υπεύθυνοι για τις επίσηµες 
ανακοινώσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας είναι: 

α) για το Καµερούν: το αρµόδιο υπουργείο για τα δάση· 
β) για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ο Προϊστάµενος της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καµερούν. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη διαβιβάζουν έγκαιρα µεταξύ τους τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 21 

∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών 

1. Η δηµοσιοποίηση πληροφοριών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στο πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος να διασφαλιστεί η διαφάνεια της λειτουργίας του συστήµατος αδειών FLEGT στο 
Καµερούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να 
χρησιµοποιούν τους καταλληλότερους µηχανισµούς επικοινωνίας, όπως έντυπα και 
οπτικοακουστικά µέσα, ∆ιαδίκτυο, εργαστήρια και διάφορες εκδόσεις. Τα στοιχεία που 
δηµοσιοποιούνται αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα VII της παρούσας συµφωνίας. 
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2. Τα µέρη συµφωνούν επίσης να δηµοσιοποιούνται τα καθήκοντα, οι διαδικασίες και οι 
τρόποι λειτουργίας του Συµβουλίου και της ΚΕΠ. 

Άρθρο 22 

Εµπιστευτικές πληροφορίες 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τη δέσµευση να µη κοινοποιεί, εντός των ορίων 
που ορίζουν οι νόµοι του, τις εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες ανταλλάσσονται στο 
πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν γνωστοποιούν στο κοινό 
ούτε επιτρέπουν στις αρχές που εµπλέκονται στην εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας να 
δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες οι οποίες ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας 
συµφωνίας και συνιστούν εµπορικό απόρρητο ή εµπιστευτικές πληροφορίες εµπορικού 
χαρακτήρα. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εµπιστευτικές οι ακόλουθες 
πληροφορίες:  

α) ο αριθµός των αδειών FLEGT που εκδίδει το Καµερούν και παραλαµβάνονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο όγκος των προϊόντων ξυλείας που εξάγονται 
από το Καµερούν και παραλαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·  

β) τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των κατόχων αδειών FLEGT και των 
εισαγωγέων. 

Άρθρο 23 

Εδαφική εφαρµογή 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη, αφενός, και στο 
έδαφος του Καµερούν, αφετέρου. 

Άρθρο 24 

Επίλυση διαφορών 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν να επιλύουν κάθε διαφορά σχετικά µε την εφαρµογή ή 
την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας µε επείγουσες διαβουλεύσεις. 

2. Εάν µία διαφορά δεν επιλυθεί µε επείγουσες διαβουλεύσεις, το συµβαλλόµενο µέρος που 
επείγεται περισσότερο µπορεί να παραπέµψει τη διαφορά στο Συµβούλιο, το οποίο 
προσπαθεί να προτείνει τρόπους επίλυσης της διαφοράς στους συµβαλλόµενους. Στο 
Συµβούλιο κοινοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να εξετάσει διεξοδικά 
την κατάσταση προκειµένου να βρει αποδεκτή λύση. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο 
µπορεί να παραπέµψει το φάκελο στην ΚΕΠ. Η ΚΕΠ οφείλει να διαβιβάσει εντός 
προθεσµίας που ορίζει το Συµβούλιο την πρόταση επίλυσης της διαφοράς στο Συµβούλιο, 
το οποίο προσπαθεί να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες για τη συνέχιση της ορθής 
λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας. 
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3. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, τα 
συµβαλλόµενα µέρη µπορούν: 

α) να ζητήσουν από κοινού τη συνδροµή ή τη διαµεσολάβηση τρίτων·  
β) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 στοιχείο α), να προσφύγουν σε διαιτησία. 

4. Το Συµβούλιο ορίζει τους τρόπους διαβούλευσης, διαµεσολάβησης και διαιτησίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας οικονοµικής εταιρικής σχέσης ή, κατά το 
µεταβατικό διάστηµα, µε τις διατάξεις της ενδιάµεσης συµφωνίας προς µια συµφωνία 
οικονοµικής εταιρικής σχέσης ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, 
αφενός, και τα κράτη της Κεντρικής Αφρικής (Καµερούν), αφετέρου. 

Άρθρο 25 

Αναστολή 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 
Η απόφαση αναστολής και οι λόγοι της απόφασης κοινοποιούνται εγγράφως στο άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος. 

2. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας παύουν να εφαρµόζονται ενενήντα ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την εν λόγω κοινοποίηση. 

3. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει εκ νέου σε τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία το συµβαλλόµενο µέρος που ανέστειλε την εφαρµογή της 
ενηµερώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι της αναστολής. 

Άρθρο 26 

Παραρτήµατα 

Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας 

Άρθρο 27 

∆ιάρκεια ισχύος και παράταση 

Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της, η παρούσα συµφωνία ισχύει για διάστηµα επτά (7) 
ετών το οποίο παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν ένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη επιθυµεί να την καταγγείλει, κοινοποιώντας στο άλλο µέρος την απόφασή του 
τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.  

Άρθρο 28 

Καταγγελία της συµφωνίας 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 27, κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα 
σύµβαση µε κοινοποίηση στο άλλο µέρος. Η παρούσα συµφωνία παύει να ισχύει σε δώδεκα (12) 
µήνες από την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης. 
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Άρθρο 29 

Τροποποιήσεις 

1. Μέσω του αντιπροσώπου του στο Συµβούλιο, κάθε συµβαλλόµενο µέρος που επιθυµεί να 
τροποποιήσει την παρούσα συµφωνία κοινοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την 
πρότασή του τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την επόµενη συνεδρίαση της ΚΕΠ. Το 
Συµβούλιο αναθέτει στην ΚΕΠ να εξετάσει την πρόταση. Εάν υπάρχει συναίνεση, η ΚΕΠ 
διατυπώνει σύσταση στο Συµβούλιο προς εξέταση. Κάθε αντιπρόσωπος εξετάζει τη 
σύσταση και, εάν την εγκρίνει, ενηµερώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για να ορίσουν 
µια ηµεροµηνία για την υπογραφή της και κάθε µέρος την εγκρίνει σύµφωνα µε τις δικές 
του εσωτερικές διαδικασίες.  

2. Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη τίθεται σε ισχύ την 
πρώτη ηµέρα του µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη 
έχουν γνωστοποιήσει µεταξύ τους την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για 
το σκοπό αυτό. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και µε την 
επιφύλαξη της εξέτασης από την ΚΕΠ, οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων εκδίδονται 
από το Συµβούλιο. 

4. Η κοινοποίηση κάθε τροποποίησης απευθύνεται στους θεµατοφύλακες της παρούσας 
συµφωνίας και τίθεται σε ισχύ εντός των προθεσµιών και µε τη µορφή που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 30 

Αυθεντικά κείµενα 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, 
γερµανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, 
µαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και 
σουηδική γλώσσα. Όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερµηνείας, 
το γαλλικό κείµενο υπερισχύει των άλλων γλωσσικών εκδόσεων. 

Άρθρο 31 

Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα συµφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα µετά την ηµεροµηνία 
κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν κοινοποιήσει µεταξύ τους εγγράφως την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται γι’ αυτό το σκοπό. 

2. Η γνωστοποίηση απευθύνεται στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στον Υπουργό Εξωτερικών του Καµερούν που είναι οι κοινοί θεµατοφύλακες 
της παρούσας συµφωνίας. 
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Κατάλογος παραρτηµάτων 

Παράρτηµα I-A+B A- Κατάλογος των προϊόντων που υπόκεινται στο σύστηµα αδειών 
FLEGT 

B- Κατάλογος προϊόντων η εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται 

Παράρτηµα II Πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας  

Παράρτηµα III-A+B A- Σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας  

B- Θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας  

Παράρτηµα IV Όροι που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προϊόντων ξυλείας τα οποία εξάγονται από το Καµερούν και 
καλύπτονται από άδεια FLEGT 

Παράρτηµα V Όροι που διέπουν την έκδοση των αδειών FLEGT 

Παράρτηµα VI Όροι αναφοράς για τον ανεξάρτητο έλεγχο του συστήµατος 
επαλήθευσης της νοµιµότητας 

Παράρτηµα VII Πληροφορίες που κοινοποιούνται δηµόσια 

Παράρτηµα VIII Κριτήρια αξιολόγησης του συστήµατος επαλήθευσης της 
νοµιµότητας 

Παράρτηµα IX Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της συµφωνίας 

Παράρτηµα X Συνοδευτικά µέτρα και µηχανισµοί χρηµατοδότησης 

Παράρτηµα XI Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  



 

EL 21   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-A 

Κατάλογος των προϊόντων που υπόκεινται στο σύστηµα αδειών FLEGT 

Τα ακόλουθα προϊόντα υπόκεινται στην άδεια FLEGT 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣ 

ΞΥΛΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΞΕΦΛΟΥ∆ΙΣΜΕΝΗ, ΠΟΥ ΤΗΣ 
ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΣΟΜΦΟΣ ΄Η ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΗ 

4403 

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΞΥΛΙΝΟΙ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΄Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 4406 

ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΄Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, 
ΚΟΜΜΕΝΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΄Η ΞΕΤΥΛΙΓΜΕΝΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ 
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΛΕΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΄Η ΕΓΚΑΡΣΙΑ 
ΣΥΝΕΝΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 6 MM 

4407 

ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ), ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ 
(ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΄Η ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ΣΕ 
ΕΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ, ΚΟΜΜΕΝΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΄Η ΞΕΤΥΛΙΓΜΕΝΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ 
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΛΕΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΄Η 
ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤ’ ΑΚΡΟΝ ΄Η ΕΓΚΑΡΣΙΩΣ, ΠΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 6 MM 

4408 

ΞΥΛΕΙΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ (ΚΟΝΤΡΑ-
ΠΛΑΚΕ), ΞΥΛΕΙΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ΣΕ ΑΠΑΝΩΤΑ ΦΥΛΛΑ 

4412 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΓΙΑ 
ΨΗΚΤΡΕΣ, ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΄Η ΨΗΚΤΡΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. 
ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ, ΚΑΛΑΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  

4417 

ΈΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

9403 30 

ΈΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

9403 40 

ΈΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ 

9403 50 

ΆΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 9403 60 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα σχετικά προϊόντα και τα είδη περιγράφονται λεπτοµερώς κατωτέρω, 
µε την επιφύλαξη ότι το Καµερούν προσαρµόζει το δασµολόγιο CEMAC στην ονοµατολογία του 
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εναρµονισµένου συστήµατος (ΕΣ) του Παγκόσµιου Οργανισµού των Τελωνείων (OMD) ο οποίος 
ταξινοµεί τα προϊόντα πρίσεως των ειδών sapelli και iroko αντίστοιχα στους κωδικούς 4407 27 και 
4407 28. Τα προϊόντα και τα είδη µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε την εξέλιξη της αγοράς 
χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της συµφωνίας. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CEMAC 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

EBENE 44 07 29 15 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΑ 44 03 49 00 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

BILINGA 44 03 49 09 

FRAMIRE 44 03 49 17 

KOSSIPO 44 03 49 21 

KOTIBE 44 03 49 22 

LIMBA 44 03 49 24 

AYOUS/OBECHE 44 03 49 46 

AZOBE 44 03 49 47 

KOTO 44 03 49 75 

OKOUME 44 03 49 88 

TALI 44 03 49 94 

TIAMA 44 03 49 95 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ABURA/BAHIA 44 03 49 01 

AKO 44 03 49 05 

ANDOUNG 44 03 49 06 

AVODIRE 44 03 49 07 

DABEMA 44 03 49 12 

NIOVE 44 03 49 30 

OLON 44 03 49 31 

OVOGA/ANGALE 44 03 49 32 

OZIGO 44 03 49 33 

TCHITOLA 44 03 49 36 

ABALE/ ABING 44 03 49 39 

OKAN/ADOUM 44 03 49 40 
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AMVOUT/ EKONG 44 03 49 41 

ASILA/OMANG 44 03 49 45 

BODIOA 44 03 49 48 

CORDIA/EBE/MUKUMARI  44 0349 49 

DAMBALA 44 03 49 50 

DIANA/CELTIS/ODOU 44 03 49 51  

EBIARA/ABEM 44 03 49 53 

EKABA 44 03 49 54 

EKOP EVENE/EVENE 44 03 49 56 

GOMBE/EKOP GOMBE 44 03 49 57 

NAGA/EKOP NAGA 44 03 49 58 

EMIEN/EKOUK 44 03 49 59 

ESSAK 44 03 49 60 

ESENG/LO 44 03 49 61 

ESSESSANG 44 03 49 62 

ESSON 44 03 49 63 

ETIMOE 44 03 49 64 

EVEUS/NGON 44 03 49 65 

EVOULA/VITEX 44 03 49 66 

EYECK 44 03 49 67 

FARO 44 03 49 68 

IATANGA/EVOUVOUS 44 03 49 69 

KANDA 44 03 49 72 

KAPOKIER/BOMBAX/ESODUM 44 03 49 73 

KONDROTI/OVONGA 44 03 49 74 

KUMBI/OKOA 44 03 49 76 

LANDA 44 03 49 77 

LATI/EDJIL 44 03 49 78 

LIMBALI 44 03 49 79 

LOTOFA/NKANANG 44 03 49 81 
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MAMBODE/AMOUK 44 03 49 82 

MOAMBE 44 03 49 84 

MUKULUNGU 44 03 49 85 

MUTUNDO 44 03 49 86 

OBOTO/ABODZOK 44 03 49 87 

OZANBILI/ANGONGUI 44 03 49 89 

OSANGA/SIKON 44 03 49 90 

OUOCHI/ALBIZIA/ANGOYEME 44 03 49 91 

TSANYA/AKELA 44 03 49 97 

ΑΛΛΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ (AGBA, EKOUNE, ALUMBI, MIAMA…) 44 03 49 99 

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΞΥΛΙΝΟΙ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 44 06  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΙΣΕΩΣ 44 07 29 00 

ABURA/BAHIA 44 07 29 01 

ACAJOU 44 07 29 02 

AFROMOSIA 44 07 29 03 

AIELE  44 07 29 04 

AKO 44 07 29 05 

ANDOUNG 44 07 29 06 

AVODIRE 44 07 29 07 

BETE 44 07 29 08 

BILINGA 44 07 29 09 

BOSSE 44 07 29 10 

BUBINGA 44 07 29 11 

DABEMA 44 07 29 12 

DOUKA 44 07 29 13 

DOUSSIE 44 07 29 14 

EBENE 44 07 29 15 

EYONG 44 07 29 16 

FRAMIRE 44 07 29 17 

FROMAGER 44 07 29 18 
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IGAGANGA 44 07 29 19 

IZOMBE 44 07 29 20 

KOSSIPO 44 07 29 21 

KOTIBE 44 07 29 22 

KODRODUS 44 07 29 23  

LIMBA 44 07 29 24 

 MOABI 44 07 29 25 

MOVINGUI 44 07 29 26 

MUTENYE 44 07 29 27 

NIANGON 44 07 29 28 

NIOVE 44 07 29 29 

OLON 44 07 29 30 

OVOGA 44 07 29 31 

OZIGO 44 07 29 32  

PADOUK 44 07 29 33 

PAO ROSA 44 07 29 34 

TCHITOLA 44 07 29 35 

TOLA 44 07 29 36 

ZINGANA 44 07 29 37 

ABALE / ABING 44 07 29 38 

AKAN OU ADOUM 44 07 29 39 

AMVOUT OU EKONG 44 07 29 40 

ANGUEUK 44 07 29 41 

ANINGRE 44 07 29 42 

APA/PASCHILOBA 44 07 29 43 

ASILA/OMANG 44 07 29 44 

AYOUS/OBECHE 44 07 29 45 

AZOBE 44 07 29 46 

BODIOA 44 07 29 47 

CORDIA/EBE/MUKUMARI  44 0729 48 
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DAMBALA 44 07 29 49 

DIANA/CELTIS/ODOU 44 07 29 50  

DIBETOU 44 07 29 12 

EBIARA/ABEM 44 07 29 52 

EKABA 44 07 29 53 

EKONE 44 07 29 54 

EKOP EVENE 44 07 29 55 

EKOP GOMBE MAMELLE 44 07 29 56 

EKOP NAGA 44 07 29 57 

EMIEN/EKOUK 44 07 29 58 

ESSAK 44 07 29 59 

ESENG/LO 44 0729 60 

ESSESSANG 44 07 29 61 

ESSON 44 07 29 62 

ETIMBE 44 07 29 63 

EVEUSS/GON 44 07 29 64 

EVOULA/VITEX 44 07 29 65 

EYECK 44 07 29 66 

FARO 44 07 29 67 

IATANDZA/EVOUVOUS 44 07 29 68 

ALOMBA 44 07 29 69 

IROKO 44 07 29 70 

KANDA 44 07 29 71 

KAPOKIER/BOMBAX 44 07 29 72 

KONDROTI/OVONGA 44 07 29 73 

KOTO 44 07 29 74 

KUMBI/EKOS 44 07 29 75 

LANDA 44 07 29 76 

LATI/EDJIL 44 07 29 77 

LIMBALI 44 07 29 78 
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LONGHI 44 07 29 79 

LOTOFA/NKANANG 44 07 29 80 

MAMBODE/AMOUK 44 07 29 81 

MANSONIA 44 07 29 82 

MOAMBE JAUNE 44 07 29 83 

MUKULUNGU 44 07 29 84 

MUTUNDO 44 07 29 85 

OBOTO/ABODZOK 44 07 29 86 

OKOUME 44 07 29 87 

ONZABILI/ANGONGUI 44 07 29 88 

OSANGA/SIKON 44 07 29 89 

OUOCHI/ALBIZIA 44 07 29 90 

OVANGKOL 44 07 29 91 

SAPELLI 44 07 29 92 

SIPO 44 07 29 93 

TALI 44 07 29 94 

TIAMA 44 07 29 95 

TSANGA/AKELA 44 07 29 96 

WENGUE 44 07 29 97 

ΑΛΛΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΕΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ 44 07 29 98 

ΠΑΡΚΕΤΑ 44 09 20 00 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 44 08 39 00 

ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ (ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ) 44 12 13 00 

94 03 30 00 

94 03 40 00 

94 03 50 00 

94 03 60 00 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

44 17 00 00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B 

Κατάλογος προϊόντων η εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CEMAC 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΑ 

ACAJOU 44 03 49 02 

AFROMOSIA  44 03 49 03 

BETE/MANSONIA 44 03 49 08 

BOSSE 44 03 49 10 

BUBINGA 44 03 49 11 

DOUKA 44 03 49 13 

DOUSSIE ROUGE 44 03 49 14 

FROMAGER 44 03 49 18 

MOABI 44 03 49 26 

MOVINGUI 44 03 49 27 

PADOUK 44 03 49 34 

PAO ROSA 44 03 49 35 

ZINGANA 44 03 49 38 

APA OU DOUSSIE BLANC 44 03 49 44 

ANINGRE 44 03 49 43  

DIBETOU 44 03 49 52 

ILOMBA 44 03 49 70 

IROKO 44 03 49 71 

LONGHI/ABAM 44 03 49 80 

OVANGKOL 44 03 49 92 

SAPELLI 44 03 49 93 

SIPO 44 03 49 94 

WENGUE 44 03 49 98 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας 

I. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Κριτήριο της νοµιµότητας των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά είναι η τήρηση των 
εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των δεόντως επικυρωµένων διεθνών 
νοµικών πράξεων η εφαρµογή των οποίων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η βιώσιµη 
διαχείριση των δασών από τις επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εξαγωγής, από τους προµηθευτές και 
τους υπεργολάβους, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη του δάσους (του κράτος, του δήµου, του ιδιώτη 
ιδιοκτήτη ή µιας κοινότητας).  

Ο ορισµός της νοµιµότητας που αποφασίζεται µε τη συναίνεση όλων των συµβαλλοµένων µερών 
υπό αυτό το πνεύµα µπορεί να συνοψισθεί ως εξής: 

«Θεωρείται νόµιµα παραχθείσα ξυλεία κάθε ξυλεία η οποία προέρχεται από µία ή περισσότερες 
διαδικασίες παραγωγής ή απόκτησης που είναι απόλυτα σύµφωνες µε το σύνολο των κριτηρίων που 
απορρέουν από τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο Καµερούν και 
εφαρµόζονται στο δασικό τοµέα και η νοµιµότητά της έχει επαληθευθεί / ελεγχθεί». 

Ο ορισµός της νοµιµότητας της εµπορεύσιµης ξυλείας βασίζεται στη γνώση και την εφαρµογή των 
ισχυουσών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του Καµερούν καθώς και στην τήρηση των 
δεόντως επικυρωµένων από το Καµερούν διεθνών νοµικών πράξεων στον τοµέα των δασών, του 
εµπορίου, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις είναι κατά κύριο λόγο: 

– το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας του Καµερούν· 
– ο νόµος αριθ. 81-13 σχετικά µε το καθεστώς των δασών, της πανίδας και της αλιείας, 

της 27ης Νοεµβρίου 1981, που δεν έχει καταργηθεί πλήρως, και οι διατάξεις εφαρµογής 
του (µεταξύ των οποίων το εκτελεστικό διάταγµα αριθ. 83-169 της 12ης Απριλίου 1983 
που δεν έχει καταργηθεί)· 

– ο νέος δασικός νόµος αριθ. 94-01 σχετικά µε το καθεστώς των δασών, της πανίδας και 
της αλιείας της 20ής Ιανουαρίου 1994 και οι διατάξεις εφαρµογής του (µεταξύ των 
οποίων το διάταγµα αριθ. 94-436 του PM της 23ης Αυγούστου 1994 του οποίου δεν 
έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις), το διάταγµα αριθ. 95-531 του PM του 1995 και 
άλλες ισχύουσες αποφάσεις και εγκύκλιοι· 

– ο νόµος - πλαίσιο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος αριθ. 96/12 της 5ης Αυγούστου 
1996 και οι διατάξεις εφαρµογής του· 

– το διάταγµα αριθ. 222 MINEF17 της 25ης Μαΐου 2001 περί καθορισµού των 
διαδικασιών εφαρµογής των σχεδίων χωροταξικής διευθέτησης των δασών των DFP18· 

– ο νόµος αριθ. 2002/003 της 19ης Απριλίου 2002 περί του γενικού φορολογικού κώδικα·  
– η νοµοθεσία που διέπει τις επενδύσεις (νόµος αριθ. 2002/004 της 19ης Απριλίου 

2002 για τον χάρτη των επενδύσεων, ο οποίος τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το 
νόµο αριθ. 2004/020 της 22ας Ιουλίου 2004)· 

                                                 
17 Υπουργείο Περιβάλλοντος και ∆ασών 
18 Μόνιµος δασικός τοµέας 
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– το διάταγµα αριθ. 99/781/PM της 13ης Οκτωβρίου 1999 περί καθορισµού των 
διατάξεων εφαρµογής του άρθρου 71, παράγραφος 1 του δασικού νόµου αριθ. 94/01 
της 20ής Ιανουαρίου 1994 για το καθεστώς των δασών, της πανίδας και της αλιείας· 

– το διάταγµα αριθ. 2005/577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε τις ΜΠΕ και το 
διάταγµα αριθ. 0069 MINEP19 της 8ης Μαρτίου 2005 σχετικά µε τις κατηγορίες που 
υπόκεινται σε ΜΠΕ 20· 

– οι ετήσιοι νόµοι του προϋπολογισµού· 
– ο κώδικας εργασίας, νόµος αριθ. 92-007 της 14ης Αυγούστου 1992· 
– η νοµοθεσία που διέπει την κοινωνική πρόνοια21· 
– οι φυτοϋγειονοµικές διατάξεις (MINADER22)· 
– η εθνική συλλογική σύµβαση (Απριλίου 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης και 

µεταποίησης των προϊόντων ξυλείας και συναφών δραστηριοτήτων (άσκηση του 
συνδικαλιστικού δικαιώµατος, εκλογή εκπροσώπου των εργαζοµένων, σύµβαση 
εργασίας, συνθήκες εργασίας και µισθοί, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κλπ.). 

Οι προαναφερόµενες διεθνείς νοµικές πράξεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

– τη συνθήκη για τη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων 
της Κεντρικής Αφρικής και για τη σύσταση της Επιτροπής ∆ασών της Κεντρικής 
Αφρικής - COMIFAC (Φεβρουάριος 2005)· 

– τη σύµβαση για το διεθνές εµπόριο των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας που 
απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES), η οποία υπογράφηκε στις 3 Μαρτίου 1973 και 
τροποποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 1979· 

– τη σύµβαση για τη βιοποικιλότητα (ΣΒΠ), που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1992. 

Οι εν λόγω διατάξεις των διεθνών νοµικών πράξεων τίθενται σε εφαρµογή µετά την ενσωµάτωσή 
τους στην εθνική νοµοθεσία.  

Κάθε τροποποίηση αυτών των κειµένων ή κάθε νέα νοµοθετική ρύθµιση στον εξεταζόµενο τοµέα 
συνεπάγεται τροποποίηση του παρόντος παραρτήµατος. 

Κατά την επεξεργασία αυτού του ορισµού της νοµιµότητας ελήφθησαν επίσης υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

– οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε θέµατα νοµιµότητας (TFT-TTAP23, 
REM24, TRAFFIC25, CoC26, FSC27, κλπ.)· 

– η πρόταση PROFOREST28 της 06.09.05 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα· 
– τα «Ενηµερωτικά σηµειώµατα FLEGT29» που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

                                                 
19 Υπουργείο περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης. 
20 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
21 Βλ. Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Recueil des textes de base (1979). 
22 Υπουργείο γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. 
23 Ένωση ιδιωτικού τοµέα µε την ονοµασία Tropical Forest Trust που διαχειρίζεται σχέδιο στήριξης του 

ιδιωτικού τοµέα για τον έλεγχο της νοµιµότητας (Timber Trade Action Programme). 
24 Ressources Extraction Monitoring. 
25 Σχέδιο ιχνηλασιµότητας και νοµιµότητας του WWF. 
26 Chain of Custody, σύστηµα ιχνηλασιµότητας. 
27 Forest Stewardship Council. 
28 Έργο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
29 Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της δασικής 

νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και τις εµπορικές συναλλαγές, στα αγγλικά: Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade. 
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– το πλαίσιο αναφοράς FORCOMS σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις, πρώτη 
έκδοση 2005, στη συνέχεια ενοποιηµένη έκδοση του Φεβρουαρίου 2007 για το 
Καµερούν· 

– τα εργαλεία OLB-BVQI30 και TLTV-SGS31 του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε τη 
νοµιµότητα· 

– η έκθεση «Ορισµός της νόµιµης ξυλείας µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις στο Καµερούν» (GTZ/PGDRN32 – MINFOF33) της 15.02.06· 

– η έκθεση «Νοµιµότητα της ξυλείας APV στο Καµερούν (συγκριτική εξέταση των 
διαφόρων συστηµάτων)» έγγραφο του Μαΐου 06 GTZ· 

– η έκθεση COMIFAC34 (WRI35-UICN36-IFIA37) για το σχέδιο FORCOMS - στάδιο II 
του Φεβρουαρίου 2007· 

– η πρόταση νοµοθετικής πράξης της COMIFAC σχετικά µε τον έλεγχο των δασών της 
Κεντρικής Αφρικής, του Οκτωβρίου 2007· 

– τα PCI38 OAB/OIBT39 και εγχειρίδιο ελέγχου / σειρά OIBT αριθ.14 - 2003. 

II. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Με βάση τον ορισµό της νοµιµότητας, το Καµερούν έχει επεξεργαστεί ένα σύνολο πινάκων 
αξιολόγησης της νοµιµότητας που χρησιµεύουν στην επαλήθευση της σωστής λειτουργίας (σε 
σχέση µε τις νοµικές διατάξεις) των δασικών οντοτήτων40 οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 
Καµερούν καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτές. Οι εν λόγω πίνακες είναι 
αποτέλεσµα συµµετοχικής και επαναληπτικής διαδικασίας που λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες των 
ενδιαφεροµένων µερών.  

Η πολλαπλότητα των πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας σχετίζεται µε το γεγονός ότι η δασική 
νοµοθεσία του Καµερούν προβλέπει διάφορους τρόπους εφοδιασµού ξυλείας οι οποίοι δεν 
εγείρουν τις ίδιες ανησυχίες σε θέµατα νοµιµότητας. Καθένας από αυτούς τους πίνακες 
καταρτίστηκε µε τρόπο που να αναφέρονται µε σαφήνεια οι ειδικές νοµικές απαιτήσεις οι οποίες 
αφορούν τον κάθε τρόπο εφοδιασµού που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του Καµερούν. 
∆εδοµένων αυτών των ιδιαιτεροτήτων, έχουν ήδη καταρτιστεί οκτώ πίνακες αξιολόγησης της 
νοµιµότητας ανάλογα µε τις πηγές προέλευσης της ξυλείας: από µόνιµες δασικές εκτάσεις (Μ∆Ε) 
που είναι εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί οριστικά ως δάσος, από µη µόνιµες δασικές 
εκτάσεις (ΜΜ∆Ε) οι οποίες είναι δασικές εκτάσεις που επιτρέπεται να διατεθούν και για άλλες 
χρήσεις εκτός από τις δασικές (γεωργική και δασική ζώνη) και, τέλος, από τις µονάδες 
µεταποίησης ξυλείας (ΜΜΞ). 

Στις µόνιµες δασικές εκτάσεις (Μ∆Ε) 

                                                 
30 Νόµιµη προέλευση της ξυλείας / Bureau Véritas. 
31 Traçabilité légalité / Société générale de surveillance. 
32 Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (Γερµανική τεχνική συνεργασία) / Πρόγραµµα αειφόρου 

διαχείρισης των φυσικών πόρων 
33 Υπουργείο δασών και της άγριας πανίδας. 
34 Επιτροπή δασών της Κεντρικής Αφρικής. 
35 World Ressource Institute. 
36 ∆ιεθνής ένωση για τη διατήρηση της φύσης. 
37 International Forest Industry Association. 
38 Αρχές, κριτήρια, δείκτες. 
39 Αφρικανική οργάνωση δασών / ∆ιεθνής οργάνωση τροπικών δασών 
40 «δασική οντότητα»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κοινότητα, δήµος που κατέχει νόµιµη άδεια παραγωγής, 

αγοράς ή µεταποίησης προϊόντων ξυλείας. 
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– Πίνακας αξιολόγησης νοµιµότητας 1 (ΠΝ1): σύµβαση εκµετάλλευσης (ΣΕ). 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 2 (ΠΝ 2): δηµοτικό δάσος (∆∆)· εκµετάλλευση 

υπό εποπτεία. 

Στις µη µόνιµες δασικές εκτάσεις (ΜΜ∆Ε) 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 3 (ΠΝ 3): άδεια ανάκτησης ξυλείας (ΑΑΞ). 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 4 (ΠΝ 4): άδεια αποκοµιδής κοµµένης ξυλείας 

(ΑΚΞ) 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 5 (ΠΝ 5): πώληση κοπής (ΠΚ) σε δηµόσια 

δάση. 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 6 (ΠΝ 6): κοινοτικό δάσος (Κ∆)· εκµετάλλευση 

υπό εποπτεία. 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 7 (ΠΝ 7): ειδική άδεια (ΕΑ)· εκµετάλλευση του 

εβένου σε δηµόσια δάση και σε δηµοτικά δάση. 

Στις µονάδες µεταποίησης ξυλείας (ΜΜΞ) 

– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 8 (ΠΝ 8): µονάδες µεταποίησης ξυλείας 
(ΜΜΞ). 

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις διάφορες πηγές προέλευσης της ξυλείας και 
τους αντίστοιχους πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας. 

Τίτλος 

Πηγή προέλευσης 

ΣΕ ΠΚ ΑΑΞ ΑΚΞ Εκµετάλλευση 
υπό εποπτεία 

ΕΑ ΑΞΚ ΑΑΥ 

 

∆ηµόσια δάση (∆∆) ΠΝ1   ΠΝ4     

∆ηµοτικά δάση (∆∆)    ΠΝ4 ΠΝ2 ΠΝ7   

Εθνικοί δρυµοί (Ε∆)  ΠΝ5 ΠΝ3 ΠΝ4  ΠΝ7   

Κοινοτικά δάση (Κ∆)    ΠΝ4 ΠΝ6    

Ιδιωτικά δάση (Ι∆)         

Μονάδα µεταποίησης (ΜΜΞ) ΠΝ8 

Για να καλυφθούν όλες οι δυνατότητες πρόσβασης στους πόρους ξυλείας που προσφέρει η 
ισχύουσα νοµοθεσία και αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, θα καταρτιστούν και άλλοι πίνακες 
αξιολόγησης της νοµιµότητας κατά το στάδιο που θα τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα, µόλις 
επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους. Πρόκειται για τους πίνακες: 

– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας για τα ιδιωτικά δάση (Ι∆)· 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας αδειών ξυλείας κατασκευών (ΑΞΚ)· 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας των ατοµικών αδειών υλοτόµησης (ΑΑΥ)• 
– Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας των δηµοτικών δασών (∆∆) και των κοινοτικών 

δασών (Κ∆) για άλλες µορφές εκµετάλλευσης εκτός από την εκµετάλλευση υπό 
εποπτεία (VC, PBO, APC). 

Οι πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας αποτελούνται από κριτήρια, δείκτες και στοιχεία ελέγχου 
και συµβάλλουν στο συνολικό σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) η λειτουργία του 
οποίου αναλύεται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Α. 
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Τα κριτήρια και οι δείκτες αναλύθηκαν και στη συνέχεια εφαρµόστηκαν δοκιµαστικά στην πράξη 
για το σύνολο των πινάκων αξιολόγησης και επελέγησαν µόνο τα κατάλληλα κριτήρια και οι 
δείκτες σε κάθε ειδικό πίνακα αξιολόγησης. 

III. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Με εξαίρεση τον πίνακα αξιολόγησης για τις ΜΜΞ, οι πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας 
αποτελούνται από πέντε (5) κοινά κριτήρια που αφορούν αντίστοιχα τη νοµιµότητα:  

– των διοικητικών και νοµικών ζητηµάτων (κριτήριο 1)  
– της εκµετάλλευσης και χωροταξικής διευθέτησης των δασών (κριτήριο 2)  
– της µεταφοράς ξυλείας (κριτήριο 3)  
– των κοινωνικών στοιχείων (κριτήριο 4)  
– των περιβαλλοντικών στοιχείων (κριτήριο 5).  

Με βάση τους πίνακες αξιολόγησης, αυτά τα κριτήρια αναλύονται σε µεταβαλλόµενο αριθµό 
δεικτών οι οποίοι αντανακλούν τις διάφορες νοµικές υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις διάφορες 
πηγές εφοδιασµού ξυλείας. 

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των δεικτών πραγµατοποιείται βάσει των στοιχείων ελέγχου. 
Για να είναι ένας δείκτης «συµβατός», πρέπει να έχουν κριθεί προηγουµένως συµβατά και όλα τα 
στοιχεία ελέγχου που αφορούν αυτό το δείκτη.  

Η καταλληλότητα του στοιχείου ελέγχου βασίζεται στη διαθεσιµότητα των τεχνικών εγγράφων που 
εκδίδουν οι διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, τα οποία προβλέπονται από τα κανονιστικά κείµενα και 
τα περισσότερα από αυτά είναι διαθέσιµα για εξέταση στην κεντρική βάση δεδοµένων του 
αρµόδιου υπουργείου για τα δάση (Σύστηµα πληροφορικής δεύτερης γενιάς για τη διαχείριση της 
δασικής ενηµέρωσης– SIGIF II). 

Η έκδοση ενός «πιστοποιητικού νοµιµότητας», που είναι µία από τις προϋποθέσεις για την 
έκδοση µιας άδειας FLEGT (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ-Α), επιτρέπεται µόνο αν όλοι οι δείκτες είναι 
σύννοµοι.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα έχει νοµική υπόσταση, είναι εγκεκριµένος φορέας δασικής 
εκµετάλλευσης και καταχωρηµένη ως επιχείρηση µεταποίησης ξυλείας 

Νοµοθετικά και κανονιστικά κείµενα αναφοράς 
– Άρθρο 41 του νόµου 94/01 της 20ής Ιανουαρίου 1994 
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36· 114 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 για τον καθορισµό των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [αυτών 

των εγκαταστάσεων] 
– Απόφαση αριθ. 013/MINEE/DMG/SL της 19/04/77 που καταργεί και αντικαθιστά το διάταγµα αριθ. 154 της 

28ης Μαρτίου 1957 περί της ονοµατολογίας των επικίνδυνων, ανθυγιεινών ή ακατάλληλων εγκαταστάσεων 

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο)  
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.1.3 Έγκριση άσκησης δασικού επαγγέλµατος που χορηγεί η αρµόδια αρχή 
1.1.4 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπώµατος της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία 

του αρµόδιου εφετείου 
1.1.5 Άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης µονάδας πρώτης κατηγορίας από το υπουργείο βιοµηχανίας 
1.1.6 Πιστοποιητικό εγγραφής µονάδας µεταποίησης ξυλείας του αρµόδιου υπουργείου δασών 

∆είκτης 1.2: Η δασική οντότητα είναι κάτοχος τίτλου παραχώρησης δασικής έκτασης και 
σύµβασης εκµετάλλευσης που έχει συναφθεί µε την αρµόδια διοίκηση δασών 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 46· 47 παράγραφοι 1, 2, 3 και 50 παράγραφος 1 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 61·75 παράγραφος. 1· 76 παράγραφος 4 και 77 του διατάγµατος 95/531  
– Άρθρα 68, 69 και 70 του διατάγµατος 95/53 
Στοιχεία ελέγχου 

A- Με προσωρινή ή οριστική σύµβαση εκµετάλλευσης 

1.2.1 Προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού  
1.2.2 Αποδεικτικό κατάθεσης πλήρους φακέλου για την παραχώρηση δασικής έκτασης 
1.2.3 Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της διυπουργικής επιτροπής σχετικά µε την επιλογή από το αρµόδιο 

υπουργείο δασών της δασικής οντότητας που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά 
1.2.4 Απόδειξη εµπρόθεσµης κατάθεσης εγγύησης στο ∆ηµόσιο Ταµείο 
1.2.5 Προσωρινή σύµβαση εκµετάλλευσης υπογεγραµµένη από το αρµόδιο υπουργείο δασών 
1.2.6 Αποδείξεις/αιτήσεις µεταβίβασης που έχουν καταθέσει στο αρµόδιο υπουργείο δασών ο παραχωρησιούχος 

και ο υποψήφιος 
1.2.7 Κοινοποίηση της µεταβίβασης της παραχώρησης από την αρµόδια αρχή 
1.2.8 Αποδείξεις καταβολής του προβλεπόµενου από τη νοµοθεσία φόρου µεταβίβασης 

B- Με οριστική σύµβαση εκµετάλλευσης 

1.2.9 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις ρήτρες της προσωρινής σύµβασης εκµετάλλευσης 
1.2.10 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου χωροταξικής διευθέτησης που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών 
1.2.11 Πενταετές σχέδιο διαχείρισης και σχέδιο δράσης κατά το τρέχον έτος  
1.2.12 Συγγραφή υποχρεώσεων υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή και τη δασική οντότητα 
1.2.13 Απόφαση ταξινόµησης 
1.2.14 Άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης µιας µονάδας πρώτης κατηγορίας από το αρµόδιο υπουργείο 

βιοµηχανίας ή απόδειξη κατάθεσης δήλωσης (2η κατηγορία) 
1.2.15 Πιστοποιητικό εγγραφής µονάδας µεταποίησης ξυλείας από το αρµόδιο υπουργείο δασών 
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∆είκτης 1.3: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης / µεταποίησης, η 
υπεργολάβος δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που πιστοποιούν τη νοµιµότητα 
της κατάστασης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 41 και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35, παράγραφος 1· 36· 114 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  
Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.3.2 Απόφαση έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.3 Απόδειξη κατάθεσης της εγκεκριµένης σύµβασης στις τοπικές αρχές του αρµόδιου υπουργείου δασών 
1.3.4 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.3.5 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή (εκµετάλλευση) 
1.3.6 Άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης µιας µονάδας πρώτης κατηγορίας από το αρµόδιο υπουργείο 

βιοµηχανίας (µεταποίηση)  
1.3.7 Πιστοποιητικό εγγραφής ως µονάδα µεταποίησης ξυλείας που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών 

(µεταποίηση) 
1.3.8 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπώµατος δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του 

αρµόδιου δικαστηρίου 

∆είκτης 1.4 ∆εν έχει ληφθεί κανένα µέτρο αναστολής ή άρσης της έγκρισης ή του τίτλου της 
δασικής οντότητας από τη δηµόσια διοίκηση 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 146, 150 και 152 του νόµου 94/01  
– Κεφάλαιο 3 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 130· 131· 132·135 παράγραφος 2· 136 και 137 του διατάγµατος 95-531  
Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Μητρώο/δελτία των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από τις αρµόδιες αρχές 
1.4.2 Μητρώο διαφορών των υπηρεσιών των τοπικών αρµόδιων αρχών 
1.4.3 Απόφαση αναστολής του αρµόδιου υπουργού δασών, αιτιολογηµένη και κοινοποιηµένη στον καθού, κατά 

περίπτωση. 

∆είκτης 1.5 Η δασική οντότητα έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της βάσει της 
νοµοθεσίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 66 και 69 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 
Στοιχεία ελέγχου 

1.5.1 Τίτλος δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
1.5.2 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας εφορίας 

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα εκµετάλλευσης και χωροταξικής διευθέτησης του δάσους 

∆είκτης 2.1 Η δασική οντότητα διαθέτει ικανούς και επαρκείς επαγγελµατικούς πόρους, είτε 
δικούς τους, είτε µέσω φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την εκτέλεση των 
εργασιών χωροταξικής διευθέτησης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
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– Άρθρα 23· 40 παράγραφος 3· 63 και 64 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35 του διατάγµατος 95-531  
Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Έγκριση της επιχείρησης ή των διαφόρων υπεργολάβων που έλαβαν µέρος σε εργασίες χωροταξικής 
διευθέτησης (καταστάσεις – δασοκοµία) 

2.1.2 Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε εγκεκριµένους φορείς ή µε δηµόσιο οργανισµό 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα διαθέτει νόµιµη άδεια υλοτοµίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 44 και 46 του νόµου 94/01  
– Το υπόδειγµα της προσωρινής και οριστικής σύµβασης καθώς και των συγγραφών υποχρεώσεων στο ∆ελτίο 2 

και στο ∆ελτίο 3 (PROC) 
– Άρθρο 17, νόµος 96/12 της 5/08/96 για τη θέσπιση νόµου-πλαισίου για τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
– Άρθρο 20 του διατάγµατος 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Επιστολή έγκρισης των TDR για τον έλεγχο/µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
2.2.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις 
2.2.3 Ετήσιο πιστοποιητικό έκτασης κοπής (CAAC) ή ετήσια άδεια εργασιών (PAO)  
2.2.4 Κοινοποίηση έναρξης των δραστηριοτήτων  

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις εκµετάλλευσης στις εκτάσεις που 
της έχουν παραχωρηθεί 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 51 παράγραφος 1· 73 παράγραφος 1, 2 του διατάγµατος 95-531 
– Άρθρα 4 παράγραφοι 1, 2, 3, 4· 6· 12 παράγραφοι 1, 2· 13 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος 222  
– ∆ελτία 6, 14 και 17 PROC 
– Πρότυπα απογραφής εκµετάλλευσης 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 
Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή βεβαίωση τήρησης των προτύπων δασικής εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.4: Η δασική οντότητα τηρεί τις ποσότητες ξυλείας που της έχουν ανατεθεί (αριθµός 
κορµών/όγκος) σύµφωνα µε τις οδηγίες του πιστοποιητικού/ετήσιας άδειας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 46 παράγραφος 3· 72 παράγραφος 1 και 125 παράγραφοι 2, 3 του διατάγµατος 95-531  
– Άρθρο 6 του διατάγµατος 222 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 
– ∆ελτίο 6 PROC 
Στοιχεία ελέγχου 

2.4.1 Βιβλία εργοταξίου (DF10) ή δήλωση SIGIF  
2.4.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 

∆είκτης 2.5: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της και καταβάλλει 
τους δασικούς φόρους που συνδέονται µε τη δραστηριότητά της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 66, 67 και 69 του νόµου 94 
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531 
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
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– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 
Στοιχεία ελέγχου 

2.5.1 Βεβαίωση κατάθεσης της τραπεζικής εγγύησης, εάν αυτό απαιτείται από το καταστατικό της επιχείρησης 
2.5.2 Αποδεικτικά πληρωµής (RFA, TA, TEU, φόρων τοπικής ανάπτυξης ή άλλων δασικών φόρων, εάν 

προβλέπονται από τη συγγραφή υποχρεώσεων) για το τρέχον έτος και το έτος πριν από την επαλήθευση 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα µεταφοράς της ξυλείας 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα ακατέργαστα κορµοτεµάχια που παράγονται 
ή αγοράζονται στην τοπική αγορά για να µεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις της 
συνοδεύονται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα σήµατα που πιστοποιούν τη 
νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 115 παράγραφοι 1, 2, 3· 127 παράγραφος 1, και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτικές προστατευµένες και υπογεγραµµένες από την αρµόδια αρχή 
3.1.2 Πιστοποιητικό νοµιµότητας του (των) προµηθευτή(-ών) 

∆είκτης 3.2: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα εισαγόµενα ακατέργαστα κορµοτεµάχια για 
να µεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις της συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα 
που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.2.1 Άδειες εισαγωγής που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές και διοικήσεις δασών και οικονοµικών 
3.2.2 Φορτωτικές διεθνών µεταφορών που θεωρούνται κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
3.2.3 Πιστοποιητικά καταγωγής και φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά της χώρας εξαγωγής 
3.2.4 Άδειες FLEGT της χώρας καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό πιστοποιητικό νοµιµότητας / αειφόρου 

διαχείρισης αναγνωρισµένο από το Καµερούν (ιδιωτικό σύστηµα πιστοποίησης που ενσωµατώνει τα βασικά 
στοιχεία των πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας του Καµερούν) 

∆είκτης 3.3: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από τις 
εγκαταστάσεις της µεταφέρονται µε απόλυτη νοµιµότητα και συνοδεύονται µε όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τη νόµιµη καταγωγή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 2, 3 και 128 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

3.3.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των ακατέργαστων κορµοτεµαχίων 

3.3.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.3.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά σε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 
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Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης 

∆είκτης 4.1 Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό τοµέα  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 61 παράγραφος 2 και 62 παράγραφος 2 του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου 

εγγυηµένου διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 
– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου κοινωνικής πρόνοιας  
– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 

κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 
– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 

γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 
– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT για τον καθορισµό των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας  
– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 για τον καθορισµό των τρόπων εκλογής και των 

συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων του προσωπικού 
– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης και µεταποίησης δασικών 

προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  
– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 

των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  
– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 για τον καθορισµό των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών προϊόντων και 

συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων των εργαζοµένων 
4.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.6 Πράξη σύστασης επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο της 

επιχείρησης 
4.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας 
4.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

∆είκτης 4.2: Η δασική οντότητα τηρεί τις κοινωνικές υποχρεώσεις του δασικού κώδικα 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 36 και 61 παράγραφοι 1, 3 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 85 του διατάγµατος αριθ. 95/531 
– Άρθρα 5 και 6 του διατάγµατος αριθ. 222 για τον καθορισµό των διαδικασιών κατάρτισης και έγκρισης των PA 
– Άρθρο 14 του υποδείγµατος συγγραφής υποχρεώσεων της οριστικής σύµβασης 
– Απόφαση 135/B/MINEF/CAB της 26ης Νοεµβρίου 1999 για τον καθορισµό των διαδικασιών ταξινόµησης των 

δασών του DFP 
– Απόφαση αριθ. 0108/D/MINEF/CAB της 9ης Φεβρουαρίου 1998 περί εφαρµογής των NIMF 
– Κεφάλαιο II των NIMF 
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Στοιχεία ελέγχου 

4.2.1 Συγγραφές υποχρεώσεων 
4.2.2 Πρακτικά υλοποίησης των προβλεπόµενων στις συγγραφές υποχρεώσεων κοινωνικών έργων 
4.2.3 Πρακτικό της ενηµερωτικής συνεδρίασης σχετικά µε την εκµετάλλευση του δασικού τίτλου υπογεγραµµένο 

από όλα τα συµµετέχοντα µέρη  
4.2.4 Χάρτης χρήσεων γης  
4.2.5 Έκθεση κοινωνικο-οικονοµικών µελετών 
4.2.6 Πρακτικό της συνεδρίασης έγκρισης της κοινωνικοοικονοµικής µελέτης 
4.2.7 Μητρώο/αρχείο των παραβάσεων/πρακτικό 

Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα προστασίας της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύσει τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων της σε δραστηριότητες λαθροθηρίας, εµπορικής θήρας και 
µεταφοράς ή εµπορίου των προϊόντων και µέσων θήρας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και 
λαµβάνει κάθε µέτρο για την επιβολή της νοµοθεσίας σε θέµατα θήρας και 
προστασίας της άγριας πανίδας στα εργοτάξιά της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 95 και 101 παράγραφος 1 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 11 παράγραφος 1, 3 του διατάγµατος αριθ. 222  
– Απόφαση αριθ. 0108/D/MINEF/CAB της 9ης Φεβρουαρίου 1998 περί εφαρµογής των NIMF 
– Συγγραφή υποχρεώσεων της οριστικής σύµβασης 
– Κεφάλαιο VI των NIMF (άρθρα 28, 29 και 30) 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Εσωτερικός κανονισµός 
5.1.2 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που ορίζουν την απαγόρευση της λαθροθηρίας και της µεταφοράς κρέατος 
θηραµάτων 
5.1.3 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που δηµοσιοποιούν ενδεχόµενες κυρώσεις 
5.1.4 Σχέδιο εφοδιασµού τροφίµων 
5.1.5 Μητρώο των παραβάσεων  

∆είκτης 5.2: Η δασική οντότητα συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και εφαρµόζει 
τα καθορισθέντα µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2, 3 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 3 και 4 του διατάγµατος 0069/MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 
– ∆ιάταγµα 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος αριθ. 222 της 25ης Μαΐου 2001 
– Άρθρο 16 της συγγραφής υποχρεώσεων της CDE που ορίζει τις ειδικές παρατηρήσεις σχετικά µε την 

περιφερειακή εκµετάλλευση προστατευόµενων περιοχών (ενδιάµεση ζώνη) (UFA)  
– Απόφαση αριθ. 0108/D/MINEF/CAB της 9ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρµογή των NIMF 
– Άρθρα 17, 79, 82 του νόµου 96/12 της 05/08/96 σχετικά µε το νόµο πλαίσιο για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος 
– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων σε θέµατα δασικής εκµετάλλευσης 

Στοιχεία ελέγχου 

5.2.1 Έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου  
5.2.2 Βεβαίωση τήρησης των περιβαλλοντικών ρητρών  
5.2.3 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα έχει νοµική υπόσταση, είναι κάτοχος δάσους χαρακτηρισµένου 
για λογαριασµό της ή το έχει φυτέψει η ίδια. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 30 και 35 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 17 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πράξη σύστασης της κοινότητας 
1.1.2 Έγγραφο έγκρισης του σχεδίου χωροταξικής διευθέτησης από την αρµόδια διοίκηση δασών 
1.1.3 Πράξη ταξινόµησης του δηµοτικού δάσους  
1.1.4 Τίτλος ιδιοκτησίας σε περίπτωση φύτευσης 

∆είκτης 1.2: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης, η υπεργολάβος 
δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που πιστοποιούν τη νοµιµότητα αυτής της 
κατάστασης. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41 και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.2.2 Έγγραφο έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας εκδοθέν από το αρµόδιο υπουργείο δασών 
1.2.3 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.2.4 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος εκδοθείσα από την αρµόδια αρχή (εκµετάλλευση) 
1.2.5 Πιστοποιητικό κατάθεσης της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του αρµόδιου 
δικαστηρίου 

∆είκτης 1.3: Η διοίκηση δασών δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία της δασικής οντότητας λόγω 
ενεργειών αντίθετων προς τις διατάξεις του εγκεκριµένου σχεδίου χωροταξικής 
διευθέτησης. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 32 παράγραφος 1, 2 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 80 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Μητρώο των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.2 ∆εόντως αιτιολογηµένη προειδοποίηση µετά από διαπίστωση δραστηριότητας αντίθετης προς τις διατάξεις 

του σχεδίου χωροταξικής διευθέτησης 
1.3.3 Απόφαση αναστολής του αρµοδίου υπουργού δασών, κατά περίπτωση 

∆είκτης 1.4: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 66 και 69 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Βεβαίωση µη οφειλής από την αρµόδια φορολογική υπηρεσία 
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1.4.2 Παραστατικά πληρωµής (ΦΠΑ, IR)  
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Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα εκµετάλλευσης και χωροταξικής διευθέτησης του δάσους 

∆είκτης 2.1 Η δασική οντότητα διαθέτει ικανούς και επαρκείς επαγγελµατικούς πόρους, είτε 
δικούς τους, είτε µέσω φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την εκτέλεση των 
εργασιών χωροταξικής διευθέτησης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 23· 40 παράγραφος 3· 63 και 64 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35 του διατάγµατος 95-531  
Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Έγκριση της επιχείρησης ή των διαφόρων υπεργολάβων που πραγµατοποίησαν εργασίες χωροταξικής 
διευθέτησης (καταστάσεις – δασοκοµία) 

2.1.2 Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε εγκεκριµένους φορείς ή µε δηµόσιο οργανισµό 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα διαθέτει νόµιµη άδεια υλοτοµίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 44 και 46 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 17 του νόµου 96/12 της 5/08/96 για τη θέσπιση νόµου-πλαισίου διαχείρισης του περιβάλλοντος 
– Άρθρο 20 του διατάγµατος 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Επιστολή έγκρισης των TDR για τον έλεγχο/µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
2.2.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις 
2.2.3 Ετήσια άδεια εργασιών  
2.2.4 Κοινοποίηση έναρξης των δραστηριοτήτων  

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις εκµετάλλευσης στις εκτάσεις που 
της έχουν παραχωρηθεί 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 51 παράγραφος 1 και 73 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος 95-531 
– Άρθρα 4 παράγραφοι 1, 2, 3, 4· 6· 12 παράγραφοι 1, 2· 13 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος 222  
– ∆ελτία 6, 14 και 17 PROC 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 
– Πρότυπα απογραφής εκµετάλλευσης  
Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή βεβαίωση τήρησης των προτύπων δασικής εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.4: Η δασική οντότητα τηρεί τις ποσότητες ξυλείας που της έχουν παραχωρηθεί 
(αριθµός κορµών/όγκος) σύµφωνα µε τις οδηγίες του πιστοποιητικού/ετήσιας 
έκθεσης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 46, παράγραφος 3· 72, παράγραφος 1, και 125, παράγραφοι 2, 3, του διατάγµατος 95-531  
– Άρθρο 6 του διατάγµατος 222 
– ∆ελτίο 6 PROC  
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF)  
Στοιχεία ελέγχου 

2.4.1 Βιβλία εργοταξίου (DF10) ή δήλωση SIGIF  
2.4.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 
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∆είκτης 2.5: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της και τους δασικούς 
φόρους που συνδέονται µε τη δραστηριότητά της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 66, 67 και 69 του νόµου 94 
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531 
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 
Στοιχεία ελέγχου 

2.5.1 Παραστατικά πληρωµής δασικών πόρων, εφόσον προβλέπονται από τη συγγραφή υποχρεώσεων, για το 
τρέχον έτος και για το έτος που προηγείται της επαλήθευσης 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα µεταφοράς της ξυλείας. 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα συνοδεύονται µε όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα που βεβαιώνουν τη νόµιµη καταγωγή τους. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 127, παράγραφος 1, και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.1.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.1.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 

Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης  

∆είκτης 4.1 Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό 
τοµέα  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 61 παράγραφος 2 και 62 παράγραφος 2 του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου 

εγγυηµένου διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 
– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

κανονιστικού διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής πρόνοιας  

– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 
κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 

– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 

– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT περί καθορισµού των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας  

– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 περί καθορισµού των τρόπων εκλογής και των 
συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων του προσωπικού 

– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών 
προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  
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– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 
των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  

– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 περί καθορισµού των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών προϊόντων και 

συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων των εργαζοµένων 
4.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.6 Πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης 
4.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
4.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

∆είκτης 4.2: Η δασική οντότητα τηρεί τις διατάξεις της (των) συγγραφής(-ών) υποχρεώσεων 
έναντι των τοπικών κοινοτήτων και της(των) ζώνης(-ών) παρέµβασής της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 36 του νόµου 94 
– Κεφάλαιο II των NIMF, άρθρα 4 και 5 

Στοιχεία ελέγχου 

4.2.1 Συγγραφή υποχρεώσεων 
4.2.2 Πρακτικά υλοποίησης των προβλεπόµενων στη συγγραφή υποχρεώσεων κοινωνικών έργων 
4.2.3 Πρακτικό της ενηµερωτικής συνεδρίασης σχετικά µε τον τίτλο δασικής εκµετάλλευσης υπογεγραµµένο από 

όλα τα συµµετέχοντα µέρη  

Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα προστασίας της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύσει τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων της σε δραστηριότητες λαθροθηρίας, εµπορικής θήρας και 
µεταφοράς ή εµπορίου των προϊόντων και µέσων θήρας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και 
λαµβάνει κάθε µέτρο για την επιβολή της νοµοθεσίας σε θέµατα θήρας και 
προστασίας της άγριας πανίδας στα εργοτάξιά της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 3, του διατάγµατος αριθ. 222  
– Κεφάλαιο VI των NIMF, Άρθρα 28, 29 και 30 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Εσωτερικός κανονισµός 
5.1.2 Υπηρεσιακά σηµειώµατα απαγόρευσης της λαθροθηρίας και της µεταφοράς κρέατος θηραµάτων 
5.1.3 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που δηµοσιοποιούν ενδεχόµενες κυρώσεις 
5.1.4 Σχέδιο εφοδιασµού τροφίµων 
5.1.5 Μητρώο των παραβάσεων  

∆είκτης 5.2: Η δασική οντότητα συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και εφαρµόζει 
τα καθορισθέντα µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– ∆ιάταγµα 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρο 11, παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος αριθ. 222 της 25ης Μαΐου 2001  
– Άρθρα 3 και 4 του διατάγµατος 0069/MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 
– Άρθρο 16 της συγγραφής υποχρεώσεων του CDE  
– NIMF (γενικές διατάξεις) 
– Άρθρα 17, 79, 82 του νόµου 96/12 της 05/08/96 για το νόµο-πλαίσιο σχετικά µε τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος  
– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων σε θέµατα δασικής εκµετάλλευσης 

Στοιχεία ελέγχου 

5.2.1 Έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου  
5.2.2 Βεβαίωση τήρησης των περιβαλλοντικών ρητρών  
5.2.3 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Α∆ΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ  
Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα διαθέτει νοµική υπόσταση και είναι εγκεκριµένος φορέας 
δασικής εκµετάλλευσης.  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35 παράγραφος 1 και 36 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο)  
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.1.3 Έγκριση φορέα δασικής εκµετάλλευσης που χορηγεί η αρµόδια αρχή 
1.1.4 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπωµάτων της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία 

του αρµόδιου εφετείου 

∆είκτης 1.2: Η δασική οντότητα είναι κάτοχος άδειας υλοτοµίας που έχει εκδοθεί από την 
αρµόδια διοίκηση δασών, σύµφωνα µε το νόµο 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 73 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 110, παράγραφοι 1, 2, του διατάγµατος 95/531  
– Εγκύκλιος αριθ. 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN  

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Έγγραφο επενδυτικού σχεδίου 
1.2.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις που χορηγεί στο φορέα υλοποίησης του 

έργου το αρµόδιο υπουργείο περιβάλλοντος. 
1.2.3 Επιστολή του αρµόδιου υπουργείου που διευκρινίζει την ανάγκη υλοτόµησης πριν την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 
1.2.4 Αποτελέσµατα της απογραφής των δασών 
1.2.5 Προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού 
1.2.6 Πράξη της διυπουργικής επιτροπής σχετικά µε την επιλογή της δασικής οντότητας που υπέβαλε την 

οικονοµικά συµφερότερη προσφορά 
1.2.7 Αποδεικτικό πληρωµής της τιµής πώλησης  
1.2.8 Άδεια αποκοµιδής της ξυλείας που εκδίδεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία 
1.2.9 Κοινοποίηση της έναρξης των έργων 

∆είκτης 1.3: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης / µεταποίησης, η 
υπεργολάβος δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που βεβαιώνουν τη νοµιµότητα 
της κατάστασης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.3.2 Απόδειξη κατάθεσης της εγκεκριµένης σύµβασης στις τοπικές αρχές του αρµόδιου υπουργείου δασών 
1.3.3 Επιστολή έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας από το αρµόδιο υπουργείο δασών 
1.3.4 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.3.5 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή (εκµετάλλευση) 
1.3.6 Αποδεικτικό κατάθεσης της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του αρµόδιου 

δικαστηρίου. 
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∆είκτης 1.4 ∆εν έχει ληφθεί κανένα µέτρο αναστολής ή άρσης της έγκρισης ή του τίτλου της 
δασικής οντότητας από τη δηµόσια διοίκηση 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 130· 131· 132· και 146 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Μητρώο/δελτία των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από τις αρµόδιες αρχές 
1.4.2 Μητρώο των διαφορών των τοπικών αρµόδιων αρχών 
1.4.3 Απόφαση αναστολής του αρµόδιου υπουργού δασών, αιτιολογηµένη και κοινοποιηµένη στον καθού, κατά 

περίπτωση. 

∆είκτης 1.5 Η δασική οντότητα έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της βάσει της 
νοµοθεσίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.5.1 Τίτλος δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
1.5.2 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας εφορίας 

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
δασικής εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.1: Η δασική οντότητα τηρεί τη χωροθεσία υλοποίησης του σχεδίου 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 4, παράγραφοι 1, 2, 3, 4· 6· 12 παράγραφοι 1, 2, και 13 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος αριθ. 222  
– ∆ελτία 6, 14 και 17 του PROC 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Έγγραφα επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζουν την ακριβή χωροθεσία του σχεδίου εγκεκριµένα από τους 
υπεύθυνους φορείς του αρµόδιου υπουργείου (γεωργίας, δηµοσίων έργων) 

2.1.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή έκθεση αποστολής ελέγχου 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα τηρεί τις επιτρεπόµενες ποσότητες (αριθµός 
κορµών/εκτιµώµενος όγκος), σύµφωνα µε τις διατάξεις της άδειας.  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρο 6 του διατάγµατος αριθ. 222 

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή εκθέσεις ελέγχου της δασικής διοίκησης 

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις δηµοσιονοµικές και τις φορολογικές 
υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τις δραστηριότητές της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 73 παράγραφος 2 του νόµου 94/01 
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– Άρθρα 122 και 110 παράγραφος 1 του διατάγµατος 95-531  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Παραστατικά πληρωµής της τιµής πώλησης (τιµή κατακύρωσης +13%)  
2.3.2 Παραστατικά πληρωµής όλων των άλλων φόρων που προβλέπονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
µεταφοράς ξυλείας 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι η ξυλεία και τα ανακτώµενα αντικείµενα 
µεταφέρονται µε απόλυτη νοµιµότητα και συνοδεύονται µε όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα που βεβαιώνουν τη νόµιµη προέλευσή τους. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου  

3.1.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.1.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.1.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 
Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε κοινωνικά 
θέµατα 

∆είκτης 4.1 Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό 
τοµέα  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 61 παράγραφος 2 και 62 παράγραφος 2 του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου 

εγγυηµένου διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 
– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

κανονιστικού διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής πρόνοιας  

– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 
κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 

– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 

– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT περί καθορισµού των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας  

– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 περί καθορισµού των τρόπων εκλογής και των 
συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων των εργαζοµένων 

– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών 
προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  

– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 
των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  

– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 περί καθορισµού των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
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– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών προϊόντων και 
συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων του προσωπικού 
4.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.6 Πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης 
4.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
4.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

∆είκτης 4.2: Η δασική οντότητα τηρεί τις διατάξεις του (των) συγγραφής(-ών) υποχρεώσεων 
έναντι των τοπικών κοινοτήτων της (των) ζώνης(-ών) παρέµβασής της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 36 του νόµου 94/01 
– Κεφάλαιο II των NIMF, άρθρα 4 και 5  

Στοιχεία ελέγχου 

4.2.1 Συγγραφή υποχρεώσεων 
4.2.2 Πρακτικά υλοποίησης των προβλεπόµενων στη συγγραφή υποχρεώσεων κοινωνικών έργων 
4.2.3 Πρακτικό της ενηµερωτικής συνεδρίασης για τον τίτλο δασικής ιδιοκτησίας από την αρµόδια υπηρεσία ή 

νοµαρχία 
Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
προστασίας της βιοποικιλότητας 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύσει τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων της σε δραστηριότητες λαθροθηρίας, εµπορικής θήρας και 
µεταφοράς ή εµπορίου των προϊόντων και µέσων θήρας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και 
λαµβάνει κάθε µέτρο για την επιβολή της νοµοθεσίας σε θέµατα θήρας και 
προστασίας της άγριας πανίδας στα εργοτάξιά της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 11, παράγραφοι 1, 3, του διατάγµατος αριθ. 222  
– Συγγραφή υποχρεώσεων 
– Κεφάλαιο VI των NIMF, άρθρα 28, 29 και 30 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Εσωτερικός κανονισµός 
5.1.2 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που ορίζουν την απαγόρευση της λαθροθηρίας και της µεταφοράς κρέατος 

θηραµάτων 
5.1.3 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που δηµοσιοποιούν ενδεχόµενες κυρώσεις 
5.1.4 Μητρώο των παραβάσεων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (AΑΞ) 

(ΚΟΜΜΕΝΗΣ, ΠΕΤΑΜΕΝΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΗΣ) 
Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα διαθέτει νοµική υπόσταση και είναι εγκεκριµένος φορέας 
δασικής εκµετάλλευσης.  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 41 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο)  
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.1.3 Έγκριση άσκησης δασικού επαγγέλµατος που χορηγεί η αρµόδια αρχή 
1.1.4 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπωµάτων της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία 

του αρµόδιου εφετείου 

∆είκτης 1.2: Η δασική οντότητα είναι κάτοχος άδειας αποκοµιδής που έχει εκδοθεί από την 
αρµόδια διοίκηση δασών, σύµφωνα µε το νόµο 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

– Άρθρα 56, 111 και 112 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Πρακτικά διαπίστωσης παράβασης και κατάσχεσης παράνοµων προϊόντων ξυλείας (κατασχεµένη ξυλεία) 
1.2.2 Πρακτικό διαπίστωσης εγκατάλειψης τεµαχίων κορµών που συντάσσεται από τον τοπικό υπεύθυνο της 

αρµόδιας διοίκησης δασών και κλήση που κοινοποιείται στους ιδιοκτήτες (εγκαταλειµµένα ή πεταµένα 
τεµάχια ξυλείας στο δάσος) 

1.2.3 Προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού (κατασχεµένη, εγκαταλειµµένη ή πεταµένη ξυλεία) 
1.2.4 Πράξη της επιτροπής ανάθεσης για την επιλογή της δασικής οντότητας που έχει υποβάλει την οικονοµικά 

συµφερότερη προσφορά 
1.2.5 Πρακτικό πώλησης σε δηµοπρασία και σχετικά πιστοποιητικά (ποσό της πώλησης +13%) 
1.2.6 Πρακτικό επαλήθευσης των αποθεµάτων (ξυλεία από υλοτόµηση σε τακτά διαστήµατα που δεν 

αποµακρύνεται µε τη λήξη του τίτλου ιδιοκτησίας) 
1.2.7 Άδεια αποκοµιδής της ξυλείας που εκδίδεται από τον αρµόδιο υπάλληλο της δασικής διοίκησης 
1.2.8 Κοινοποίηση της έναρξης των εργασιών 

∆είκτης 1.3: Η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει λάβει κανένα µέτρο αναστολής ούτε άρσης της 
έγκρισης της δασικής οντότητας η οποία δεν εµπλέκεται στη διάταξη παράβασης 
εξαιτίας της οποίας κατασχέθηκε η ξυλεία. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Κεφάλαιο 3 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 146,150 και 152 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 130· 131· 132· 135 και 146 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Μητρώο των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.2 Απόφαση αναστολής του αρµοδίου υπουργού δασών, αιτιολογηµένη και κοινοποιηµένη στον καθού, κατά 

περίπτωση 
1.3.3 Πρακτικό διαπίστωσης της παράβασης που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο διαφορών των αρµόδιων τοπικών 

υπηρεσιών 

∆είκτης 1.4: Η δασική οντότητα εκπληροί τις φορολογικές υποχρεώσεις της βάσει της 
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νοµοθεσίας. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 122 του νόµου 94/01 
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Τίτλος δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
1.4.2 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας εφορίας  

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα δασικής 
εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.1: Η δασική οντότητα τηρεί τις ποσότητες ξυλείας που της έχουν ανατεθεί (αριθµός 
κορµών/όγκος) σύµφωνα µε τις οδηγίες του πιστοποιητικού/ετήσιας έκθεσης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 144 και 148 του νόµου 94/01 της 20ής Ιανουαρίου 1994 

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Πρακτικά πώλησης σε δηµόσιες δηµοπρασίες 
2.1.2 Στελέχη φορτωτικών ή δήλωση SIGIF 
2.1.3 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα εκπληροί τις δηµοσιονοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις της 
σε σχέση µε τις δραστηριότητές της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 111, παράγραφος 2· 112 παράγραφος 3·113 παράγραφος 2 και 122 του διατάγµατος 95-531  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Παραστατικά πληρωµής της τιµής πώλησης  
2.2.2 Παραστατικά πληρωµής του 13% επιπλέον από την τιµή πώλησης 
Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
µεταφοράς ξυλείας 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι η ξυλεία και τα ανακτώµενα αντικείµενα 
µεταφέρονται µε απόλυτη νοµιµότητα και συνοδεύονται µε όλα τα αναγκαία έγγραφα 
και απαιτούµενα σήµατα που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.1.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.1.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 
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Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης  

∆είκτης 4.1 Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό 
τοµέα  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 61 παράγραφος 2, και 62 παράγραφος 2, του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου 

εγγυηµένου διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 
– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

κανονιστικού διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής πρόνοιας  

– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 
κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 

– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 

– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT περί καθορισµού των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας  

– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 περί καθορισµού των τρόπων εκλογής και των 
συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων του προσωπικού 

– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης και µεταποίησης δασικών 
προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  

– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 
των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  

– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 περί καθορισµού των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης και µεταποίησης δασικών προϊόντων και 

συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων του προσωπικού 
4.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.6 Πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης 
4.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
4.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα διαθέτει νοµική υπόσταση και είναι εγκεκριµένος φορέας 
δασικής εκµετάλλευσης.  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 41 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο)  
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.1.3 Έγκριση άσκησης δασικού επαγγέλµατος που χορηγεί η αρµόδια αρχή 
1.1.4 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπωµάτων της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία 

του αρµόδιου εφετείου 

∆είκτης 1.2: Η δασική οντότητα είναι κάτοχος άδειας υλοτοµίας που έχει εκδοθεί από την 
αρµόδια διοίκηση δασών, σύµφωνα µε το νόµο 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρο 57 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 51 παράγραφοι 1, 2· 58 παράγραφοι 2, 3, 4· 60· 81· 82 και 83 του διατάγµατος 95- 531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού στο πλαίσιο της τήρησης του δικαιώµατος εξαγοράς 
1.2.2 Πράξη της διυπουργικής επιτροπής σχετικά µε την επιλογή της δασικής οντότητας που υπέβαλε την 

υψηλότερη προσφορά του δασικού τέλους. 
1.2.3 Αποδεικτικό κατάθεσης πλήρους φακέλου για την ανάθεση της εκµετάλλευσης 
1.2.4 Αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης στο ∆ηµόσιο Ταµείο  
1.2.5 Απόφαση ανάθεσης της σύµβασης υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπουργό δασών βάσει των διατάξεων 

της προκήρυξης του διαγωνισµού 
1.2.6 Πρακτικό της ενηµερωτικής συνεδρίασης υπογεγραµµένο από το νοµάρχη 

∆είκτης 1.3: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης / µεταποίησης, η 
υπεργολάβος δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που πιστοποιούν τη νοµιµότητα 
της κατάστασης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 και 140, παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.3.2 Επιστολή έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.3 Απόδειξη κατάθεσης της εγκεκριµένης σύµβασης στις τοπικές αρχές του αρµόδιου υπουργείου δασών 
1.3.4 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.3.5 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή (εκµετάλλευση) 
1.3.6 Αποδεικτικό κατάθεσης της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του αρµόδιου 

δικαστηρίου. 
 

∆είκτης 1.4 ∆εν έχει ληφθεί κανένα µέτρο αναστολής ή άρσης της έγκρισης ή του τίτλου της 
δασικής οντότητας από τη δηµόσια διοίκηση 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Κεφάλαιο 3 του νόµου 94/01 
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– Άρθρα 130, 131και 132 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Μητρώο/δελτία των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από τις αρµόδιες αρχές 
1.4.2 Μητρώο διαφορών που τηρούν οι τοπικές αρµόδιες αρχές 
1.4.3 Απόφαση αναστολής του αρµόδιου υπουργού δασών, αιτιολογηµένη και κοινοποιηµένη στον καθού, κατά 

περίπτωση. 

∆είκτης 1.5: Η δασική οντότητα έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της βάσει της 
νοµοθεσίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.5.1 Τίτλος δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
1.5.2 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας εφορίας 

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
δασικής εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.1 Η δασική οντότητα διαθέτει ικανούς και επαρκείς επαγγελµατικούς πόρους, είτε 
δικούς τους, είτε µέσω φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την εκτέλεση των 
εργασιών χωροταξικής διευθέτησης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 40, παράγραφος 3, και 64 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Έγκριση της επιχείρησης ή των διαφόρων υπεργολάβων που πραγµατοποίησαν εργασίες διευθέτησης 
(καταστάσεις – δασοκοµία) 

2.1.2 Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε εγκεκριµένους φορείς ή µε δηµόσιο οργανισµό 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα τηρεί τους κανόνες δασικής εκµετάλλευσης στις εκτάσεις που 
της έχουν παραχωρηθεί 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 45 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2, 3, 4 της απόφασης 222  
– ∆ελτία 14 και 17 του PROC 
– Πρότυπα απογραφής εκµετάλλευσης 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό τοµέα (NIMF) 

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή βεβαίωση τήρησης των NIMF 

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα διαθέτει νόµιµη άδεια υλοτοµίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 45, παράγραφος 1, του νόµου 94/01 
– Άρθρα 17, 79, 82 του νόµου 96/12 της 05/08/96 για τη θέσπιση νόµου πλαισίου σχετικά µε τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος 
– Άρθρο 20 του διατάγµατος 0577 της 23/02/05 
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Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Επιστολή έγκρισης των TDR για τον έλεγχο/µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
2.3.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις 
2.3.3 Ετήσιο πιστοποιητικό υλοτόµησης 
2.3.4 Κοινοποίηση έναρξης των δραστηριοτήτων 

∆είκτης 2.4: Η δασική οντότητα τηρεί τις ποσότητες ξυλείας που της έχουν ανατεθεί (αριθµός 
κορµών/όγκος) σύµφωνα µε τις οδηγίες του ετήσιου πιστοποιητικού  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 72 παράγραφος 1 και 125 παράγραφοι 2, 3 του διατάγµατος 95-531  
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 
– ∆ελτίο 6 PROC 

Στοιχεία ελέγχου 

2.4.1 Βιβλία εργοταξίου (DF10) ή δήλωση SIGIF  
2.4.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 

∆είκτης 2.5: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της και τους δασικούς 
φόρους που συνδέονται µε τη δραστηριότητά της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 66, 67 και 69 του νόµου 94 
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 
Στοιχεία ελέγχου 

2.5.1 Βεβαίωση κατάθεσης της τραπεζικής εγγύησης 
2.5.2 Παραστατικά πληρωµής δασικών πόρων, εφόσον προβλέπονται από τη συγγραφή υποχρεώσεων, για το 

τρέχον έτος και για το έτος που προηγείται της επαλήθευσης 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα µεταφοράς της ξυλείας. 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα συνοδεύονται µε όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τη νόµιµη καταγωγή τους. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.1.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.1.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 

Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

∆είκτης 4.1 Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό τοµέα  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
– Άρθρα 61 παράγραφος 2 και 62, παράγραφος 2 του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
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– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 περί αναπροσαρµογής του κατώτατου εγγυηµένου 
διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 

– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

κανονιστικού διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής πρόνοιας  

– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 
κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 

– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 

– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT περί καθορισµού των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας  

– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 περί καθορισµού των τρόπων εκλογής και των 
συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων του προσωπικού 

– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών 
προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  

– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 
των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  

– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 περί καθορισµού των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών προϊόντων και 

συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων του προσωπικού 
4.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.6 Πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης 
4.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
4.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

∆είκτης 4.2: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της που ορίζει ο δασικός 
κώδικας. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 36 και 61 παράγραφοι 1, 3 του νόµου 94/01 
– Άρθρο 85 του διατάγµατος αριθ. 95/531 
– Απόφαση υπ’ αριθ. 0108/D/MINEF/CAB της 9ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρµογή των NIMF 
– Κεφάλαιο II των NIMF 

Στοιχεία ελέγχου 

4.2.1 Συγγραφές υποχρεώσεων 
4.2.2 Πρακτικά υλοποίησης των προβλεπόµενων στις συγγραφές υποχρεώσεων κοινωνικών έργων 
4.2.3 Πρακτικό της ενηµερωτικής συνεδρίασης σχετικά µε την εκµετάλλευση του δασικού τίτλου υπογεγραµµένο 

από όλα τα συµµετέχοντα µέρη  
4.2.4. Μητρώο/αρχείο των παραβάσεων/πρακτικών 
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Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα προστασίας της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύσει τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων της σε δραστηριότητες λαθροθηρίας, εµπορικής θήρας και 
µεταφοράς ή εµπορίου των προϊόντων και µέσων θήρας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και 
λαµβάνει κάθε µέτρο για την επιβολή της νοµοθεσίας σε θέµατα θήρας και 
προστασίας της άγριας πανίδας στα εργοτάξιά της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 11 παράγραφοι 1, 3 του διατάγµατος αριθ. 222  
– Κεφάλαιο VI των NIMF· άρθρα 28, 29 και 30 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Εσωτερικός κανονισµός 
5.1.2 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που ορίζουν την απαγόρευση της λαθροθηρίας και της µεταφοράς κρέατος 
θηραµάτων 
5.1.3 Υπηρεσιακά σηµειώµατα που δηµοσιοποιούν ενδεχόµενες κυρώσεις 
5.1.4 Μητρώο των παραβάσεων  

∆είκτης 5.2: Η δασική οντότητα συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και εφαρµόζει 
τα καθορισθέντα µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– ∆ιάταγµα 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρα 11 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος αριθ. 222 της 25ης Μαΐου 2001  
– Άρθρα 3 και 4 του διατάγµατος 0069/MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 
– Άρθρο 16 της συγγραφής υποχρεώσεων του CDE  
– NIMF (γενικές διατάξεις) 
– Νόµος 96/12 της 05/08/96 για το νόµο-πλαίσιο διαχείρισης του περιβάλλοντος (άρθρα 17, 79, 82) 
– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων σε θέµατα δασικής εκµετάλλευσης 

Στοιχεία ελέγχου 

5.2.1 Έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου  
5.2.2 Βεβαίωση τήρησης των περιβαλλοντικών ρητρών  
5.2.3 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση. 

∆είκτης 1.1: Η Κοινότητα είναι οργανωµένη µε µορφή νόµιµα αναγνωρισµένης νοµικής οντότητας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 28 παράγραφος 3 του διατάγµατος 95-531 
– Απόφαση υπ’ αριθ. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC σχετικά µε την έγκριση εγγράφου µε τίτλο «Εγχειρίδιο 

διαδικασιών ανάθεσης και προτύπων διαχείρισης των κοινοτικών δασών – Έκδοση 2009». Σηµεία 3.1., 3.2, 3.5 
του εγχειριδίου των διαδικασιών 

– Νόµος 90 για τις ενώσεις 
– Νόµος 92 για τους συνεταιρισµούς και τα GIC 
– Ενιαία πράξη OHADA για τις εµπορικές εταιρείες και τις ενώσεις οικονοµικού ενδιαφέροντος 

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Αποδεικτικό κατάθεσης δήλωσης (ενώσεις) 
1.1.2 Πιστοποιητικό εγγραφής (οµάδες κοινών πρωτοβουλιών και συνεταιρισµών)  
1.1.3 Πράξη του γραµµατέα του ∆ικαστηρίου (Ενώσεις Οικονοµικών Συµφερόντων: ΕΟΣ) 

∆είκτης 1.2: Η Κοινότητα είναι δικαιούχος ενός νοµίµως αποκτηθέντος κοινοτικού δάσους και 
κάτοχος σύµβασης διαχείρισης που υπεγράφη µε τη δηµόσια διοίκηση 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 37 και 38 παράγραφος 1 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 27 παράγραφοι 2, 3· 28 παράγραφοι 1, 2· 29 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος 95-531 
– Απόφαση υπ’ αριθ. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC σχετικά µε την έγκριση εγγράφου µε τίτλο «Εγχειρίδιο 

διαδικασιών ανάθεσης και προτύπων διαχείρισης των κοινοτικών δασών – Έκδοση 2009». Σηµεία 5.1· 5.12.1· 
5.13και 5.17 του εγχειριδίου των διαδικασιών, έκδοση 2009 

Στοιχεία ελέγχου 

A- Προσωρινή σύµβαση διαχείρισης 

1.2.1 Αποδεικτικό κατάθεσης ενός πλήρους φακέλου αίτησης ανάθεσης της εκµετάλλευσης κοινοτικού δάσους 
1.2.2 Προσωρινή σύµβαση διαχείρισης µεταξύ της κοινότητας και της αρµόδιας διοικητικής αρχής 

B- Οριστική σύµβαση διαχείρισης 

1.2.3 Αποδεικτικό κατάθεσης πλήρους φακέλου υποβολής προσφοράς του PSG για την οριστική σύµβαση 
1.2.4 Πράξη έγκρισης του PSG υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπουργό δασών 
1.2.5 Οριστική σύµβαση διαχείρισης υπογεγραµµένη από την αρµόδια διοικητική αρχή 

 ∆είκτης 1.3: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης, η υπεργολάβος 
δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που πιστοποιούν τη νοµιµότητα αυτής της 
κατάστασης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.3.2 Επιστολή έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.3 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.3.4 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή  
1.3.5 Αποδεικτικό κατάθεσης του αποτυπώµατος της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία 

του αρµόδιου δικαστηρίου. 



 

EL 60   EL 

 

∆είκτης 1.4: Η αρµόδια διοίκηση δασών δεν έχει λάβει κανένα µέτρο άρσης ή αναστολής της 
σύµβασης διαχείρισης κατά της κοινότητας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 38 παράγραφος 2 και 65 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 31 παράγραφος 1 και 32 παράγραφος 3 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Μητρώο των παραβάσεων που δηµοσιεύεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών ή πρακτικό διαπίστωσης των 
παραβάσεων που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του αρµόδιου υπουργείου δασών 

1.4.2 Απόφαση αναστολής του αρµόδιου υπουργού δασών, κατά περίπτωση 
1.4.3 Μητρώο των διαφορών των αρµόδιων τοπικών υπηρεσιών 

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
εκµετάλλευσης και χωροταξικής διευθέτησης δασών 

∆είκτης 2.1 Η δασική οντότητα διαθέτει ικανούς και επαρκείς επαγγελµατικούς πόρους, είτε 
δικούς τους, είτε µέσω φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την εκτέλεση των 
εργασιών χωροταξικής διευθέτησης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 40 παράγραφος 3 και 64 του νόµου 94/01  
– Άρθρο 35 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Έγκριση των διαφόρων υπεργολάβων που συµµετείχαν σε δραστηριότητες διευθέτησης (απογραφές)  
2.1.2 Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε ένα εγκεκριµένο φορέα ή δηµόσιο οργανισµό 
2.1.3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των εργασιών απογραφής 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα διαθέτει νόµιµη άδεια υλοτοµίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
–  Άρθρο 17 του νόµου 96/12 της 5/08/96 για το νόµο-πλαίσιο σχετικά µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
– Άρθρο 20 του διατάγµατος 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρο 96, παράγραφος 2, του διατάγµατος της 23ης Αυγούστου 1995 
– Απόφαση υπ’ αριθ. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC σχετικά µε την έγκριση εγγράφου µε τίτλο «Εγχειρίδιο 

διαδικασιών ανάθεσης και προτύπων διαχείρισης των κοινοτικών δασών – Έκδοση 2009». Σηµείο 8.2.2.1 του 
εγχειριδίου των διαδικασιών 

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Επιστολή έγκρισης των TDR για τον έλεγχο/µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
2.2.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις 
2.2.3 Ετήσιο πιστοποιητικό εκµετάλλευσης  
2.2.4 Κοινοποίηση έναρξης των δραστηριοτήτων 

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα τηρεί τους κανόνες δασικής εκµετάλλευσης στα αγροτεµάχια 
όπου επιτρέπεται η εκµετάλλευση 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Κανόνες απογραφής της εκµετάλλευσης 
– Εγκύκλιος 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC της 16ης Ιανουαρίου 2009 
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 

Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Πιστοποιητικό επαλήθευσης ή βεβαίωση τήρησης των NIMF 
2.3.2 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
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∆είκτης 2.4: Η δασική οντότητα τηρεί τις επιτρεπόµενες ποσότητες (αριθµός κορµών/όγκος), 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ετήσιου πιστοποιητικού εκµετάλλευσης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 125 του διατάγµατος 95-531  
– Πρότυπα παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (NIMF) 

Στοιχεία ελέγχου 

2.4.1 Βιβλίο εργοταξίου (DF10) ή δήλωση SIGIF και φορτωτική 
2.4.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 
2.4.3 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα µεταφοράς ξυλείας 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ξυλείας µεταφέρονται µε απόλυτη 
νοµιµότητα και συνοδεύονται µε όλα τα αναγκαία έγγραφα και σήµατα που 
πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 2 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.1.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.1.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 

Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης 

∆είκτης 4.1: Η δασική οντότητα τηρεί τις διατάξεις του PSG έναντι των τοπικών κοινοτήτων 
της(των) ζώνης(-ών) παρέµβασής της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 36 του νόµου 94/01· άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 του σχετικού διατάγµατος 
– Κεφάλαιο II των NIMF, άρθρα 4 και 5 

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Απλό σχέδιο διαχείρισης 

Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης / µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε 
θέµατα προστασίας της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύσει τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων της σε δραστηριότητες λαθροθηρίας, εµπορικής θήρας και 
µεταφοράς ή εµπορίου των προϊόντων και µέσων θήρας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και 
λαµβάνει κάθε µέτρο για την επιβολή της νοµοθεσίας σε θέµατα θήρας και 
προστασίας της άγριας πανίδας στα εργοτάξιά της. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– NIMF (γενικές διατάξεις) 
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– Απόφαση υπ’ αριθ. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC σχετικά µε την έγκριση εγγράφου µε τίτλο «Εγχειρίδιο 
διαδικασιών ανάθεσης και προτύπων διαχείρισης των κοινοτικών δασών – Έκδοση 2009». Σηµείο 8.1 του 
εγχειριδίου των διαδικασιών 

– Άρθρο 32 παράγραφος 2 του διατάγµατος 
– Άρθρο 78 του νόµου 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Μέσα υποδοχής πληροφοριών και ευαισθητοποίησης (αφίσες, εκθέσεις, βίντεο, κασέτες κλπ.) ή/και 
εσωτερικός κανονισµός  

5.1.2 Απλό σχέδιο διαχείρισης 

∆είκτης 5.2: Η δασική οντότητα συµµορφώνεται µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και εφαρµόζει 
τα προταθέντα µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– ∆ιάταγµα 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρα 3 και 4 της απόφασης 0069/MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 
– NIMF (γενικές διατάξεις) 
– Άρθρα 17, 79, 82 του νόµου 96/12 της 05/08/96 για το νόµο-πλαίσιο διαχείρισης του περιβάλλοντος  
– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων σε θέµατα εκµετάλλευσης των δασών 

Στοιχεία ελέγχου 

5.2.1 Έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου  
5.2.2 Βεβαίωση τήρησης των περιβαλλοντικών ρητρών  
5.2.3 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ (εκµετάλλευση ξυλείας εβένου) 

Κριτήριο 1: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η δασική οντότητα διαθέτει νοµική υπόσταση και είναι εγκεκριµένος φορέας 
δασικής εκµετάλλευσης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 9, 41 και 42 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36, 114 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο)  
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.1.3 Έγκριση για το δασικό επάγγελµα που χορηγεί η αρµόδια αρχή 

∆είκτης 1.2: Η δασική οντότητα είναι κάτοχος ειδικής άδειας που της χορηγήθηκε από την 
αρµόδια διοίκηση δασών 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 86 παράγραφος 2· 87 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Ανακοίνωση στο κοινό  
1.2.2 Απόδειξη κατάθεσης πλήρους φακέλου ανάθεσης µιας ειδικής άδειας  
1.2.3 Απόφαση για την ανάθεση της ειδικής άδειας υπογεγραµµένη από τον υπουργό δασών 

 ∆είκτης 1.3: Σε περίπτωση υπεργολαβίας της δραστηριότητας εκµετάλλευσης, η υπεργολάβος 
δασική οντότητα διαθέτει έγγραφα που πιστοποιούν τη νοµιµότητα αυτής της 
κατάστασης 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 41και 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 35 παράγραφος 1· 36 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης  
1.3.2 Επιστολή έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.3.3 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου 
1.3.4 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή (εκµετάλλευση) 
1.3.5 Άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης µιας µονάδας χαρακτηρισµένης από το αρµόδιο υπουργείο 

βιοµηχανίας (µεταποίηση)  
1.3.6 Πιστοποιητικό εγγραφής µε την ιδιότητα της µονάδας µεταποίησης ξυλείας από το αρµόδιο υπουργείο 

δασών (µεταποίηση) 

∆είκτης 1.4: Η αρµόδια αρχή δεν έχει λάβει κανένα µέτρο αναστολής ή άρσης της έγκρισης σε βάρος 
της δασικής οντότητας. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 150 και 152 του νόµου 94/01 
– Άρθρα 130, 131 και 132 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

1.4.1 Μητρώο/δελτία των παραβάσεων που δηµοσιεύονται από τις αρµόδιες αρχές 
1.4.2 Μητρώο των διαφορών των αρµόδιων τοπικών υπηρεσιών 
1.4.3 Απόφαση αναστολής του αρµόδιου υπουργού δασών, αιτιολογηµένη και κοινοποιηµένη στον καθού, κατά 
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περίπτωση. 

∆είκτης 1.5: Η δασική οντότητα εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της βάσει της 
νοµοθεσίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3) 
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.5.1 Τίτλος δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας 
1.5.2 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας εφορίας 

Κριτήριο 2: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα δασικής 
εκµετάλλευσης 

∆είκτης 2.1: Η δασική οντότητα διαθέτει νόµιµη άδεια υλοτοµίας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– ∆ελτία 2 και 3 (PROC) 
– Άρθρο 88 παράγραφοι 1 και 2 του διατάγµατος 95-531 

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Ειδική άδεια 

∆είκτης 2.2: Η δασική οντότητα τηρεί τις παραχωρηθείσες ποσότητες (τόνοι/όγκος) σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της ειδικής άδειας 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρο 125 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Στελέχη φορτωτικής ή δήλωση SIGIF  
2.2.2 Πιστοποιητικό επαλήθευσης 

∆είκτης 2.3: Η δασική οντότητα τηρεί τις δηµοσιονοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις της που 
συνδέονται µε τις δραστηριότητές της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531  
– Άρθρο 86 παράγραφος 6, του νόµου 94/01 
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

 2.3.1 Παραστατικά πληρωµής του φόρου αποκατάστασης για το τρέχον έτος και για το έτος πριν την επαλήθευση 
2.3.2 Συγγραφή υποχρεώσεων 

Κριτήριο 3: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
µεταφοράς των ειδικών προϊόντων 

∆είκτης 3.1: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα ειδικά προϊόντα που συλλέγονται ή 
αγοράζονται στην τοπική αγορά για να µεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις της 
συνοδεύονται µε όλα τα αναγκαία έγγραφα που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή 
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τους. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 115 παράγραφος 1, 2, 3·127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Φορτωτική υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή 
3.1.2 Πιστοποιητικό νοµιµότητας/άδεια του (των) προµηθευτή(-ών) σε ισχύ 

∆είκτης 3.2: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα ειδικά προϊόντα που εισάγονται για να 
µεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις της συνοδεύονται µε τα αναγκαία έγγραφα που 
πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

3.2.1 Άδειες εισαγωγής που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές των δασικών και οικονοµικών υπηρεσιών 
3.2.2 Φορτωτικές διεθνούς µεταφοράς που θεωρούνται κατά τη διαδροµή 
3.2.3 Πιστοποιητικά καταγωγής και φυτοϋγειονοµικής κατάστασης της χώρας εξαγωγής 
3.2.4 Άδειες LEGT της χώρας καταγωγής ή κάθε άλλο ιδιωτικό πιστοποιητικό νοµιµότητας/αειφόρου διαχείρισης 

αναγνωρισµένο από το Καµερούν 

∆είκτης 3.3: Η δασική οντότητα εξασφαλίζει ότι τα ειδικά προϊόντα που εξέρχονται από τις 
εγκαταστάσεις της µεταφέρονται µε απόλυτη νοµιµότητα και συνοδεύονται µε όλα 
τα αναγκαία έγγραφα που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφοι 2, 3 και128 του διατάγµατος 95-531  
– Άρθρο 86 παράγραφος 6 του νόµου 94/01 

Στοιχεία ελέγχου 

3.3.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

3.3.2 Εγχειρίδια προδιαγραφών  
3.3.3 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
3.3.4 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης  
3.3.5 Συγγραφή υποχρεώσεων για τα προϊόντα CITES 

Κριτήριο 4: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης εκπληρώνει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της. 

∆είκτης 4.1: Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα κώδικα εργασίας (για το 
µεταποιητικό και βιοµηχανικό κλάδο) 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Νόµος αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 για τον κώδικα εργασίας 
– Κώδικας κοινωνικής πρόνοιας 
– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απριλίου 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών 

προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων (άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος, εκπροσώπου του 
προσωπικού, σύµβασης εργασίας, συνθήκες εργασίας και µισθών, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κλπ.) 

– Άρθρο 49 της εθνικής συλλογικής σύµβασης  
– Πρακτικές οδηγίες του διεθνούς γραφείου εργασίας (∆ΓΕ) 
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Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Βεβαίωση µη χρησιµοποίησης µισθωτού προσωπικού (ANUPS) που εκδίδεται από την CNPS 
4.1.2 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
4.1.3 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
4.1.4 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
4.1.5 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων του προσωπικού 
4.1.6 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
4.1.7 Νοµοθετική πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από 

τον υπεύθυνο της επιχείρησης 
4.1.8 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
4.1.9 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

Κριτήριο 5: Η δασική οντότητα εκµετάλλευσης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος (βιοµηχανία και µεταποίηση) 

∆είκτης 5.1: Η δασική οντότητα συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία σχετικά µε τις µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρµόζει τα συνιστώµενα µέτρα για τον 
περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων στον τοµέα της δασικής εκµετάλλευσης στο Καµερούν 

Στοιχεία ελέγχου 

5.1.1 Βεβαίωση της τήρησης των περιβαλλοντικών ρητών 
5.1.2 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΜΜΞ) 
Κριτήριο 1: Η µονάδα µεταποίησης διαθέτει νοµική εξουσιοδότηση 

∆είκτης 1.1: Η οντότητα µεταποίησης έχει νοµική υπόσταση και είναι εγγεγραµµένη µε την 
ιδιότητα του µεταποιητή ξυλείας  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 114 του διατάγµατος 95-531  
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 για τον καθορισµό των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [αυτών 

των εγκαταστάσεων] 
– Απόφαση αριθ. 013/MINEE/DMG/SL της 19/04/77 που καταργεί και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 154 της 

28ης Μαρτίου 1957 περί της ονοµατολογίας των επικίνδυνων, ανθυγιεινών ή ακατάλληλων εγκαταστάσεων 

Στοιχεία ελέγχου 

1.1.1 Πιστοποιητικό κατοικίας (φυσικό πρόσωπο) 
1.1.2 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου (νοµικό πρόσωπο) 
1.1.3 Άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης µιας µονάδας πρώτης κατηγορίας του αρµόδιου υπουργείου 

βιοµηχανίας ή αποδεικτικό υποβολής δήλωσης (2η κατηγορία) 
1.1.4 Πιστοποιητικό εγγραφής µονάδας µεταποίησης ξυλείας του αρµόδιου υπουργείου δασών 
1.1.5 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπωµάτων της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του 

αρµόδιου εφετείου 

∆είκτης 1.2: Όταν η οντότητα µεταποίησης ασκεί µε υπεργολαβία τη δραστηριότητα 
µεταποίησης στον κάτοχο του δασικού τίτλου, διαθέτει πέρα από τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο σηµείο 1.1 έγγραφα που βεβαιώνουν τη νοµιµότητα αυτής της 
κατάστασης  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 42 του νόµου 94/01  
– Άρθρα 114 και 140 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

1.2.1 Σύµβαση υπεργολαβίας/εταιρικής σχέσης 
1.2.2 Απόφαση έγκρισης της σύµβασης υπεργολαβίας που εκδίδεται από το αρµόδιο υπουργείο δασών  
1.2.3 Πιστοποιητικό κατοικίας 
1.2.4 Εµπορικό µητρώο καταχωρηµένο στην γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου (φορέας εκµετάλλευσης) 
1.2.5 Έγκριση άσκησης του δασικού επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή (φορέας εκµετάλλευσης) 
1.2.6 Απόσπασµα κατάθεσης αποτυπωµάτων της δασικής σφύρας επισήµανσης της εταιρείας στη γραµµατεία του 

αρµόδιου εφετείου 

∆είκτης 1.3: Η οντότητα µεταποίησης τηρεί τις φορολογικές της υποχρεώσεις 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

1.3.1 Βεβαίωση µη οφειλής της αρµόδιας φορολογικής υπηρεσίας 
1.3.2 Τίτλος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

Κριτήριο 2: Η οντότητα µεταποίησης εφοδιάζεται ξυλεία νόµιµης προέλευσης και τηρεί τις 
υποχρεώσεις της σε θέµατα µεταφοράς ξυλείας 



 

EL 68   EL 

∆είκτης 2.1: Η οντότητα µεταποίησης εξασφαλίζει ότι η ξυλεία που αγοράζει στην τοπική αγορά 
για να µεταποιηθεί στις εγκαταστάσεις της συνοδεύεται µε όλα τα αναγκαία έγγραφα 
που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 115 παράγραφοι 1, 2, 3· 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.1.1 Φορτωτική προστατευµένη, υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή 
2.1.2 Πιστοποιητικό νοµιµότητας του (των) προµηθευτή(-ών)  

∆είκτης 2.2: Η οντότητα µεταποίησης εξασφαλίζει ότι η ξυλεία που εισάγεται για να µεταποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις της συνοδεύεται µε τα αναγκαία έγγραφα που πιστοποιούν τη 
νόµιµη προέλευσή της  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφοι 2, 3 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.2.1 Άδειες εισαγωγής που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές και διοικήσεις δασών και οικονοµικών 
2.2.2 Φορτωτικές διεθνών µεταφορών που θεωρούνται κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
2.2.3 Πιστοποιητικά καταγωγής και φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά της χώρας εξαγωγής 
2.2.4 Άδειες FLEGT της χώρας καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό πιστοποιητικό νοµιµότητας / αειφόρου 

διαχείρισης αναγνωρισµένου από το Καµερούν 

∆είκτης 2.3: Η οντότητα µεταποίησης εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ξυλείας που εξέρχονται από 
τις εγκαταστάσεις της µεταφέρονται µε απόλυτη νοµιµότητα και συνοδεύονται µε 
όλα τα αναγκαία έγγραφα που πιστοποιούν τη νόµιµη προέλευσή τους 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  

– Άρθρα 127 παράγραφος 1 και 128 του διατάγµατος 95-531  

Στοιχεία ελέγχου 

2.3.1 Φορτωτική προστατευµένη και υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή του υπουργείου δασών για τη 
µεταφορά των κορµών 

2.3.2 Ειδική δήλωση σε παραστατικό θεωρηµένο από τον αρµόδιο σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς 
2.3.3 Πιστοποιητικό φόρτωσης του αρµόδιου τελωνείου (µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτια) σε συνδυασµό µε την 

έκθεση µεταφοράς της δασικής υπηρεσίας του τόπου φόρτωσης 

∆είκτης 2.4: Η οντότητα µεταποίησης εκπληρώνει τις δηµοσιονοµικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις της σε σχέση µε τις δασικές δραστηριότητές της 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρο 122 του διατάγµατος 95-531  
– Επικαιροποιηµένος γενικός φορολογικός κώδικας (τίτλος 1 κεφάλαιο 1· τίτλος 2 κεφάλαιο 1· τίτλος 5 

κεφάλαιο 3)  
– Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 και επόµενοι 

Στοιχεία ελέγχου 

2.4.1 Παραστατικά καταβολής TEU και άλλων δασικών φόρων, εάν προβλέπονται από τη συγγραφή 
υποχρεώσεων, για το τρέχον έτος και το έτος πριν από την επαλήθευση 

Κριτήριο 3 : Η οντότητα µεταποίησης εκπληρώνει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της  
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∆είκτης 3.1:Η δασική οντότητα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, τη 
νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τις συλλογικές συµβάσεις για το δασικό 
τοµέα.  

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– Άρθρα 61 παράγραφος 2 και 62 παράγραφος 2 του νόµου αριθ. 92/007 της 14ης Αυγούστου 1992 σχετικά µε 

τον κώδικα εργασίας. 
– ∆ιάταγµα αριθ. 2008/2115/PM της 24ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου 

εγγυηµένου διεπαγγελµατικού µισθού (SMIG) 
– Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 σχετικά µε την οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας 
– ∆ιάταγµα 74-26 της 11ης Ιανουαρίου 1974 περί καθορισµού των τρόπων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 

κανονιστικού διατάγµατος αριθ. 73-17 της 22ας Μαΐου 1973 για την οργάνωση του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής πρόνοιας  

– ∆ιάταγµα αριθ. 74-723 της 12ης Αυγούστου 1974 περί καθορισµού των ποσοστών εισφοράς στο CNPS για τους 
κλάδους των οικογενειακών επιδοµάτων και της ασφάλισης για συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 

– Νόµος αριθ. 69-LF-18 της 10ης Νοεµβρίου 1969 σχετικά µε τη θέσπιση καθεστώτος ασφάλισης για συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 84/007 της 04ης Ιουλίου 1984 

– Απόφαση αριθ. 039/MTPS/IMT περί καθορισµού των γενικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας  

– Απόφαση αριθ. 019/MTPS/SG/CJ της 26ης Μαΐου 1993 περί καθορισµού των τρόπων εκλογής και των 
συνθηκών άσκησης των καθηκόντων των αντιπροσώπων του προσωπικού 

– Εθνική συλλογική σύµβαση (Απρίλιος 2002) των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών 
προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων  

– Απόφαση αριθ. 11/DEC/DT της 25ης Μαΐου 1978 για τον καθορισµό των τρόπων κλήτευσης και εµφάνισης 
των εµπλεκοµένων ενώπιον του επιθεωρητού εργασίας για την επίλυση εργασιακών διαφορών.  

– Πρακτικές οδηγίες του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) 
– Νόµος 64/LF/23 της 13/11/1964 περί της προστασίας της δηµόσιας υγείας 
– Νόµος 98/015 της 14/07/98 περί των εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, υγιεινές ή 

ακατάλληλες 
– ∆ιάταγµα 99/818/PM της 09/11/99 περί καθορισµού των τρόπων εγκατάστασης και εκµετάλλευσης [των εν 

λόγω εγκαταστάσεων] 
– Ισχύουσα µισθολογική κλίµακα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, µεταποίησης δασικών προϊόντων και 

συναφών δραστηριοτήτων 

Στοιχεία ελέγχου 

3.1.1 Βεβαίωση υποβολής που εκδίδεται από τη CNPS 
3.1.2 Μητρώα εργοδοτών εις τριπλούν, υπογεγραµµένα από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή από τον επόπτη εργασίας  
3.1.3 Εσωτερικός κανονισµός θεωρηµένος από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 
3.1.4 Πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων του προσωπικού 
3.1.5 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών από επισκέπτη ιατρό 
3.1.6 Πράξη σύστασης µιας επιτροπής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπογεγραµµένη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης 
3.1.7 Εκθέσεις επιθεώρησης του υπουργείου υγείας 
3.1.8 ∆ήλωση της εγκατάστασης προς τον αρµόδιο επόπτη εργασίας 

Κριτήριο 4: Η οντότητα µεταποίησης τηρεί τις υποχρεώσεις της σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆είκτης 4.1: Η οντότητα µεταποίησης συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία σχετικά µε τις µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρµόζει τα συνιστώµενα µέτρα περιορισµού 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  
– ∆ιάταγµα 0577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 
– Άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2 του διατάγµατος αριθ. 222 της 25ης Μαΐου 2001  
– Άρθρα 3 και 4 του διατάγµατος 0069/MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 
– Άρθρο 16 της συγγραφής υποχρεώσεων της CDE  
– NIMF (γενικές διατάξεις) 
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– Νόµος 96/12 της 05/08/96 για το νόµο πλαίσιο σχετικά µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος (άρθρα 17, 79, 82) 
– Οδηγός των περιβαλλοντικών µέτρων σε θέµατα εκµετάλλευσης των δασών  

Στοιχεία ελέγχου 

4.1.1 Επιστολή έγκρισης των TDR για τον έλεγχο/µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
4.1.2 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης της µελέτης επιπτώσεων/περιβαλλοντικού ελέγχου 
4.1.3 Έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου  
4.1.4 Βεβαίωση τήρησης των περιβαλλοντικών ρητρών  
4.1.5 Μητρώο των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
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Ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

1. Νόµος αριθ. 94-01 της 20ής Ιανουαρίου 1994 περί δασικού κώδικα. 

2. Νόµος αριθ. 96-12 της 5ης Αυγούστου 1996 για το νόµο-πλαίσιο σχετικά µε τη διαχείριση 
του περιβάλλοντος. 

3. Απόφαση αριθ. 222 MINEF της 25ης Μαΐου 2001 για τον καθορισµό των διαδικασιών 
εκπόνησης, έγκρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµογής των σχεδίων 
χωροταξικής διευθέτησης των παραγωγικών δασών στις µόνιµες δασικές εκτάσεις. 

4. ∆ιάταγµα αριθ. 2005/577 της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τον καθορισµό των 
λεπτοµερειών υλοποίησης των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

5. Απόφαση αριθ. 0069 MINEP της 8ης Μαρτίου 2005 για τον καθορισµό των διαφόρων 
κατηγοριών εργασιών για τις οποίες πρέπει να συντάσσεται µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

6. Νόµος του προϋπολογισµού 2002/003 της 19ης Απριλίου 2002 περί γενικού φορολογικού 
κώδικα. 

7. Κώδικας εργασίας του Καµερούν της 14ης Αυγούστου 1992. 

8. Συλλογική σύµβαση των φορέων δασικής εκµετάλλευσης: 

α) Άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος (τίτλος 2) 
β) Αντιπρόσωπος του προσωπικού (τίτλος 3) 
γ) Σύµβαση εργασίας (τίτλος 4) 
δ) Συνθήκες εργασίας και µισθοί (τίτλος 4) 
ε) Υγιεινή, ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας (τίτλος 5) 

Κανονιστικά και άλλα έγγραφα 

1. ∆ιαδικασία (αποκαλούµενη PROC) εκπόνησης, έγκρισης, παρακολούθησης και ελέγχου 
των σχεδίων χωροταξικής διευθέτησης των παραγωγικών δασών των µόνιµων δασικών 
εκτάσεων του Καµερούν. Ορισµός των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ (έκδοση Ιουλίου 2001): 

∆ελτίο1: Κατάλογος προτύπων και εγγράφων διαχείρισης των δασών. 
∆ελτίο 2: Υπόδειγµα προσωρινής σύµβασης και συγγραφή υποχρεώσεων. 
∆ελτίο 3: Υπόδειγµα οριστικής σύµβασης και συγγραφή υποχρεώσεων. 
∆ελτίο 4: Ορολογία. 
∆ελτίο 5: Προσχέδιο χωροταξικής διευθέτησης δασών 
∆ελτίο 6: Κατάλογος των ειδών, κωδικός, DME και αυξήσεις. 
∆ελτίο 7: Υπόδειγµα έκθεσης για την απογραφή των εργασιών χωροταξικής 

διευθέτησης. 
∆ελτίο 8: Χρήσεις γης εντός των παραγωγικών δασών και συναφείς δραστηριότητες 
∆ελτίο 9: ∆ιάγραµµα πενταετούς σχεδίου διαχείρισης. 
∆ελτίο 10: Πρωτόκολλο έγκρισης της απογραφής εργασιών χωροταξικής διευθέτησης. 
∆ελτίο 11: Πρωτόκολλο επαλήθευσης και έγκρισης του σχεδίου χωροταξικής 

διευθέτησης. 
∆ελτίο 12: Πρωτόκολλο πενταετούς αξιολόγησης, λήξη της σύµβασης και τέλος 

εναλλαγής.  
∆ελτίο 13: Έντυπα ετήσιων διαδικασιών για τη δασική εκµετάλλευση. 
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∆ελτίο 14: Πιστοποιητικό σήµανσης των εκτάσεων κοπής. 
∆ελτίο 15: Βεβαίωση επαλήθευσης της απογραφής των εργασιών εκµετάλλευσης. 
∆ελτίο 16: Πρωτόκολλο ελέγχου βιοµηχανικής εκµετάλλευσης. 
∆ελτίο 17: Πιστοποιητικό επαλήθευσης βιοµηχανικής εκµετάλλευσης. 
∆ελτίο 18: Πρωτόκολλο παραλαβής των έργων χωροταξικής διευθέτησης. 

2. Πρότυπα απογραφής έργων διευθέτησης και προεπένδυσης. ONADEF, Ιούνιος 1991. 

3. Πρότυπα απογραφής εκµετάλλευσης. ONADEF, Μάιος 1995. 

4. Οδηγός περιβαλλοντικών µέτρων για τη δασική εκµετάλλευση στο Καµερούν (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Προστασίας της Φύσης – έκδοση Μαρτίου 2005):  

α) Γενικές παρατηρήσεις, ορισµοί 
β) Προστασία των συµφερόντων των πληθυσµών 
γ) Προστασία ειδικών τοποθεσιών 
δ) Προστασία των υδάτινων πόρων 

i. Προστασία της όχθης των υδάτινων µαζών 
ii. Προστασία της ποιότητας του ύδατος 

ε) Προστασία της βιοποικιλότητας 
i. Προστασία της πανίδας 
ii. Προστασία της χλωρίδας 

στ) Προστασία των εδαφών 
i. Σχεδιασµός του οδικού δικτύου 
ii. Κατασκευή και βελτίωση οδών 
iii. Τεχνικά έργα διαβάσεως 

ζ) Φύτευση κορµοπλατειών 
η) Κατασκηνώσεις και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε δάση 
θ) Τελικές διατάξεις 

5. NIMF (Υπουργείο δασών): Πρότυπο παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (απόφαση 
αριθ. 0108/D/MINEF/CAB της 9ης Φεβρουαρίου 1998) 

α) Γενικές διατάξεις 
β) Σχέσεις µε τους τοπικούς πληθυσµούς 
γ) ∆ραστηριότητα χωροταξικής διευθέτησης δασών σε συνάρτηση µε ορισµένες 

εδαφικές µονάδες ή προστατευόµενες τοποθεσίες 
δ) Προστασία των οχθών των υδάτινων µαζών 
ε) Προστασία της πανίδας 
στ) Χάραξη, κατασκευή και βελτίωση δασικών οδών 
ζ) Κατασκηνώσεις και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε δάση 
η) Φύτευση κορµοπλατειών 
θ) ∆ασική εκµετάλλευση 
ι) Μεταφορά ξυλείας 
ια) Τελικές διατάξεις. 

6. Απόφαση αριθ. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC σχετικά µε την έγκριση του εγγράφου µε 
τίτλου «Εγχειρίδιο των διαδικασιών ανάθεσης και των προτύπων διαχείρισης των κοινοτικών 

δασών – Έκδοση 2009».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-A 

Σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) είναι ένα αξιόπιστο µέσο διάκρισης µεταξύ των 
δασικών προϊόντων νόµιµης προέλευσης και των προϊόντων παράνοµης προέλευσης, σύµφωνα µε 
τον ορισµό της νόµιµης ξυλείας που ορίζεται στο κείµενο της παρούσας εθελοντικής συµφωνίας 
εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ). Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγµή και σε κάθε σηµείο 
της επικράτειας του Καµερούν κυκλοφορούν αποκλειστικά προϊόντα ξυλείας που παράγονται ή 
αποκτούνται νόµιµα και µπορούν να λάβουν άδεια FLEGT, εάν χρειαστεί. Η λειτουργία του 
συστήµατος βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: 

1. επαλήθευση της νοµιµότητας της δασικής οντότητας41·  
2. παρακολούθηση της δασικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο·  
3. εθνικός έλεγχος της δασικής δραστηριότητας· 
4. επαλήθευση της νοµιµότητας της αλυσίδας εφοδιασµού· 
5. έκδοση αδειών FLEGT· 
6. ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος. 

II. ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Το ΣΕΝ εφαρµόζεται σε όλες τις πηγές παραγωγής ή απόκτησης προϊόντων ξυλείας που 
κυκλοφορούν στην εθνική επικράτεια. 

Τα εισαγόµενα είδη ξυλείας42από τις δασικές οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στο Καµερούν 
θα συνεχίσουν να εισάγονται µε τους όρους που ορίζουν οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
του Καµερούν. Θα λαµβάνουν άδειες FLEGT από τις αρµόδιες αρχές αδειοδότησης του Καµερούν 
µόνο εφόσον τηρούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι ορίζονται στις συµφωνίες οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης) και πληρούν τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

– διαθέτουν άδεια FLEGT της χώρας καταγωγής· 

– διαθέτουν ιδιωτικό πιστοποιητικό που η κυβέρνηση του Καµερούν αναγνωρίζει ότι έχει 
εκδοθεί µε βάση τις αρχές αειφόρου διαχείρισης και καλύπτει τουλάχιστον τα κριτήρια 
που απαιτούνται από τους πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας του Καµερούν. 

Σε κάθε περίπτωση, η νοµιµότητα των προϊόντων ξυλείας που εισάγουν οι εγκατεστηµένες στο 
Καµερούν δασικές οντότητες επαληθεύεται στο επίπεδο των συνόρων πριν την είσοδο στο έδαφος 
του Καµερούν και στη συνέχεια κατά την είσοδο στις µονάδες µεταποίησης όπου καταγράφονται 
στα ειδικά βιβλία «είσοδος σε εργοστάσιο CEMAC». Η στενή συνεργασία µε τις άλλες χώρες της 
CEMAC θα επιτρέψει να αποτραπεί η εισαγωγή παράνοµων δασικών προϊόντων στο Καµερούν.  

                                                 
41 «δασική οντότητα»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κοινότητα, δήµος που κατέχει νόµιµη πηγή παραγωγής, 

απόκτησης ή µεταποίησης προϊόντων ξυλείας.  
42 Σήµερα, η εισαγωγή και η διαµετακόµιση αφορούν µόνο τα προϊόντα ξυλείας των κρατών της CEMAC 

(καταγωγής από χώρα της Οικονοµικής και νοµισµατικής Κοινότητας της Κεντρικής Αφρικής πλην του 
Καµερούν), αλλά η κάλυψη από το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από 
τις χώρες CEMAC. 
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Τα προϊόντα ξυλείας υπό διαµετακόµιση στο έδαφος του Καµερούν πρέπει να καταγράφονται από 
το σύστηµα ιχνηλασιµότητας (σε βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί στο επίπεδο του 
ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης των πληροφοριών για το δασικό τοµέα - SIGIF II) και να 
ακολουθεί µια τελωνειακή διαδροµή που έχει οριστεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Οι διαδικασίες 
παρακολούθησης των προϊόντων ξυλείας υπό διαµετακόµιση θα παρουσιαστούν διεξοδικά σε 
µεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής, όπως και οι απαραίτητες 
πληροφορίες για να επιβεβαιωθεί ο χαρακτήρας διαµετακόµισης αυτών των προϊόντων, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διαδικασίες στις χώρες CEMAC. 

III. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο ορισµός της νοµιµότητας και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διασφάλιση της νοµιµότητας 
των δασικών οντοτήτων περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας συµφωνίας. Το παράρτηµα 
αυτό περιέχει οκτώ πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας που καταρτίστηκαν για να καλυφθούν οι 
διάφορες πηγές προέλευσης της ξυλείας που λαµβάνεται από τις µόνιµες δασικές εκτάσεις (Μ∆Ε), 
τις µη µόνιµες δασικές εκτάσεις (ΜΜ∆Ε) ή ακόµη από µονάδες µεταποίησης ξυλείας (ΜΜΞ):  

– Μόνιµες δασικές εκτάσεις 

• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 1: σύµβαση εκµετάλλευσης (ΣΕ). 
• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 2: δηµοτικό δάσος (∆∆)· εκµετάλλευση υπό 

εποπτεία. 

– Μη µόνιµες δασικές εκτάσεις 

• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 3: άδεια υλοτόµησης (ΑΥ). 
• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 4: άδεια αποκοµιδής κοµµένων ξύλων (ΑΑΞ). 
• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 5: πώληση κοπής (ΠΚ) στο δηµόσιο τοµέα. 
• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 6: κοινοτικό δάσος (Κ∆)· εκµετάλλευση υπό 

εποπτεία. 
• Πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας 7: ειδική άδεια (ΕΑ)· εκµετάλλευση της ξυλείας 

εβένου στον εθνικό τοµέα και στα δηµοτικά δάση. 

– Μονάδες µεταποίησης ξυλείας 

• Πίνακας αξιολόγησης νοµιµότητας 8: µονάδες µεταποίησης ξυλείας (ΜΜΞ). 

Με εξαίρεση τον πίνακα για τις ΜΜΞ που παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες, όλοι οι πίνακες 
αξιολόγησης της νοµιµότητας έχουν καταρτισθεί µε βάση πέντε (5) κοινά κριτήρια που καλύπτουν 
τα διοικητικά στοιχεία (κριτήριο 1), την εκµετάλλευση και χωροταξική διευθέτηση (κριτήριο 2), τη 
µεταφορά (κριτήριο 3), τα κοινωνικά στοιχεία (κριτήριο 4) και το περιβάλλον (κριτήριο 5). 
Ανάλογα µε τους πίνακες αξιολόγησης, τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε ένα κυµαινόµενο 
αριθµό δεικτών, οι οποίοι µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε στοιχεία ελέγχου.  

Ο έλεγχος της συµµόρφωσης της κατάστασης της κάθε δασικής οντότητας µε αυτά τα στοιχεία 
ελέγχου βασίζεται στα τεχνικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από τα κανονιστικά κείµενα που 
εκδίδουν οι διάφορες διοικητικές υπηρεσίες και τα περισσότερα από τα οποία είναι διαθέσιµα για 
µελέτη στην κεντρική βάση δεδοµένων του αρµόδιου υπουργείου δασών (SIGIF II). Αυτή η 
εργασία επαλήθευσης της νοµιµότητας της δασικής οντότητας πραγµατοποιείται στο εσωτερικό 
µιας επίσηµης µονάδας του αρµόδιου υπουργείου δασών στη Γιαουντέ (βλ. παράρτηµα III-B), µε 
βάση µια ευέλικτη και αυστηρή µέθοδο εργασίας που επιτρέπει τη χορήγηση του «πιστοποιητικού 
νοµιµότητας» στη δασική οντότητα εκµετάλλευσης/µεταποίησης για κάθε τίτλο που της έχει 
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παραχωρηθεί ή/και κάθε µονάδα µεταποίησης ξυλείας την οποία κατέχει. Οι τρόποι έκδοσης του 
«πιστοποιητικού νοµιµότητας» (ταυτοποίηση των εγγράφων του διοικητικού φακέλου, λειτουργία 
του συστήµατος ελέγχου της συνάφειας των δεδοµένων που προέρχονται από τα διάφορα 
συναρµόδια υπουργεία, διαδικασία ανανέωσης του πιστοποιητικού νοµιµότητας κλπ.) καθορίζονται 
µε ειδική κανονιστική διάταξη του αρµόδιου υπουργείου δασών43.  

Το «πιστοποιητικό νοµιµότητας» εκδίδεται για συγκεκριµένη χρήση µε διάρκεια ισχύος: 

– Ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο για τους τίτλους σε µόνιµες δασικές εκτάσεις 
(σύµβαση διαχείρισης και δηµοτικά δάση)· 

– 6 µηνών κατ’ ανώτατο όριο για τους τίτλους σε µη µόνιµες δασικές εκτάσεις·  
– Ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο για τις µονάδες µεταποίησης. 

Το πιστοποιητικό νοµιµότητας µπορεί να ανασταλεί ανά πάσα στιγµή λόγω αντιδικίας που 
περιγράφεται στο τµήµα V.  

Οι κεντρικές υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της νοµιµότητας έχουν τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιούν επιτόπου επισκέψεις για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα των στοιχείων 
ελέγχου τα οποία προβλέπονται στον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας και δεν είναι 
πάντοτε δυνατό να εξακριβώνονται πλήρως µόνο µε βάση την εξέταση των εγγράφων. Οι έλεγχοι 
αυτοί αφορούν επίσης και τα στοιχεία που παρέχουν οι συνεργαζόµενες διοικήσεις (υπουργείο 
υγείας, υπουργείο εργασίας, κοινωνικών υποθέσεων, περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης, 
κλπ.) οι οποίες εκδίδουν τα έγγραφα που απαιτούν οι πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας. 

Η διαδικασία ελέγχου της νοµιµότητας της δασικής οντότητας, και ιδίως η µεθοδολογία που θα 
χρησιµοποιήσουν οι κεντρικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νοµιµότητας, θα 
αναλυθεί διεξοδικά κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Στην ειδική περίπτωση των δασικών οντοτήτων που διαθέτουν ιδιωτικό πιστοποιητικό νοµιµότητας 
ή/και αειφόρου δασικής διαχείρισης (i) αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από το αρµόδιο υπουργείο 
δασών, το οποίο καθορίζει τους όρους έκδοσης των αδειών στους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης 
και ελέγχου, (ii) µε αξιόπιστο και ανεξάρτητο έλεγχο και (iii) που χρησιµοποιεί σύστηµα αναφοράς 
που περιλαµβάνει απαραίτητα όλες τις απαιτήσεις των πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας του 
Καµερούν, αναγνωρίζεται ότι οι εν λόγω δασικές οντότητες πληρούν τις απαιτήσεις νοµιµότητας 
του Καµερούν. Στην περίπτωση αυτή, αυτές οι δασικές οντότητες λαµβάνουν το «πιστοποιητικό 
νοµιµότητας» από τις κεντρικές υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της νοµιµότητας, το 
οποίο ανανεώνεται κάθε έτος και πρέπει να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο εποπτείας. 

Η αναγνώριση από το υπουργείο δασών των ιδιωτικών πιστοποιητικών νοµιµότητας ή/και 
αειφόρου διαχείρισης πραγµατοποιείται µετά από ανάλυση των συντεταγµένων αναφοράς που 
χρησιµοποιούν τα εγκεκριµένα γραφεία προκειµένου να επαληθευθεί ότι τα γραφεία αυτά έχουν 
συµπεριλάβει όλα τα κριτήρια, τους δείκτες και τα στοιχεία ελέγχου των πινάκων αξιολόγησης της 
νοµιµότητας του Καµερούν (διοικητικά στοιχεία, εκµετάλλευση και χωροταξική διευθέτηση, 
µεταφορά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα). Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, το 
υπουργείο δασών θα συντάξει επίσηµη αξιολόγηση των προτύπων ιδιωτικής πιστοποίησης των 
παραχωρούµενων δασικών εκτάσεων στο Καµερούν σε σχέση µε τον πίνακα αξιολόγησης της 
νοµιµότητας. Με βάση αυτή την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση που δηµοσιεύεται και είναι 
προσβάσιµη στο κοινό. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, το σύστηµα ιδιωτικής πιστοποίησης θα 
εγκριθεί από το αρµόδιο υπουργείο δασών µε κανονιστική διάταξη. Η έγκριση αυτή θα 

                                                 
43 Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί στο στάδιο που θα τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα 
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δηµοσιοποιείται. Θα επιτρέπει τη χορήγηση του πιστοποιητικού νοµιµότητας στις επιχειρήσεις που 
πιστοποιούνται µε παρόµοιο σύστηµα, χωρίς να απαιτείται ειδική αποστολή, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο διπλός έλεγχος της νοµιµότητας στις πιστοποιηµένες παραχωρηθείσες δασικές 
εκτάσεις. Εντούτοις, η δασική επιχείρηση που αποτελεί αντικείµενο αυτής της εγκεκριµένης 
πιστοποίησης πρέπει να διαβιβάσει στις κεντρικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την 
επαλήθευση της νοµιµότητας όλες τις εκθέσεις του ελέγχου πιστοποίησης του συστήµατος 
ιδιωτικής πιστοποίησης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την τήρηση της 
νοµιµότητας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και να επιτραπεί η έκδοση του πιστοποιητικού 
νοµιµότητας για την επιχείρηση και τον εξεταζόµενο τίτλο. 

IV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Η παρακολούθηση της δασικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο διενεργείται υπό το συντονισµό 
του αρµόδιου υπουργείου δασών µέσω των ειδικών υπηρεσιών και συµµετέχουν σε αυτήν όλες οι 
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες που παρεµβαίνουν στην εθνική διαδικασία χωροταξικού σχεδιασµού. Το 
εργαλείο της παρακολούθησης είναι το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της δασικής ενηµέρωσης 
– δεύτερης γενιάς (SIGIF II), η κεντρική µνήµη του οποίου είναι εγκατεστηµένη στο υπουργείο 
δασών µε διασυνδέσεις (ηλεκτρονικές συνδέσεις που επιτρέπουν τη φόρτωση των στοιχείων και τη 
διάθεσή τους σε πραγµατικό χρόνο) µε τα συστήµατα «MESURE» των οικονοµικών υπηρεσιών και 
«SYDONIA» των τελωνειακών υπηρεσιών του υπουργείου οικονοµικών. Από αυτό το σύστηµα 
λοιπόν εξαρτάται όχι µόνο η ορθή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών σε όλη την εθνική επικράτεια, 
αλλά και η σωστή συνεργασία µε όλους τους φορείς του δασικού τοµέα. 

Το SIGIF II είναι µέσο µηχανογράφησης που διαθέτει µια κεντρική µνήµη εγκατεστηµένη στη 
διεύθυνση δασών όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα για το δασικό τοµέα τα οποία προέρχονται 
από τους σταθµούς ελέγχου των δασών και της θήρας, τα σηµεία ελέγχου, τις τοπικές 
αντιπροσωπείες, τις περιφερειακές αντιπροσωπείες, τις δασικές οντότητες, τις φορολογικές και 
τελωνειακές υπηρεσίες, κλπ. Επιτρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή γνωστή η κατάσταση της κάθε 
δασικής οντότητας και να λαµβάνονται όλες οι επιβαλλόµενες αποφάσεις σχετικά µε τη νοµιµότητα 
των δραστηριοτήτων τους. Το σύστηµα αυτό αποτελεί λοιπόν τη βασική πηγή πληροφόρησης που 
επιτρέπει τη διακοπή της διαδικασίας έκδοσης της άδειας FLEGT σε περίπτωση που µια δασική 
οντότητα η οποία δεν βρίσκεται σε νόµιµη κατάσταση ζητήσει να λάβει αυτή την άδεια· εξ ου και ο 
όρος «σύστηµα φραγής». 

Το MESURE (καλύτερη παρακολούθηση της είσπραξης φόρων) είναι µια εφαρµογή του 
συστήµατος πελάτη-εξυπηρετητή που λειτουργεί στη διεύθυνση µεγάλων επιχειρήσεων (∆ΜΕ), 
στο πρόγραµµα διασφάλισης των δασικών εσόδων (Π∆∆Ε) και στα κέντρα φορολογίας µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΚΦΜΕ) της γενικής διεύθυνσης φόρων. Βασική λειτουργία του συστήµατος είναι η 
παρακολούθηση της διαχείρισης των επιβαρύνσεων, δασµών, φόρων και τελών. Στην περίπτωση 
των δασικών φόρων, προσφέρει ένα µηχανισµό συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των 
δεδοµένων των δηλώσεων. Όταν διασυνδεθεί µε το SIGIF II, θα παράγει τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: 

– στοιχεία γενικής φορολογίας (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, CNPS, φόροι κοινού δικαίου)· 
– πίνακας παρακολούθησης της καταβολής του φόρου υλοτοµίας· 
– πίνακας παρακολούθησης πληρωµών του φόρου εισόδου στο εργοστάσιο· 
– πίνακας εισπράξεων από δηµοπρασίες και συναλλαγές· 
– πίνακας παρακολούθησης της είσπραξης και της κατανοµής του RFA· 
– πίνακας πληρωµών τρίτων· 
– δαπάνες έγκρισης, υποβολή τίτλων κλπ. 
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Όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν τον έλεγχο της συνοχής και αποτελούν µέρος του συστήµατος 
φραγής σε περίπτωση παρατυπίας. 

SYDONIA: το σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων των τελωνείων (SYDONIA) είναι µια εφαρµογή 
παγκόσµιας εµβέλειας· έχει τεθεί σε εφαρµογή από τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 
Εµπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED) σε διάφορες χώρες µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Τελωνείων (OMD). Πρόκειται για µια εφαρµογή του τύπου εξυπηρετητή/χρήστη που προς το 
παρόν χρησιµοποιείται από τη διοίκηση των τελωνείων του Καµερούν. Στο πλαίσιο της 
διασύνδεσης µε το SIGIF II, κοινοποιεί σε πραγµατικό χρόνο τα ακόλουθα στοιχεία: 

– στατιστικά δεδοµένα για τις εξαγόµενες ποσότητες: 
• εξαγωγές ακατέργαστων κορµοτεµαχίων της εγχώριας παραγωγής· 
• εξαγωγές ακατέργαστων κορµοτεµαχίων σε διαµετακόµιση (CEMAC)·  
• εξαγωγές προϊόντων πρίσεως εθνικής παραγωγής· 
• εξαγωγές προϊόντων πρίσεως σε διαµετακόµιση (CEMAC)· 
• εξαγωγές ξυλείας για δάπεδα· 
• εξαγωγές κόντρα πλακέ· 
• εξαγωγές καπλαµά· 
• εξαγωγές ειδικών προϊόντων· 
• εξαγωγές τελικών προϊόντων· 

– στατιστικά στοιχεία για τις συνολικές φορολογητέες εξαγόµενες ποσότητες· 
– στατιστικά δεδοµένα για τα γενικά έσοδα του προϋπολογισµού από τις εξαγωγές ξυλείας· 
– στοιχεία σχετικά µε τις αναστολές της λειτουργίας δασικών οντοτήτων και τους λόγους της 

αναστολής· 
– στοιχεία σχετικά µε την εκκαθάριση των ποσοτήτων που παραχωρούνται είτε από τη γενική 

διεύθυνση φόρων είτε από το υπουργείο δασών· 
– στοιχεία σχετικά µε τους όγκους των ακατέργαστων κορµοτεµαχίων που εξάγουν ορισµένες 

δασικές οντότητες που διαθέτουν ειδικές άδειες (εξαγωγή ακατέργαστων κορµοτεµαχίων ειδών 
προσφοράς πρώτης κατηγορίας)· 

– στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των αδειών FLEGT που συνοδεύουν τις αποστολές που 
πράγµατι έχουν φορτωθεί· 

– στοιχεία για τις ποσότητες ξυλείας από τις χώρες CEMAC που εισάγονται ή είναι σε 
διαµετακόµιση.  

Όπως και στο MESURE, όλες οι πληροφορίες του SYDONIA συµβάλλουν στον έλεγχο της 
συνοχής και είναι µέρος του συστήµατος φραγής σε περίπτωση παρατυπίας. 

V. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εθνικός έλεγχος της δασικής δραστηριότητας ασκείται καθηµερινά σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασµού. Όλα τα σχετικά στοιχεία συλλέγονται από το σύστηµα ιχνηλασιµότητας και 
τροφοδοτούν την κεντρική βάση δεδοµένων SIGIF II. Ο έλεγχος διενεργείται από το σύνολο των 
ειδικών υπηρεσιών του αρµόδιου υπουργείου δασών µε τη βοήθεια των διωκτικών αρχών και του 
υπουργείου δικαιοσύνης. Πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την «εθνική στρατηγική των ελέγχων για 
τα δάση και την άγρια πανίδα» που εφαρµόζεται στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού και 
βασίζεται µεταξύ άλλων στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας το οποίο περιγράφεται στο παρόν 
παράρτηµα. Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, εκπονούνται τροποποιηµένες διαδικασίες 
ελέγχου για να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας.  
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Από τις δραστηριότητες δασικού ελέγχου µπορεί να προκύψουν διαφορές οι οποίες 
αντιµετωπίζονται µε το λογισµικό «παρακολούθηση των παραβάσεων και ηλεκτρονική διαχείριση 
των δασικών διαφορών» (SIGICOF), ένα πρόγραµµα που συνδέεται µε το SIGIF II. Τα 
συµπεράσµατα από την επίλυση των δασικών διαφορών εντάσσονται στο σύστηµα φραγής σε 
βάρος κάθε δασικής οντότητας που διαπράττει παράβαση, όταν αυτή κρίνεται ένοχη από τις 
αρµόδιες αρχές. Τα συµπεράσµατα αυτά στη συνέχεια καταχωρούνται στο µητρώο παραβάσεων 
στη βάση δεδοµένων του SIGIF II και αποτελούν αιτία φραγής (δηλ. αναστολής του 
πιστοποιητικού νοµιµότητας) για την εµπλεκόµενη δασική οντότητα για όσο διάστηµα αυτή δεν 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ισχύουσας ρύθµισης. 

VI. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Πρόκειται για το σύστηµα ιχνηλασιµότητας των προϊόντων ξυλείας στο Καµερούν. 

VI a. Στόχος 

Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας θα παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων ξυλείας από το δάσος 
µέχρι τον τόπο εξαγωγής, περιλαµβάνοντας όλα τα σηµεία αποθήκευσης. Το σύστηµα 
ιχνηλασιµότητας θα επιτρέπει την καταγραφή των αποτελεσµάτων της απογραφής εκµετάλλευσης, 
όλων των ποσοτήτων που υλοτοµούνται, µεταφέρονται, εισέρχονται σε εργοστάσιο και 
µεταποιούνται και όλων των εισαγόµενων ή υπό διαµετακόµιση προϊόντων CEMAC. 

VI β. Πεδίο κάλυψης 

Η επαλήθευση της νοµιµότητας της αλυσίδας εφοδιασµού καλύπτει όλη την έκταση της εθνικής 
επικράτειας, όλους τους τρόπους παραγωγής ή απόκτησης (παραχώρηση δασικών εκτάσεων, 
πώληση κοπής, κοινοτικά δάση, δηµοτικά δάση, άδειες ανάκτησης και πώλησης σε δηµοπρασίες) 
και όλα τα προϊόντα δασοκοµίας που εξάγονται, εισάγονται, είναι σε διαµετακόµιση και αποτελούν 
αντικείµενο συναλλαγών στο εσωτερικό της χώρας. 

VI γ. Αρχές 

Το σύστηµα έχει επινοηθεί µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 

– πρόκειται για µια κεντρική βάση δεδοµένων (SIGIF II) προσβάσιµη µέσω του διαδικτύου για 
όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο δασικό τοµέα· 

– διασυνδέεται µε βάσεις δεδοµένων άλλων διοικήσεων ή υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει σύνδεση 
και ενοποίηση των πληροφοριών [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE] σε πραγµατικό 
χρόνο· 

– λειτουργεί ως µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, µε ρυθµιζόµενη πρόσβαση στον εξυπηρετητή 
(οµάδα, δικαιώµατα κλπ.). Η φόρτωση των δεδοµένων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο από όλους 
τους φορείς του συστήµατος (φορείς δασικής εκµετάλλευσης, βιοµήχανοι, εξαγωγείς, 
εισαγωγείς, φορολογικές υπηρεσίες, διοίκηση τελωνείων και διοίκηση δασών)·  

– επιτρέπει τη διαφάνεια του τοµέα διαθέτοντας σε πραγµατικό χρόνο αξιόπιστες και επαρκείς 
πληροφορίες στους φορείς που δραστηριοποιούνται στο δασικό τοµέα·  

– καταλήγει στην απογραφή εκµετάλλευσης: κάθε καταγεγραµµένο δένδρο στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ταυτοποιείται µε έναν αριθµό αναφοράς (γραµµωτός κωδικός)· 

– είναι ηλεκτρονικό (γρήγορο και αξιόπιστο) και ταυτόχρονα παρέχει τεκµηρίωση 
(φορτωτικές, βιβλία εργοταξίου κλπ.)· 

– έχει χαρακτήρα δήλωσης και στοιχειοθετεί ευθύνη (σε φορολογικό επίπεδο και σε επίπεδο 
δάσους). Η απόδοση ευθύνης στη δασική οντότητα καθιστά υπεύθυνη την ίδια για κάθε φραγή ή 
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καθυστέρηση: η µη αποστολή των δηλώσεων υλοτόµησης (και άλλων εγγράφων) συνιστά από 
µόνη της επιβαρυντικό στοιχείο για τις µεταγενέστερες ενέργειες (εξαγωγή)· 

– είναι συµβατό µε τα συστήµατα που έχουν θέσει σε λειτουργία οι γειτονικές χώρες και µε αυτά 
που είναι εγκατεστηµένα στις δασικές οντότητες· 

– προκαλεί φραγή στις οµάδες εµπλεκοµένων φορέων, στα δικαιώµατα της κάθε οµάδας και την 
κωδικοποίηση των δεδοµένων των βάσεων που είναι προστατευµένα σε κεντρικό επίπεδο. Το 
σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να προβλέπει επικύρωση σε κάθε στάδιο της καταγραφής των 
δεδοµένων (παράδειγµα: για την έκδοση της άδειας από το υπουργείο δασών σε κεντρικό 
επίπεδο απαιτείται η καταγραφή των δεδοµένων της απογραφής εκµετάλλευσης)· 

– είναι ένα σύστηµα που αποσκοπεί στην ελάφρυνση των διαδικασιών ελέγχου, ιδίως µέσω 
της µείωσης των σηµείων ελέγχου (εντοπισµός των σηµείων υποχρεωτικής διέλευσης), µε την 
ηλεκτρονική σύνδεση που διευκολύνει τις ανταλλαγές πληροφοριών κλπ. 

VI δ. Οι φορείς και τα καθήκοντά τους 

Όπως προαναφέρθηκε, στα διάφορα επίπεδα της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας, οι φορείς µπορούν να 
κωδικοποιούν, να διαβιβάζουν ή να συµβουλεύονται τα δεδοµένα στη βάση SIGIF II. Η ροή 
µετάδοσης/χρησιµοποίησης των δεδοµένων ανάµεσα στους φορείς είναι αυτή που παρουσιάζεται 
στο ακόλουθο διάγραµµα. 



 

EL 80   EL 

∆ιάγραµµα ροής µετάδοσης/χρησιµοποίησης των δεδοµένων 

   Άλλοι (φορείς της                Περιφερειακές
κοινωνίας των πολιτών, Μεικτό σώµα συνοριακού ελέγχου               και νοµαρχιακές 

ανεξάρτητοι              αντιπροσωπείες
παρατηρητές)

∆ασικές οντότητες  Κεντρική υπηρεσία Αποκεντρωµένες υπηρεσίες
υπουργείου δασών αρµόδιες για την έκδοση

αδειών FLEGT

      Φορολογικές 
      υπηρεσίες 

   Τελωνειακές
   υπηρεσίες               Άλλες χώρες               Σηµεία ελέγχου

1

15

14

13

12

4

109

 
Λεζάντα: Σηµασία των βελών  

Αριθ. Ροή των δεδοµένων ή των πληροφοριών 

1 – Έλεγχος των µεταφορικών εγγράφων (LV, δελτία προδιαγραφών, πιστοποιητικά καταγωγής και τελωνειακά έγγραφα) 
– Κωδικοποίηση των στοιχείων των φυσικών ελέγχων των δασών CEMAC  
– Ειδικοί γραµµωτοί κωδικοί 

2 – Φόρτωση των δεδοµένων δραστηριοτήτων (απογραφές, υλοτοµήσεις, µεταφορά, µεταποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή).  
– Φόρτωση των πληροφοριών σχετικά µε το φόρο υλοτόµησης (ΦΥ), το φόρο εισόδου στο εργοστάσιο (TEU), το ετήσιο τέλος 

δασών (RFA) και τους φόρους για τον έλεγχο της συνοχής 

3 – ∆ιάθεση των στατιστικών παραγωγής, των φόρων, των αποτελεσµάτων της επίλυσης διαφορών 

4 – Κωδικοποίηση των στοιχείων του φυσικού ελέγχου 

5 – Χρησιµοποίηση των στατιστικών παραγωγής, των φόρων, των αποτελεσµάτων της επίλυσης διαφορών 

6 – Κωδικοποίηση των δεδοµένων που επεξεργάζεται το σύστηµα MESURE.  

7 – Χρησιµοποίηση των δεδοµένων των φυσικών ελέγχων που είναι καταγεγραµµένα στο επίπεδο των συνοριακών σηµείων 
ελέγχου 

8 – Κωδικοποίηση των δεδοµένων που επεξεργάζεται το σύστηµα SYDONIA 

9 – Χρησιµοποίηση των στατιστικών για τα εισαγόµενα και υπό διαµετακόµιση προϊόντα ξυλείας CEMAC 

10 – Ενδεχόµενη χρησιµοποίηση των δεδοµένων για τη νοµιµότητα της ξυλείας 

11 – Χρησιµοποίηση των στατιστικών για την παραγωγή και των στοιχείων επιστηµονικής ανάλυσης 

12 – Ιχνηλασιµότητα των προϊόντων ξυλείας που προορίζονται για εξαγωγή 

13 – Κωδικοποίηση των δεδοµένων εξαγωγής (δελτίο προδιαγραφών των προϊόντων ξυλείας προς εξαγωγή) 

– Κωδικοποίηση των αριθµών των αδειών FLEGT 

14 – Εξέταση των απογραφών, των στατιστικών παραγωγής, µεταποίησης, των στατιστικών για τον όγκο των διακινούµενων 
προϊόντων, των υπολογισµένων φόρων, των αποτελεσµάτων της επίλυσης διαφορών, πιστοποιητικών νοµιµότητας κλπ. 

15 – Κωδικοποίηση των δεδοµένων του φυσικού ελέγχου 
– Κωδικοποίηση των δεδοµένων σχετικά µε τις διαφορές (κατάσχεση προϊόντων, πώληση κατασχεµένων προϊόντων σε 

δηµοπρασίες) 
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Καθορισµός του ρόλου των διαφόρων φορέων: 

– Κεντρική υπηρεσία υπουργείου δασών: 

• διαχείριση του συστήµατος και ρύθµιση των διαδικασιών·  
• κωδικοποίηση των δασικών πληροφοριών· 
• εποπτεία του ελέγχου· 
• διασύνδεση µε τις άλλες διοικήσεις· 
• επικύρωση των δεδοµένων σε κεντρικό επίπεδο· 
• ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος.  

– Οι δασικές οντότητες:  

• η φόρτωση των δεδοµένων των δραστηριοτήτων τους (απογραφές, υλοτοµήσεις, 
µεταφορά, µεταποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή) ή διαβίβασή τους στις αρµόδιες 
υπηρεσίες για να φορτωθούν στη βάση των δεδοµένων)·  

• η φόρτωση των πληροφοριών σχετικά µε το φόρο υλοτόµησης (ΦΥ), το φόρο εισόδου 
στο εργοστάσιο (TEU), το ετήσιο δασικό τέλος (RFA) και τις επιβαρύνσεις βάσει της 
νοµοθεσίας για τον έλεγχο της συνοχής, ή η µεταβίβαση στις αρµόδιες υπηρεσίες για 
φόρτωση στη βάση δεδοµένων. 

– Τα κοινά συνοριακά σώµατα ελέγχου:  

• η φόρτωση των δεδοµένων για τα προϊόντα ξυλείας των γειτονικών χωρών· 
• ο έλεγχος και η επαλήθευση των εγγράφων· 
• η διάθεση των ειδικών γραµµωτών κωδικών για τα προϊόντα ξυλείας υπό 

διαµετακόµιση, κατά περίπτωση. 

– Οι υπεύθυνες για τα δάση περιφερειακές και νοµαρχιακές αντιπροσωπείες:  

• φόρτωση των δεδοµένων των δελτίων προδιαγραφών για τα προς εξαγωγή προϊόντα 
ξυλείας· 

• φόρτωση των δεδοµένων ελέγχου και επαλήθευσης των εγγράφων στο σταθµό δασικού 
ελέγχου και ελέγχου της θήρας (PCFC)· 

• φόρτωση των δεδοµένων σχετικά µε την πώληση των κατασχεµένων προϊόντων σε 
δηµοπρασίες. 

– Τα σηµεία ελέγχου: 

• φόρτωση των δεδοµένων του φυσικού ελέγχου· 
• ανάγνωση των γραµµωτών κωδικών. 

– Η αρµόδια αρχή για την έκδοση των αδειών FLEGT:  

• φόρτωση των δεδοµένων που αναφέρονται στις χορηγούµενες άδειες FLEGT· 
• έλεγχος εγγράφων· 
• έκδοση των αδειών FLEGT. 

– Οι φορολογικές υπηρεσίες:  

• φόρτωση των πληροφοριών σχετικά µε το φόρο υλοτόµησης, το φόρο εισόδου στο 
εργοστάσιο, το ετήσιο δασικό τέλος και τις επιβαρύνσεις για τον έλεγχο της συνοχής. 

– Οι τελωνειακές υπηρεσίες: 
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• φόρτωση των πληροφοριών σχετικά µε τις ποσότητες που φορτώνονται, εισάγονται, ή 
είναι σε διαµετακόµιση· 

• διενέργεια φυσικού ελέγχου και έλεγχος εγγράφων· 
• φόρτωση των τελωνειακών εσόδων. 

– Οι άλλες χώρες: 

• διαβούλευση µέσω της διασύνδεσης των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. 

– Οι άλλοι φορείς: 

• ανάγνωση, παρατήρηση, καταγγελία και προτάσεις. 

Οι τρόποι οργάνωσης των θεσµικών φορέων που καλούνται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο 
στην εφαρµογή του ΣΕΝ αναλύονται στο παράρτηµα III-B. 

VI ε. Η διαχείριση της πληροφόρησης  

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του συστήµατος ιχνηλασιµότητας που θα 
τεθεί σε εφαρµογή. Οι ειδικές διαδικασίες για το κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού θα 
αναπτυχθούν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο µε τη στήριξη εξωτερικής τεχνικής βοήθειας για 
περιορισµένο διάστηµα και αφού πρώτα δοκιµαστεί στην πράξη. Αυτές οι ειδικές διαδικασίες που 
καθορίζουν την περιοδικότητα των ελέγχων/επαλήθευσης, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας, οι 
διαδικασίες επιτόπου ελέγχου, η κατάσταση των διαπιστούµενων παραβάσεων, η επεξεργασία των 
προϊόντων ξυλείας CEMAC κλπ. θα παρουσιάζονται σε εγχειρίδιο διαδικασίας που θα συνταχθεί 
και θα διανεµηθεί σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Θα δοθούν εξοπλισµοί και ειδικά µέσα 
στις αρµόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης της ιχνηλασιµότητας.  
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Στάδια Εργασίες Υπεύθυνος εργασιών ∆εδοµένα προς 
κωδικοποίηση 

Υπεύθυνος 
κωδικοποίησης 

Επαλήθευση (φυσικός 
έλεγχος και έλεγχος 
εγγράφων) και συχνότητα 

Συνάφεια των δεδοµένων 

Απογραφή 
εκµετάλλευσης 

- Φορείς εκµετάλλευσης 
µέσω γραφείων µελετών 
εγκεκριµένων για 
απογραφές 

- ΥΠ∆Α (εκ των 
προτέρων απογραφές 
στις ΑΥ)  

 

 Σήµανση κάθε 
καταχωρηµένου δένδρου 
µε ετικέτα µε γραµµωτό 
κωδικό 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Φορέας δασικής 

εκµετάλλευσης 
– Οικονοµικό έτος 
– Κωδικός είδους 
– DHP (1,3 m) 
– Συντεταγµένες GPS 
– Αριθ. τίτλου/ UFA / 

Bloc / AAC 

 

Συλλογή δεδοµένων από 
τους επιχειρηµατίες και 
καταχώρηση στο SIGIF II 

 

Κάρτα απογραφής 
καταχωρηµένη στο 
UCECAF 

Επιτόπου έλεγχος από το 
ΥΠ∆Α της ποιότητας/ 
αξιοπιστίας της απογραφής 
(κεντρικές και αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες) βάσει 
δειγµατοληψίας (κανόνες 
επαλήθευσης)  

Έλεγχος συνοχής µε απογραφές 
εργασιών χωροταξικής 
διευθέτησης (ιδίως στα 
καταχωρηµένα είδη) 

 

1. ∆άση44 

Υλοτόµηση 

- Επιχειρηµατίες 

 

 Σήµανση µε νέες 
ετικέτες µε γραµµωτό 
κωδικό του πρέµνου και 
του κορµοτεµαχίου 
(ίδιος γραµµωτός 
κωδικός µε αυτόν του 
δένδρου) 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. DF10 
– Φορέας δασικής 

εκµετάλλευσης 
– Υπεργολάβος 
– Αριθ. AAC 
– Ζώνη 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία 

Καταγραφή των 
δεδοµένων από τους 
επιχειρηµατίες στα βιβλία 
εργοταξίου DF10 και 
καταχώρηση στο σύστηµα 
SIGIF II 

Έλεγχος από το ΥΠ∆Α 
(αποκεντρωµένες υπηρεσίες 
BNC και OI) 

 

Αυτόµατος έλεγχος συνοχής στο 
σύστηµα SIGIF II ανάµεσα 
στους όγκους/αριθµό κοµµένων 
δένδρων και στον επιτρεπόµενο 
αριθµό 

∆ιεπαφή µε βάση δεδοµένων 
MESURE του ΥΠ∆Α (φόρος 
υλοτοµίας) 

 

                                                 
44 Η κατασχεµένη ξυλεία πωλείται σε δηµοπρασία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας σε αυτό το επίπεδο και ακολουθεί όλα τα επόµενα στάδια αυτής της 

αλυσίδας  
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Προετοιµασία και 
φόρτωση στο χώρο 
υλοτόµησης στο δάσος 
(για µεταφορά στο 
εργοστάσιο, εξαγωγή 
ή σε µάνδρα 
αποθήκευσης) 

- Φορέας εκµετάλλευσης 

 

 Επισήµανση µε νέες 
ετικέτες µε γραµµωτούς 
κωδικούς πάνω στα 
έτοιµα τεµάχια κορµών 
(σύνδεση µε το 
γραµµωτό κωδικό του 
αρχικού ακατέργαστου 
κορµοτεµαχίου) 

 

 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. LVG 
– Αριθ. DF10 (+ γραµµή 

και θέση) 
– Αριθ. AAC 
– Τόπος αναχώρησης 

(αριθ. χώρου 
αποθήκευσης) 

– Τόπος προορισµού 
– Μεταφορέας 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας (+ αριθ. 

δασικής σφύρας) 
– Ταξινόµηση του 

οχήµατος 

Καταχώρηση από τους 
φορείς εκµετάλλευσης 
στις φορτωτικές (LVG) 
και καταχώρηση στο 
SIGIF II 

Επιτόπου έλεγχος από το 
ΥΠ∆Α (αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, BNC, OI ) µε 
συστηµατική επαλήθευση και 
στο επίπεδο των σηµείων 
ελέγχου της εγκυρότητας/ 
αξιοπιστίας των εγγράφων, 
καταχώρηση των γραµµωτών 
κωδικών και φυσική 
επαλήθευση των ποσοτήτων σε 
σχέση µε τις δηλώσεις του 
LVG 

Αυτόµατος έλεγχος συνοχής των 
στοιχείων στο SIGIF II (κυρίως 
ανάµεσα στους όγκους που 
διακινήθηκαν και στους όγκους 
υλοτοµηµένων δένδρων ,τόπος 
προορισµού κλπ.) 

 

2. Μεταφορά 
ακατέργαστων 
κορµοτεµαχίων: 

δάσος-εξαγωγή 

δάσος-εργοστάσιο 

δάσος-χώρος 
αποθήκευσης 

χώρος 
αποθήκευσης - 
εξαγωγή 

χώρος 
αποθήκευσης - 
εργοστάσιο 

Προετοιµασία και 
φόρτωση στον ανοιχτό 
χώρο αποθήκευσης ή 
στο σταθµό 

- Φορέας εκµετάλλευσης 

 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. LVG (Χώρος 

αποθήκευσης)/δελτίο 
µεταφοράς µε τραίνο 

– Αριθ. DF10 (+ γραµµή 
και θέση) 

– Αριθ. AAC 
– Τόπος αναχώρησης 

(Ονοµασία του χώρου 
αποθήκευσης) 

– Τόπος προορισµού 
– Μεταφορέας 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας (+ αριθ. 

δασικής σφύρας) 
– Ταξινόµηση του 

οχήµατος 

Καταχώρηση από τους 
φορείς εκµετάλλευσης 
στις φορτωτικές «Χώρος 
αποθήκευσης» και 
καταχώρηση το SIGIF II 

Επιτόπου έλεγχος από το 
ΥΠ∆Α (αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, BNC, OI ) µε 
συστηµατική επαλήθευση και 
στο επίπεδο των σηµείων 
ελέγχου της εγκυρότητας/ 
αξιοπιστίας των εγγράφων, 
καταχώρηση των γραµµωτών 
κωδικών και φυσική 
επαλήθευση των όγκων σε 
σχέση µε τις δηλώσεις του 
LVG και LV «Χώρος 
αποθήκευσης» 

Αυτόµατος έλεγχος συνοχής των 
στοιχείων στο SIGIF II ανάµεσα 
στα στοιχεία LVG και LV 
«Χώρος αποθήκευσης» 
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Παραλαβή στην 
είσοδο του 
εργοστασίου 

- Φορέας εκµετάλλευσης 

 

 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Φορέας µεταποίησης 
– Κωδικός είδους 
– Τίτλος προέλευσης 
– Αριθ. DF10 
– Αριθ. LVG ή LV 

«Χώρος αποθήκευσης» 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας 

Καταγράφεται από τους 
φορείς εκµετάλλευσης και 
καταχωρείται στο SIGIF II 

Κοινός συστηµατικός έλεγχος 
από το ΥΠ∆Α και από το 
ΥΠΟΙ 

Φυσικός έλεγχος των τεµαχίων 
κορµών και σύγκριση των 
στοιχείων µε τα LV  
Ανάγνωση των γραµµωτών 
κωδικών και καταγραφή των 
δεδοµένων LVG και LV 
«Χώρος αποθήκευσης» από 
τους υπαλλήλους του ΥΠ∆Α 

Αυτόµατος έλεγχος συνοχής στο 
SIGIF II ανάµεσα στους όγκους 
ξυλείας που διακινήθηκαν και 
στους όγκους που εισήλθαν στο 
εργοστάσιο 

Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων 
MESURE του ΥΠΟΙ (φόρος 
εισόδου στο εργοστάσιο) 

Είσοδος στην αλυσίδα 
µεταποίησης 
(πριονιστήριο) 

- Φορέας εκµετάλλευσης 

 

 Επισήµανση µε 
γραµµωτό κωδικό στα 
έτοιµα µικρά τεµάχια 
κορµών (σύνδεση µε τον 
γραµµωτό κωδικό του 
αρχικού τεµαχίου 
κορµού) 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. CEU 
– Κωδικός είδους 
– Προέλευση 
– Αριθ. DF10 – γραµµή – 

θέση 
– Αριθ. LV 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία (είσοδος 

στο πριονιστήριο) 

Καταγράφεται από τους 
φορείς εκµετάλλευσης στα 
βιβλία εισόδου στο 
εργοστάσιο µεταποίησης 
και καταχωρείται στο 
SIGIF II 

Κοινός συστηµατικός έλεγχος 
από το ΥΠ∆Α και από το 
ΥΠΟΙ 

Φυσικός έλεγχος των µικρών 
τεµαχίων κορµών και σύγκριση 
µε τα στοιχεία στα CEU 

Αυτόµατος έλεγχος συνοχής στο 
SIGIF II ανάµεσα στους όγκους 
ξυλείας που εισήχθησαν στο 
εργοστάσιο και τους όγκους που 
εισήλθαν στην αλυσίδα 
παραγωγής (πριονιστήριο) 

3. Εργοστάσιο 

Έξοδος από την 
αλυσίδα µεταποίησης 

- Φορέας εκµετάλλευσης 

 

 Επισήµανση µε 
γραµµωτό κωδικό στα 
έτοιµα µικρά τεµάχια 
κορµών (σύνδεση µε τον 
γραµµωτό κωδικό του 
αρχικού τεµαχίου 
κορµού) 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. CSU 
– Αριθ. σύµβασης 
– Φορέας µεταποίησης 
– Εργασία 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Πλάτος 
– Πάχος 
– Αριθµός τεµαχίων 
– Ηµεροµηνία (έξοδος) 

Καταγράφεται από τους 
φορείς εκµετάλλευσης στα 
βιβλία εισόδου στο 
εργοστάσιο και 
καταχωρείται στο SIGIF II 

Κοινός συστηµατικός έλεγχος 
από το ΥΠ∆Α και από το 
ΥΠΟΙ 

 

Σύγκριση ανάµεσα στους όγκους 
ξυλείας που εισάγονται και 
εξάγονται από την αλυσίδα 
παραγωγής και έλεγχος συνοχής 
σε σχέση µε τη µέση απόδοση 
υλικού ανά είδος 

Σύνδεση των µεταποιηµένων 
προϊόντων (έξοδος από το 
εργοστάσιο) και των 
ακατέργαστων κορµοτεµαχίων 
που είναι καταχωρηµένα στο 
CEU για καθηµερινό έλεγχο της 
συνάφειας, εάν είναι δυνατό 
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4. Μεταφορά 
µεταποιηµένων 
προϊόντων: 

εργοστάσιο -
λιµένας 

εργοστάσιο - 
εργοστάσιο 

εργοστάσιο – 
χώρος 
αποθήκευσης 

χώρος 
αποθήκευσης - 
λιµένας 

 - Φορέας εκµετάλλευσης 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Αριθ. LVD / ∆ελτίο 

αποστολής µε το τραίνο 
– Αριθ. σύµβασης 
– Αριθ. δέµατος 
– Φορέας µεταποίησης 
– Μεταφορέας 
– Τόπος αναχώρησης 
– Τόπος προορισµού 
– Εργασία 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Πλάτος 
– Πάχος 
– Αριθµός τεµαχίων 
– Ηµεροµηνία 

Καταγράφεται από τους 
φορείς εκµετάλλευσης 
στις φορτωτικές (LVD) 
και καταχωρείται στο 
SIGIF II 

Επιτόπου έλεγχος από το 
ΥΠ∆Α (αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, BNC, OI και 
σηµεία ελέγχου) µε 
συστηµατική επαλήθευση της 
εγκυρότητας / αξιοπιστίας των 
εγγράφων, καταγραφή των 
γραµµωτών κωδικών και 
φυσική επαλήθευση των όγκων 
σε σχέση µε τις δηλώσεις του 
LVG και LV «Χώρος 
αποθήκευσης» 

Αυτόµατος έλεγχος της 
συνάφειας στο SIGIF II 

Εξαγωγή 
ακατέργαστων 
κορµοτεµαχίων 

Φορέας εκµετάλλευσης 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Χώρα προορισµού 
– Φορέας εκµετάλλευσης 
– Οικονοµικό έτος 
– Αριθ. τίτλου 
– Αριθ. AAC 
– Κωδικός είδους 
– Μήκος 
– Χονδρό άκρο 
– Λεπτό άκρο 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας 
– Αριθ. σύµβασης 
– Αριθ. LVG 

Κωδικοποίηση από τους 
φορείς εκµετάλλευσης των 
δεδοµένων που 
περιέχονται στο τεύχος 
προδιαγραφών της ξυλείας 
προς εξαγωγή και 
καταχώρηση στο SIGIF II 

Επιβεβαίωση της 
νοµιµότητας από την 
περιφερειακή υπηρεσία. 

- Εξέταση των εγγράφων 
φακέλου 

- Φυσικός έλεγχος κάθε 
παρτίδας  

- Φυσικός έλεγχος από τις 
τελωνειακές υπηρεσίες (µέσω 
SGS) µε δειγµατοληψία 

- Αυτόµατος έλεγχος συνοχής 
στο SIGIF II (δασικός σταθµός 
λιµένος Douala) όσον αφορά την 
ταυτότητα, την προέλευση, το 
ιστορικό των προϊόντων, τους 
φορείς που ενεπλάκησαν 
προηγουµένως στην αλυσίδα 
ελέγχου κλπ. 

- Αυτόµατος έλεγχος της 
συνοχής στη βάση δεδοµένων 
του ΥΠΟΙ (MESURE) 

- Αυτόµατος έλεγχος της 
συνοχής στη βάση δεδοµένων 
των τελωνείων (SIDONIA) 

 Άδεια FLEGT 

5. Λιµένας 

Εξαγωγή 
τεµαχισµένων κορµών Φορέας εκµετάλλευσης 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Χώρα προορισµού 
– Μεταποιητής 
– Οικονοµικό έτος 
– Μήκος 

Καταγραφή από τους 
φορείς εκµετάλλευσης του 
τεύχους προδιαγραφών 
της ξυλείας για εξαγωγή 

- Εξέταση των εγγράφων 
φακέλου 

- Φυσικός έλεγχος κάθε 

- Αυτόµατος έλεγχος συνοχής 
στο SIGIF II (δασικός σταθµός 
λιµένος Douala) όσον αφορά την 
ταυτότητα, την προέλευση, το 
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– Πλάτος 
– Πάχος 
– Αριθµός τεµαχίων 
– Κωδικός είδους 
– Όγκος 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας 
– Αριθ. σύµβασης 
– Αριθ. LVD 

και καταχώρηση στο 
SIGIF II 

παρτίδας  

- Φυσικός έλεγχος από τις 
τελωνειακές υπηρεσίες (µέσω 
SGS) µε δειγµατοληψία 

ιστορικό των προϊόντων, τους 
φορείς που ενεπλάκησαν 
προηγουµένως στην αλυσίδα 
ελέγχου κλπ. 

- Αυτόµατος έλεγχος της 
συνοχής στη βάση δεδοµένων 
του ΥΠΟΙ (MESURE) 

- Αυτόµατος έλεγχος της 
συνοχής στη βάση δεδοµένων 
των τελωνείων (SIDONIA) 

 Άδεια FLEGT 

 

Εξαγωγή 
ακατέργαστων και 
τεµαχισµένων κορµών 
σε 
εµπορευµατοκιβώτια 

Φορέας εκµετάλλευσης 
και ΥΠ∆Α/ΥΠΟΙ 

– Γραµµωτός κωδικός 
– Χώρα προορισµού 
– Φορέας µεταποίησης 
– Οικονοµικό έτος 
– Μήκος 
– Πλάτος (κοµµένα 

τεµάχια) 
– Πάχος (κοµµένα 

τεµάχια) 
– Αριθµός τεµαχίων 

(κοµµένα τεµάχια) 
– Χονδρό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Λεπτό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Κωδικός είδους 
– Όγκος 
– Ηµεροµηνία 
– Φορέας 
– Αριθ. σύµβασης 
– Αριθ. LV 

Κωδικοποίηση από τους 
φορείς εκµετάλλευσης των 
δεδοµένων που 
περιέχονται στο τεύχος 
προδιαγραφών της ξυλείας 
προς εξαγωγή και 
καταχώρηση στο SIGIF II 

 

Φυσικός έλεγχος κατά την 
κωδικοποίηση από το ΥΠ∆Α 
και τις τελωνειακές αρχές 

Θεώρηση του πιστοποιητικού 
κωδικοποίησης 

 

Έλεγχος της συνάφειας στη 
βάση δεδοµένων SIGIF II 
µεταξύ DIT και BSE 

Ξυλεία υπό 
διαµετακόµιση 

Είσοδος της ξυλείας 
σε καθεστώς 
διαµετακόµισης 

 

Υπουργείο ∆ασών Μεταφορικά έγγραφα (LV, 
τεύχη προδιαγραφών, 
πιστοποιητικό προέλευσης 
και τελωνειακά έγγραφα). 
∆εδοµένα καταχωρηµένα 
στο SIGIF II 

Συνοριακό σηµείο ελέγχου Επαλήθευση από το σηµείο 
ελέγχου των εγγράφων 
µεταφοράς και άλλων 
εγγράφων της χώρας 
καταγωγής 

Έλεγχος της συνάφειας ανάµεσα 
στα δεδοµένα των λιµένων 
εξόδου και των σηµείων εισόδου 
µε βάση τα δεδοµένα του 
συστήµατος SIGIF II 
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– Ειδικός γραµµωτός 
κωδικός  

– Χώρα καταγωγής 
– Χονδρό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Λεπτό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Πλάτος (κοµµένα 

τεµάχια) 
– Πάχος (κοµµένα 

τεµάχια) 
– Αριθµός τεµαχίων 

(κοµµένα τεµάχια) 
– Κωδικός είδους 
– Εταιρεία 
– Τόπος προορισµού 
– Ηµεροµηνία εισόδου 
– Σηµείο ελέγχου 
– Φορέας  

Είσοδος της 
εισαγόµενης ξυλείας 

Φορέας εκµετάλλευσης 
(εισαγωγέας) 

Μεταφορικά έγγραφα (LV, 
τεύχη προδιαγραφών, 
πιστοποιητικό προέλευσης 
και τελωνειακά έγγραφα). 
∆εδοµένα καταχωρηµένα 
στο SIGIF II 

Νόµιµα έγγραφα εισαγωγής  

Ελεγµένα πιστοποιητικά 
νοµιµότητας ή 
βιωσιµότητας (σε αναµονή 
της άδειας FLEGT αυτών 
των χωρών) που έχουν 
κωδικοποιηθεί στο SIGIF II 

– Ειδικός γραµµωτός 
κωδικός  

– Χώρα καταγωγής 
– Χονδρό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Λεπτό άκρο 

(κορµοτεµάχια) 
– Πλάτος (κοµµένα 

Συνοριακός σταθµός και 
φορέας εκµετάλλευσης 
κατά την είσοδο στο 
εργοστάσιο 

Επαλήθευση από το σηµείο 
ελέγχου των εγγράφων 
µεταφοράς και άλλων 
εγγράφων της χώρας 
καταγωγής 

Η ξυλεία εισέρχεται στο 
κανονικό κύκλωµα 
παρακολούθησης της αλυσίδας 
εφοδιασµού 

Έλεγχος της συνάφειας µε την 
είσοδο στο χώρο αποθήκευσης 
του εργοστασίου ανά χώρα 
προέλευσης. Με βάση τα 
κωδικοποιηµένα δεδοµένα στο 
SIGIF II 
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τεµάχια) 
– Πάχος (κοµµένα 

τεµάχια) 
– Αριθµός τεµαχίων 

(κοµµένα τεµάχια) 
– Κωδικός είδους 
– Εταιρεία 
– Τόπος προορισµού 
– Ηµεροµηνία εισόδου 
– Σηµείο ελέγχου 
– Φορέας 
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VII. ΈΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ FLEGT  

Το σύστηµα χορήγησης των αδειών FLEGT επικυρώνει τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης 
της νοµιµότητας των δασικών οντοτήτων, της συµµόρφωσης της αλυσίδας εφοδιασµού, της 
παρακολούθησης και του εθνικού ελέγχου της δασικής δραστηριότητας για τις αποστολές 
ξυλείας για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας FLEGT. Η άδεια FLEGT 
είναι, λοιπόν, όπως και το πιστοποιητικό νοµιµότητας, ένα από τα στοιχεία του ΣΕΝ. 

Η επαλήθευση της κατάστασης µιας αποστολής προϊόντων ξυλείας πραγµατοποιείται µε την 
εξέταση των προστατευµένων εγγράφων τα οποία ανταλλάσσονται µεταξύ «των αρµόδιων 
για ζητήµατα νοµιµότητας κεντρικών υπηρεσιών (στη Γιαουντέ) και «των αποκεντρωµένων 
υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της νοµιµότητας» (στα σηµεία εξόδου), µέσω 
διαδικτύου, µε σύστηµα αρίθµησης ενιαίας χρήσης και µε µια αυτόµατη καταχώρηση στην 
κεντρική βάση δεδοµένων, ή µε τον έλεγχο των προστατευµένων εγγράφων που εκδίδονται 
σε χαρτί σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Η άδεια FLEGT εκδίδεται από τους υπεύθυνους των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του 
υπουργείου δασών οι οποίες είναι υπεύθυνες για θέµατα νοµιµότητας (περιφερειακές ή 
νοµαρχιακές αντιπροσωπείες, σηµεία ελέγχου των δασών και της θήρας) βάσει µιας τελικής 
έκθεσης που παρέχει το SIGIF II, η οποία πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε τις κανονιστικές 
διατάξεις των προς εξαγωγή προϊόντων ξυλείας. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσµα της 
επαλήθευσης των τριών βασικών σηµάτων που απαρτίζουν το σύστηµα φραγής: 

– το σήµα 1: δηλώνει τη συµµόρφωση σε σχέση µε το πιστοποιητικό νοµιµότητας· 

– το σήµα 2: δηλώνει τη νοµιµότητα σε σχέση µε τις αντιδικίες (SIGICOF)·  

– το σήµα 3: δηλώνει τη νοµιµότητα σε σχέση µε την εθνική παρακολούθηση 
(αλυσίδα εφοδιασµού, MESURE και SYDONIA). 

Η άδεια FLEGT, όταν απαιτείται, συνοδεύει το δελτίο προδιαγραφών (BSE) που εκδίδεται 
από την αρµόδια τοπική υπηρεσία του υπουργείου δασών και επιτρέπει την έκδοση του 
«δελτίου φόρτωσης» που εκδίδει το τελωνείο για τις εργασίες φόρτωσης της κάθε αποστολής 
ξυλείας προς εξαγωγή. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι του αρµόδιου υπουργείου δασών 
εξασφαλίζουν την τελική συµµόρφωση των αποστολών µε τις σχετικές άδειες FLEGT πριν 
την αναχώρησή τους. Οι υπογραφές στην άδεια FLEGT είναι επίσηµα γνωστές. 

Η διαδικασία έκδοσης των αδειών FLEGT ορίζεται σε κείµενο του αρµόδιου υπουργείου για 
τα δάση. Οι εξουσιοδοτηµένες υπογραφές διαβιβάζονται σε τακτά διαστήµατα στις αρµόδιες 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ενηµερώνουν τις ευρωπαϊκές τελωνειακές 
υπηρεσίες. Τίθεται στη διάθεση των ελεγκτών στον λιµένα φόρτωσης ειδικός εξοπλισµός και 
µέσα ελέγχου και καταχώρησης των αδειών FLEGT. 

Οι άδειες FLEGT καθώς και οι διαδικασίες έκδοσής τους περιγράφονται στο παράρτηµα V 
και αναλύονται διεξοδικότερα κατά το προκαταρκτικό στάδιο. 

∆εν απαιτείται έκδοση άδειας FLEGT του Καµερούν για να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα προϊόντα ξυλείας που βρίσκονται σε καθεστώς διαµετακόµισης υπό τον έλεγχο 
των τελωνειακών αρχών του Καµερούν.  
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VIII. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ιενεργείται ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος σε τακτά διαστήµατα στο σύνολο του ΣΕΝ, 
ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η διαφάνεια του συστήµατος από το στάδιο της 
παραγωγής µέχρι την εξαγωγή και επεκτείνεται και στο επίπεδο της λειτουργίας των 
αρµόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αποστολή, οι αρµοδιότητες και οι όροι πρόσληψης του ανεξάρτητου ελεγκτή 
περιγράφονται στο παράρτηµα VI της παρούσας συµφωνίας. 

IX. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Το ΣΕΝ είναι τελικά µια κοινή εφαρµογή για να υπάρξει λειτουργική συνέργεια ανάµεσα στο 
σύστηµα παρακολούθησης της δασικής δραστηριότητας, τον εθνικό έλεγχο σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασµού και την παροχή υπηρεσιών στο δασικό τοµέα. Όλα αυτά υπόκεινται σε 
ανεξάρτητο έλεγχο που διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήµατος.  

Πράγµατι, η διαδικασία παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο της δασικής δραστηριότητας 
τροφοδοτεί και διαχειρίζεται µια κεντρική βάση δεδοµένων στη διεύθυνση των δασών µε 
διασυνδέσεις µε τις συνεργαζόµενες διοικήσεις. Ο εθνικός έλεγχος της δασικής 
δραστηριότητας πραγµατοποιείται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού της ξυλείας και του 
κυκλώµατος επεξεργασίας των φακέλων στον δασικό τοµέα και εξασφαλίζει ανά πάσα 
στιγµή σε κάθε σηµείο της εθνικής επικράτειας τη νοµιµότητα των καταστάσεων και των 
πράξεων του κάθε χρήστη στον δασικό τοµέα. Επιτρέπει επίσης την ανίχνευση και 
καταστολή των παραβάσεων οι οποίες καταγράφονται στη βάση δεδοµένων µέσω του 
SIGICOF. 

Η εφαρµογή του ΣΕΝ πραγµατοποιείται σε ένα σαφώς καθορισµένο θεσµικό πλαίσιο. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ΣΕΝ εντάσσεται στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο του αρµόδιου υπουργείου για τα δάση. 
Ο θεσµικός µηχανισµός πραγµατοποιεί µια επεξεργασία που λαµβάνει υπόψη τα νέα 
δεδοµένα που δηµιουργεί η ΕΣΕΣ χωρίς να δηµιουργούνται νέες δοµές. Έτσι, το θεσµικό 
πλαίσιο περιλαµβάνει το σύνολο των δοµών, των ανθρώπινων, υλικών και χρηµατοδοτικών 
πόρων που πρέπει να συγκεντρωθούν για να τεθεί σε εφαρµογή το ΣΕΝ που οδηγεί στην 
έκδοση των πιστοποιητικών νοµιµότητας και των αδειών FLEGT.  

Το θεσµικό πλαίσιο περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Β, ενώ οι ανάγκες περιγράφονται στο 
παράρτηµα Χ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-B 

Θεσµικό πλαίσιο του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας 

I. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η εφαρµογή του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) στο Καµερούν 
υλοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας των µηχανισµών του υπουργείου δασών (ΥΠ∆Α). Οι 
µηχανισµοί αυτοί παρεµβαίνουν σε διάφορα επίπεδα (κεντρικές υπηρεσίες και 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες) και σε διαφορετικούς βαθµούς για να θέσουν σε λειτουργία τα 
διάφορα στοιχεία στα οποία βασίζεται το ΣΕΝ (βλ. το παράρτηµα III-A), συγκεκριµένα: 

– την επαλήθευση της νοµιµότητας της δασικής οντότητας εκµετάλλευσης/ 
µεταποίησης· 

– την παρακολούθηση της δασικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο· 
– τον εθνικό έλεγχο της δασικής δραστηριότητας· 
– την επαλήθευση της συµµόρφωσης της αλυσίδας εφοδιασµού· 
– την έκδοση των αδειών FLEGT· 
– τον ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. 

Οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του ΣΕΝ και τα καθήκοντά τους 
περιγράφονται στη συνέχεια, ενώ δίνεται ειδική έµφαση στα νέα στοιχεία που συνδέονται µε 
την έκδοση του πιστοποιητικού νοµιµότητας ή/και της άδειας FLEGT, που είναι τα δύο νέα 
έγγραφα που απορρέουν από την ΕΣΕΣ. 

I α. Κεντρικές υπηρεσίες ελέγχου της νοµιµότητας  

Οι υπηρεσίες αυτές στεγάζονται στη διεύθυνση δασών (∆∆). Αφορούν: την υπηρεσία των 
προτύπων παρέµβασης στο δασικό περιβάλλον (∆Π) και την υπηρεσία διαχείρισης των 
πληροφοριών για τον δασικό τοµέα (SEGIF). Η παρέµβασή τους υπάγεται στην ευθύνη της 
υποδιεύθυνσης εγκρίσεων και δασικής φορολογίας (SDAFF) που υπάγεται στη διεύθυνση 
δασών. Η διεύθυνση δασών εξαρτάται από τη γενική γραµµατεία (ΓΓ) του ΥΠ∆Α υπό την 
ευθύνη του αρµόδιου υπουργού για τα δάση και την πανίδα. 

Η υπηρεσία των προτύπων παρέµβασης στο δασικό τοµέα (ΥΠ) ασχολείται, µεταξύ 
άλλων καθηκόντων που της έχουν παραχωρηθεί από το οργανόγραµµα, µε την εξέταση των 
φακέλων των αιτήσεων «πιστοποιητικών νοµιµότητας» και διενεργεί την επαλήθευση της 
συµµόρφωσης των δραστηριοτήτων των δασικών οντοτήτων µε τις διατάξεις των πινάκων 
αξιολόγησης της νοµιµότητας (βλ. παράρτηµα ΙΙ). Με αυτή την ιδιότητα είναι σε σύνδεση 
(διαβούλευση και εξέταση εγγράφων ή ηλεκτρονική έρευνα) µε όλες τις εσωτερικές 
υπηρεσίες του ΥΠ∆Α (DF, DPT, DFAP, BNC, κλπ.) και τις αρµόδιες υπηρεσίες των άλλων 
διοικήσεων που εµπλέκονται στην έκδοση των εγγράφων που απαιτούν οι πίνακες 
αξιολόγησης νοµιµότητας (αρµόδια υπουργεία για το περιβάλλον, τα οικονοµικά, τα 
τελωνεία, την υγεία, τη βιοµηχανία, τα ορυχεία, την εργασία, τις κοινωνικές υποθέσεις και τη 
γεωργία). Εκτός από την εθνική επιτροπή παρακολούθησης της συµφωνίας θα συσταθεί και 
µια διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης της διασύνδεσης.  

Μετά την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, η ΥΠ επικυρώνει τους φακέλους µε τις αιτήσεις 
πιστοποιητικού νοµιµότητας και τους διαβιβάζει στην υπηρεσία διαχείρισης των 
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πληροφοριών για τον δασικό τοµέα, για να καταρτίσει τα σχέδια πιστοποιητικών 
νοµιµότητας και την κωδικοποίηση των σχετικών δεδοµένων στη βάση δεδοµένων. 

Η υπηρεσία διαχείρισης των πληροφοριών για τον δασικό τοµέα (SEGIF), όπως δείχνει 
και το όνοµά της, ασχολείται µε τη διαχείριση όλων των πληροφοριών για τον δασικό τοµέα 
που υπάρχουν στη βάση δεδοµένων µε την ονοµασία «Μηχανογραφικό σύστηµα δεύτερης 
γενιάς για τη διαχείριση των πληροφοριών για το δασικό τοµέα – (SIGIF II)» που 
χρησιµοποιεί για να ικανοποιήσει κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή/και για την έκδοση 
των πιστοποιητικών νοµιµότητας κατά τα πρότυπα των άλλων ετήσιων αδειών και 
πιστοποιητικών για τις δασικές δραστηριότητες. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν στεγάζει την 
κεντρική µνήµη του SIGIF II, το οποίο είναι ένα µέσο συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών 
για τον δασικό τοµέα σε κεντρικό επίπεδο, για την επεξεργασία των οποίων χρησιµοποιείται 
ταυτόχρονα µε την επεξεργασία που πραγµατοποιείται µέσω των διασυνδέσεων µε τις άλλες 
διοικήσεις. Είναι ο χώρος έκδοσης των γνωµοδοτήσεων και των απαραίτητων σηµάτων για 
να καταστεί δυνατή η έκδοση της άδειας FLEGT, κατά περίπτωση (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ-Α), 
καθώς και των σχεδίων πιστοποιητικού νοµιµότητας. Τα σχέδια πιστοποιητικού νοµιµότητας 
που εκδίδονται από το SEGIF υπόκεινται στην εκτίµηση του υποδιευθυντή των εγκρίσεων 
και δασικής φορολογίας (SDAFF), άµεσο ιεραρχικό προϊστάµενο ο οποίος την εισάγει στο 
κανονικό κύκλωµα επεξεργασίας των φακέλων µέχρι την υπογραφή από τον αρµόδιο 
υπουργό για τα δάση και την πανίδα µε τη µεσολάβηση της γενικής γραµµατείας (ΓΓ).  

Εν κατακλείδι, για την έκδοση των πιστοποιητικών νοµιµότητας παρεµβάλλονται οι 
ακόλουθες υπηρεσίες µε την ακόλουθη σειρά: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF. 

I β. Αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπεύθυνες για τη νοµιµότητα 

Όλοι οι αποκεντρωµένοι µηχανισµοί του ΥΠ∆Α συµµετέχουν στην εφαρµογή του ΣΕΝ. 
Ορισµένοι µηχανισµοί, που επιλέγονται σε συνάρτηση µε τη θέση τους σε σχέση µε την 
κυκλοφορία ή τη φόρτωση της ξυλείας, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως: τα 
συνοριακά σηµεία ελέγχου, οι σταθµοί δασικού ελέγχου και θήρας (PCFC) των χώρων 
παραγωγής/απόκτησης ξυλείας, τα σηµεία ελέγχου, οι περιφερειακές αντιπροσωπείες, οι 
νοµαρχιακές αντιπροσωπείες, τα σηµεία δασικού ελέγχου και θήρας στα σηµεία φόρτωσης 
της ξυλείας και στα αεροδρόµια. 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή των νοµοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων όσον αφορά την παρακολούθηση της δασικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, 
τον έλεγχο και την ιχνηλασιµότητα της ξυλείας, µε ειδική ευθύνη στα σηµεία φόρτωσης για 
την εξαγωγή προϊόντων ξυλείας όπου χορηγούνται οι άδειες FLEGT. 

Τα PCFC (σηµεία δασικού ελέγχου και θήρας) στα σηµεία εισόδου της ξυλείας στα 
σύνορα: ασχολούνται µε: 

– την επαλήθευση της νοµιµότητας της εισαγόµενης ξυλείας (επαλήθευση της 
καταλληλότητας των εγγράφων που υποβάλλονται µε τα ενδιαφερόµενα 
προϊόντα)· 

– την εφαρµογή των τρόπων εισαγωγής στο τελωνείο της ξυλείας υπό 
διαµετακόµιση, σε σχέση µε τις υπηρεσίες του τελωνείου· 

– την κωδικοποίηση των δεδοµένων στο SIGIF II· 
– την ανάγνωση και επαλήθευση των γραµµωτών κωδικών στα εισαγόµενα 

προϊόντα ξυλείας και τη µονογραφή των µεταφορικών εγγράφων· 
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– την τοποθέτηση των γραµµωτών κωδικών στα υπό διαµετακόµιση και στα 
εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας. 

Τα PCFC (σηµεία δασικού ελέγχου και θήρας) στους τόπους παραγωγής ή απόκτησης 
της ξυλείας διενεργούν: 

– τον έλεγχο των εργασιών δασικής εκµετάλλευσης (φυσικός έλεγχος και εξέταση 
εγγράφων)· 

– την επισήµανση µε σφύρα των ακατέργαστων κορµοτεµαχίων και των πρέµνων· 
– την ανάγνωση και επαλήθευση των γραµµωτών κωδικών· 
– την εγγραφή των δεδοµένων· 
– τη θεώρηση των φορτωτικών κατά την έξοδο από τα εργοτάξια. 

Τα σηµεία ελέγχου: υπάρχουν τα σηµεία ελέγχου στην είσοδο των εργοστασίων, τα 
σηµεία ελέγχου στο οδικό δίκτυο, ορισµένα από τα οποία είναι σηµεία υποχρεωτικής 
διέλευσης: ασχολούνται κατά περίπτωση µε: 

– τον έλεγχο των σηµείων εισόδου/εξόδου στα εργοστάσια· 
– το φυσικό έλεγχο των εµπορευµάτων κατά τη φόρτωση· 
– τον έλεγχο των φορτωτικών· 
– την κωδικοποίηση των δεδοµένων στο SIGIF II· 
– την ανάγνωση και επαλήθευση των γραµµωτών κωδικών· 
– τη µονογράφηση των φορτωτικών· 
– την καταχώρηση των δεδοµένων. 

Τα PCFC (σηµεία δασικού ελέγχου και ελέγχου της θήρας) στα σηµεία φόρτωσης της 
εξαγόµενης ξυλείας (λιµένες του Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo, και στους 
αερολιµένες): διενεργούν: 

– τον έλεγχο των στοιχείων ιχνηλασιµότητας της ξυλείας (φυσικός έλεγχος και 
εξέταση εγγράφων)· 

– την καταχώρηση των δεδοµένων· 
– την παραλαβή και εξέταση των φακέλων µε αιτήσεις αδειών FLEGT, στη 

συνέχεια τη µεταβίβασή τους στην αρµόδια νοµαρχιακή αντιπροσωπεία για τη 
σύνταξη των αδειών, µε την επιφύλαξη ότι συµµορφώνονται µε τους όρους οι 
οποίοι απαιτούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Α της παρούσας συµφωνίας. 

Οι νοµαρχιακές αντιπροσωπείες: διενεργούν: 

– την εποπτεία των δραστηριοτήτων των PCFC που βρίσκονται στην περιοχή 
αρµοδιότητάς τους· 

– φυσικό έλεγχο των φορτίων (τµήµα δασών)· 
– έλεγχο των φορτωτικών (τµήµα δασών)· 
– κωδικοποίηση των δεδοµένων στο SIGIF II· 
– παρακολούθηση και έλεγχο της συνάφειας των δεδοµένων εκµετάλλευσης· 
– ανάγνωση και επαλήθευση των γραµµωτών κωδικών· 
– µονογράφηση των φορτωτικών (LV) ή/και των δελτίων προδιαγραφών και 

διαβίβασή τους στην αρµόδια περιφερειακή αντιπροσωπεία· 
– συλλογή των αντιγράφων των εντύπων DF10 και LV δεόντως συµπληρωµένων· 
– καταχώρηση των δεδοµένων· 
– για τις νοµαρχιακές αντιπροσωπείες στα σηµεία φόρτωσης, την έκδοση των 

FLEGT βάσει πλήρους και σύννοµου φακέλου που διαβιβάζεται από τα σηµεία 
δασικού ελέγχου και ελέγχου της θήρας του σηµείου φόρτωσης για εξαγωγή. Για 
το σκοπό αυτό, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων SIGIF II η 
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οποία τους παρέχει τα σήµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα της δασικής οντότητας 
εκµετάλλευσης/µεταποίησης και τις αποστολές ξυλείας προς εξαγωγή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ-Α. Οι εκδοθείσες άδειες FLEGT 
επιστρέφονται στα σηµεία δασικού ελέγχου και ελέγχου της θήρας στους τόπους 
φόρτωσης όπου θα πραγµατοποιηθούν οι διατυπώσεις φόρτωσης από τις 
τελωνειακές υπηρεσίες.  

Οι περιφερειακές αντιπροσωπείες: ασχολούνται µε: 

– την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των νοµαρχιακών αντιπροσωπειών· 
– το φυσικό έλεγχο των φορτίων (περιφερειακά σώµατα ελέγχου)· 
– τον έλεγχο των φορτωτικών (περιφερειακά σώµατα ελέγχου)· 
– την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συνοχής των δεδοµένων εκµετάλλευσης· 
– την κωδικοποίηση των δεδοµένων στο SIGIF II· 
– την ανάγνωση και επαλήθευση των γραµµωτών κωδικών· 
– την τοποθέτηση των γραµµωτών κωδικών στα προϊόντα ξυλείας που πωλούνται 

σε δηµοπρασίες· 
– την υπογραφή των δελτίων προδιαγραφών και τη διαβίβασή τους στο PCFC του 

αρµόδιου σηµείου φόρτωσης για εξαγωγή για τη συνέχεια των διατυπώσεων 
εξαγωγής σε σχέση µε τις τελωνειακές υπηρεσίες· 

– τη συλλογή των αντιγράφων DF10 και LV· 
– την καταχώρηση των δεδοµένων. Εν κατακλείδι, σχεδόν όλες οι αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες του ΥΠ∆Α και οι υπηρεσίες των τεχνικών διευθύνσεων που είναι 
ειδικευµένες σε θέµατα δασών σε κεντρικό επίπεδο στο υπουργείο δασών είναι οι 
κρίκοι της αλυσίδας εφαρµογής του ΣΕΝ, µε ορισµένες ιδιαιτερότητες στο 
επίπεδο της διοίκησης των δασών όπου αρχίζουν οι διαδικασίες έκδοσης των 
πιστοποιητικών νοµιµότητας και των νοµαρχιακών αντιπροσωπειών όπου 
εκδίδονται οι άδειες FLEGT. 

Εξυπακούεται ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου στα κυκλώµατα 
παραγωγής/απόκτησης και κυκλοφορίας της ξυλείας ασκούνται κανονικά και σε µόνιµη βάση 
από τους ελεγκτές του εθνικού σώµατος ελέγχου (BNC), τις περιφερειακές αντιπροσωπείες, 
από το προσωπικό των νοµαρχιακών αντιπροσωπειών και των σηµείων δασικού ελέγχου και 
ελέγχου της θήρας σε όλη την έκταση της εθνικής επικράτειας. 

Κατά την έναρξη της εφαρµογής του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας, οι 
υπεύθυνοι µηχανισµοί εφαρµογής θα λαµβάνουν, για συγκεκριµένο διάστηµα, τεχνική 
βοήθεια του γραφείου µελετών που θα θέσει σε λειτουργία ένα τεχνικό και τεχνολογικό 
οπλοστάσιο του συστήµατος ιχνηλασιµότητας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το βασικό διάγραµµα του θεσµικού συστήµατος.  
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

 - ΥΠΟΙ (εφορείες και τελωνεία)  Υπουργείο δασών Πιστοποιητικό νοµιµότητας

 - MINSANTE 

 - MINIMIDT  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 - MINTSS 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ

 - MINAS ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΞΥΛΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 - MINADER - SDAFF

 - MINDAF - SN, SEGIF (SIGIFF II)

 - MINEP 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  Άδεια FLEGT 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Το PCFC των 
σηµείων φόρτωσης 
της ξυλείας προς 
εξαγωγή 

Άλλα PCFC και 
σηµεία ελέγχου 

1 

2 

3

9

8

1211

10

6

5 

7

14

13

4 

 

ΛΕΖΑΝΤΑ: 

Νόηµα των βελών: 

1: Σύνδεση του SIGIF II µε τα συστήµατα MESURE και SYDONIA 
2: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών στις αρµόδιες διοικήσεις 
3: ∆ιάθεση ειδικών πληροφοριών µετά από αίτηση 
4: Κατάθεση των φακέλων αίτησης πιστοποιητικών νοµιµότητας 
5: Κωδικοποίηση των δεδοµένων στο SIGIF II ή κατάθεση των στοιχείων εκµετάλλευσης 
6: Κατάθεση των φακέλων αίτησης αδειών FLEGT 
7: Αιτήσεις παροχής ειδικών πληροφοριών 
8: Γνωστοποίηση πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδοµένων 
9: Αιτήσεις πληροφοριών που αφορούν διαφορές 
10: Γνωστοποίηση ειδικών πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδοµένων 
11: Γνωστοποίηση ειδικών πληροφοριών 
12: Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων, κωδικοποίηση των δεδοµένων 
13: Έκδοση πιστοποιητικών νοµιµότητας 
14: Έκδοση των αδειών FLEGT  

II. ΌΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Για τη διενέργεια τακτικών διαβουλεύσεων µεταξύ των αρµοδίων φορέων του Καµερούν και 
για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή τους στην παρακολούθηση της εφαρµογής της συµφωνίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 της συµφωνίας, έχει συσταθεί µια «εθνική επιτροπή 
παρακολούθησης». Στην επιτροπή αυτή συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
συγκεκριµένα: 

– οι αντιπρόσωποι των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών, 
– µέλη του κοινοβουλίου, 
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– οι αντιπρόσωποι των δασικών κοινοτήτων (κάτοχοι δικής τους δασικής έκτασης, 
έκτασης που παραχωρήθηκε από το κράτος ή δικαιούχοι δασικού φόρου), 

– οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
– οι αντιπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα δασών και ξυλείας, 
– τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Η σύνθεση και οι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής ρυθµίζονται µε 
κανονιστική διάταξη του αρµόδιου υπουργείου δασών µετά την υπογραφή της συµφωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Όροι που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προϊόντων ξυλείας τα οποία εξάγονται από το Καµερούν και 

καλύπτονται από άδεια FLEGT 

I. ΑΡΧΕΣ 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αδειών FLEGT στο Καµερούν, 
πρέπει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαληθεύουν ότι τα προϊόντα ξυλείας που 
αποστέλλονται από το Καµερούν και για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση για να τεθούν σε 
ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδεύονται µε έγκυρη άδεια FLEGT (βλ. 
άρθρα 6 και 10). 

Η ύπαρξη και η εγκυρότητα της άδειας FLEGT διαπιστώνονται µε τον έλεγχο των εγγράφων 
από τις αρµόδιες αρχές οι οποίες θα οριστούν από τα κράτη µέλη. Τα προϊόντα ξυλείας µιας 
αποστολής τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µόνο εφόσον οι τελωνειακές αρχές έχουν 
ενηµερωθεί για την ύπαρξη και την εγκυρότητα της άδειας FLEGT που αντιστοιχεί στην 
αποστολή. Πριν τεθεί σε εφαρµογή το σύστηµα αδειών FLEGT, το ευρωπαϊκό συµβαλλόµενο 
µέρος κοινοποιεί στο Καµερούν τον κατάλογο των αρµόδιων αρχών που έχει ορίσει το κάθε 
κράτος µέλος και το επιχειρησιακό σύστηµα που θα χρησιµοποιούν αυτές οι αρµόδιες αρχές. 

II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το σύστηµα αδειών FLEGT εισάγει ένα σύνολο απαιτήσεων και διαδικασιών προκειµένου να 
επαληθευθεί ότι τα προϊόντα ξυλείας που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 
παραχθεί νόµιµα. Η θέσπιση αυτού του καθεστώτος δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων ξυλείας καταγωγής Καµερούν. Συγκεκριµένα, πρέπει να 
τηρούνται οι προθεσµίες για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέπεται κάθε στρέβλωση σε σχέση µε προϊόντα ξυλείας 
καταγωγής µιας χώρας η οποία δεν έχει θεσπίσει σύστηµα αδειών FLEGT. 

Η ανησυχία αυτή θα ληφθεί υπόψη από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (ΚΕΠ) και έχει 
περιληφθεί ρητά: 

– στους «Όρους αναφοράς για τον ανεξάρτητο έλεγχο του συστήµατος (ΑΕΣ)» 
(παράρτηµα VI, τµήµα II.4), 

– στα «Κριτήρια αξιολόγησης του συστήµατος που έχει τεθεί σε εφαρµογή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραλαβή των αδειών FLEGT» (παράρτηµα VIII, 
τµήµα VI). 

III. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Ο εισαγωγέας κοινοποιεί την έγκριση που συνοδεύει µια αποστολή στις αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η τελωνειακή διασάφηση για να τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία αυτή η αποστολή. 
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Συνιστάται θερµά στον εισαγωγέα να κοινοποιεί την άδεια πριν από την άφιξη της αποστολής 
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να την εξετάζουν εκ των προτέρων οι ευρωπαϊκές 
αρχές. 

Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν την άδεια ως προς πέντε σηµεία (έλεγχος εγγράφων): 

– συµµόρφωση µε το υπόδειγµα ή τις τεχνικές προδιαγραφές της άδειας για το 
Καµερούν, που αποστέλλονται εκ των προτέρων στις αρµόδιες αρχές από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

– πρέπει να υπάρχει πρωτότυπο ή αντίγραφο που φέρει την ένδειξη «duplicata» και 
εκδίδεται από την αρχή αδειοδότησης· 

– η ηµεροµηνία εξέτασης πρέπει να είναι προγενέστερη από την αναγραφόµενη 
στην άδεια ηµεροµηνία λήξης· 

– δεν πρέπει να υπάρχουν διαγραφές και τροποποιήσεις, εκτός εάν είναι 
επικυρωµένες από την αρχή αδειοδότησης· 

– παράταση ισχύος της άδειας γίνεται δεκτή µόνον αν έχει επικυρωθεί από την 
αρχή αδειοδότησης. 

Μετά από αυτή την εξέταση, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τις τελωνειακές αρχές, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες, για την ύπαρξη, τη νοµιµότητα και τον 
αριθµό της άδειας. Η ενηµέρωση αυτή είναι απαραίτητη για τις τελωνειακές αρχές που 
διεκπεραιώνουν τη διαδικασία τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 
Ο εισαγωγέας αναγράφει τον αριθµό της άδειας σε αυτή τη διασάφηση. 

Κατά την εξέταση της άδειας, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες από τις αρχές αδειοδότησης του Καµερούν για να επαληθεύσουν την ύπαρξη 
και τη νοµιµότητα της άδειας. 

Επιπλέον, µπορεί να διενεργούνται έλεγχοι για να διευκρινισθεί αν τα πραγµατικά στοιχεία 
της αποστολής είναι σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια («φυσική 
επαλήθευση»). 

Σε περίπτωση που διενεργηθεί φυσική επαλήθευση, οι αρχές του κράτους µέλους 
προσπαθούν να διενεργήσουν τους ελέγχους τους την ίδια χρονική στιγµή και στο ίδιο σηµείο 
για να πραγµατοποιηθεί µία µόνο επαλήθευση της αποστολής.  

Σε περίπτωση φυσικής επαλήθευσης, ο όγκος και το καθαρό βάρος της αποστολής 
θεωρούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια, όταν ο όγκος ή το 
καθαρό βάρος των προϊόντων ξυλείας της αποστολής δεν αποκλίνει κατά ποσοστό άνω του 
10% σε σχέση µε τον όγκο ή το καθαρό βάρος που αναγράφονται στην αντίστοιχη άδεια.  

IV. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει σχηµατικά τη διαδικασία θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων ξυλείας που εξάγονται από το Καµερούν και 
καλύπτονται µε άδεια FLEGT. 
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 Σύστηµα επαλήθευσης  

 
 νοµιµότητας του Καµερούν 

 Έκδοση των αδειών   Εξαγωγή  ∆ιαδικασία 
 του Καµερούν  Παραλαµβάνει αντίγραφο 1, 2, 3  εξαγωγής από 
 Εκδίδει 4 έγγραφα, διατηρεί  ∆ιατηρεί το πρωτ. και το αντίγραφο 3  το Καµερούν 
 το αντίγραφο αριθ. 4 
 

Κατά περίπτωση, ανταλλαγές  Εισαγωγή 
για την επαλήθευση 
της εγκυρότητας της άδειας 

 Κοινοποίηση 
πρωτ. και αντίγραφο.
αριθ. 3 

Τελωνειακή διασάφηση

  Τελωνειακές αρχές

 ∆ιαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία  

 - Είσπραξη των εισαγωγικών δασµών 
Αρµόδιες αρχές  - Είσπραξη άλλων επιβαρύνσεων 
Εξέταση  - Εφαρµογή των µέτρων εµπορικής πολιτικής εκ των οποίων  

 flegt 
 - Άλλες διατυπώσεις 

∆εν διενεργείται 
συµπληρωµατικός 
 έλεγχος  Έλεγχος εγγράφων

Φυσική επαλήθευση

 Ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Όροι που διέπουν την έκδοση των αδειών FLEGT 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ιατυπώσεις για την έκδοση των αδειών 

Άρθρο 1  

1. Η άδεια FLEGT είναι το έγγραφο που εκδίδουν οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του 
αρµόδιου υπουργείου δασών στα σηµεία εξόδου του Καµερούν που έχουν οριστεί γι’ 
αυτό το σκοπό. 

2. Οι άδειες FLEGT υπογράφονται από τις αρχές αδειοδότησης FLEGT που ορίζονται 
γι’ αυτό το σκοπό.  

3. Οι αρχές αδειοδότησης FLEGT είναι υπεύθυνες για τους µηχανισµούς που έχουν 
ορισθεί και µπορεί να είναι:  

– οι περιφερειακές αντιπροσωπείες· 
– οι νοµαρχιακές αντιπροσωπείες· 
– οι προϊστάµενοι των σηµείων δασικού ελέγχου και ελέγχου της θήρας. 

Άρθρο 2  

Η άδεια FLEGT εκδίδεται βάσει φακέλου που περιλαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

– χαρτοσηµασµένη αίτηση που αναφέρει: 

• το ονοµατεπώνυµο, την εθνικότητα, το επάγγελµα και τη διεύθυνση κατοικίας 
του αιτούντος, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο. 

• την επωνυµία, την έδρα, το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή, εάν πρόκειται για 
νοµικό πρόσωπο· 

– αντίγραφο του πιστοποιητικού νοµιµότητας που είναι σε ισχύ και αφορά τον τίτλο 
ιδιοκτησίας της έκτασης από την οποία προήλθε η ξυλεία· 

– δελτίο προδιαγραφών της ξυλείας προς εξαγωγή. 

Άρθρο 3 

1. Η έκδοση της άδειας FLEGT στο σηµείο φόρτωσης βεβαιώνει τη νοµιµότητα της 
ξυλείας (σε σχέση µε τον πίνακα αξιολόγησης νοµιµότητας, την ιχνηλασιµότητα και 
το εθνικό σύστηµα ελέγχου των δασών και της πανίδας) και επιτρέπει την εξαγωγή 
του προς την ευρωπαϊκή αγορά. 
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2. Η διαδικασία υλοποιείται µέσω: 

– της µόνιµης διαβίβασης των πληροφοριών ηλεκτρονικά ή µε προστατευµένα 
έγγραφα µεταξύ των δασικών οντοτήτων και των αρµόδιων δασικών υπηρεσιών 
(ιχνηλασιµότητα µέσω των εγγράφων), 

– της ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στην κεντρική υπηρεσία της Γιαουντέ που 
είναι υπεύθυνη για τη νοµιµότητα κα τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του 
αρµόδιου υπουργείου δασών, µέσω του διαδικτύου µε ένα σύστηµα αρίθµησης 
ενιαίας χρήσης και της αυτόµατης καταγραφής στη κεντρική βάση δεδοµένων 
(µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης των δασικών πληροφοριών - SIGIF II και 
ηλεκτρονική ιχνηλασιµότητα).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Τέλη 

Άρθρο 4 

Για κάθε άδεια FLEGT καταβάλλεται τέλος χαρτοσήµου FLEGT το ποσό και οι όροι 
καταβολής του οποίου προσδιορίζονται σε ειδικό έγγραφο του αρµόδιου υπουργείου δασών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Απαιτήσεις σχετικά µε τις άδειες FLEGT 

Άρθρο 5 

1. Η άδεια FLEGT µπορεί να εκδοθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. 

2. Οι δύο τύποι µέσων, χαρτί ή ηλεκτρονική µορφή, περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο προσάρτηµα 1, σύµφωνα µε τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του 
προσαρτήµατος 2. 

Άρθρο 6  

1. Η άδεια FLEGT ισχύει για µία µόνο αποστολή από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 

2. Η διάρκεια ισχύος της άδειας FLEGT είναι έξι (6) µήνες. Η ηµεροµηνία λήξης 
αναγράφεται στην άδεια. 

3. Μετά τη λήξη της η άδεια FLEGT θεωρείται άκυρη. Η αρχή αδειοδότησης µπορεί να 
αποφασίσει την παράταση της περιόδου ισχύος κατά τρεις (3) µήνες. Για το σκοπό 
αυτό, προβαίνει σε διόρθωση και επικυρώνει τη νέα ηµεροµηνία λήξης. 

4. Σε περίπτωση υποβάθµισης των προϊόντων ξυλείας πριν από τη φόρτωση, η άδεια 
FLEGT καθίσταται άκυρη και επιστρέφεται στην αρχή αδειοδότησης. 
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Άρθρο 7  

Οι άδειες σε χαρτί είναι σύµφωνες µε το µορφότυπο που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1. 

Άρθρο 8  

1. Η άδεια FLEGT συντάσσεται σε έντυπο που εγκρίνουν τα συµβαλλόµενα µέρη και 
περιγράφεται στα προσαρτήµατα 1 και 2. 

2. Το χαρτί που χρησιµοποιείται είναι τυποποιηµένου µεγέθους Α4 σε τέσσερα 
αντίτυπα. 

3. Το χρώµα του χαρτιού που χρησιµοποιείται για τα έντυπα είναι: 

a) λευκό για το «πρωτότυπο για τον αιτούντα»· 
β) πορτοκαλί για το αντίγραφο αριθ. 2 που «προορίζεται για τα τελωνεία του 

Καµερούν»· 
γ) κίτρινο για το αντίγραφο αριθ. 3 που «προορίζεται για τα τελωνεία της ΕΚ»· 
δ) πράσινο για το αντίγραφο αριθ. 4 που «προορίζεται για τα αρχεία της 

εκδίδουσας αρχής». 

Άρθρο 9  

1. Οι άδειες συµπληρώνονται σε γραφοµηχανή ή υπολογιστή. Μπορούν επίσης να 
συµπληρώνονται χειρόγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έντυπα αποτελούνται από 
αυτοαντιγραφικό χαρτί. 

2. Το διακριτικό σήµα της αρχής αδειοδότησης εναποτίθεται µέσω µεταλλικής 
σφραγίδας, κατά προτίµηση από χάλυβα. Ωστόσο, η σφραγίδα της αρχής 
αδειοδότησης µπορεί να αντικατασταθεί µε στεγνή σφραγίδα σε συνδυασµό µε 
γράµµατα και αριθµούς που λαµβάνονται µε διάτρηση. Οι επιτρεπόµενες ποσότητες 
αναγράφονται από την αρχή αδειοδότησης µε τη χρήση µέσου που δεν µπορεί να 
παραποιείται και καθιστά αδύνατη την προσθήκη αριθµών ή συµπληρωµατικών 
ενδείξεων. 

3. Οι άδειες εκτυπώνονται και συµπληρώνονται στα γαλλικά ή τα αγγλικά. 

Άρθρο 10  

1. Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα.  

2. Αφού συµπληρωθεί, υπογραφεί και επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης, το 
πρωτότυπο (λευκό), το οποίο φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο», παραδίδεται στον 
αιτούντα για να το υποβάλει στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος του οποίου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία το φορτίο της αποστολής που καλύπτεται από την άδεια. 

3. Το δεύτερο αντίτυπο (πορτοκαλί), που φέρει την ένδειξη «αντίγραφο που 
προορίζεται για τα τελωνεία του Καµερούν» παραδίδεται στον αιτούντα για να 
υποβληθεί στις τελωνειακές υπηρεσίες του Καµερούν.  
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4. Το τρίτο αντίτυπο (κίτρινο), που φέρει την ένδειξη «αντίγραφο που προορίζεται για 
τα τελωνεία της ΕΚ», παραδίδεται στον αιτούντα για να το υποβάλει στις 
τελωνειακές υπηρεσίες του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχει 
υποβληθεί δήλωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για την καλυπτόµενη από την 
άδεια αποστολή. 

5. Το τέταρτο αντίτυπο (πράσινο), «αντίγραφο που προορίζεται για τα αρχεία της 
εκδίδουσας αρχής», διατηρείται στο αρχείο της εκδίδουσας αρχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της άδειας FLEGT 

Άρθρο 11  

1. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του «πρωτότυπου» ή των 
«αντιγράφων για τα τελωνεία», ο αιτών ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 
µπορεί να ζητήσει από την αρχή αδειοδότησης να του χορηγήσει έγγραφο 
αντικατάστασης βάσει του εγγράφου που διατηρεί στην κατοχή του. 

2. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του «πρωτοτύπου» και των 
«αντιγράφων για τα τελωνεία», ο αιτών ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 
µπορεί να ζητήσει από την αρχή αδειοδότησης να του χορηγήσει αντίγραφο 
αντικατάστασης και των δύο εγγράφων. 

3. Η αρχή αδειοδότησης χορηγεί το(τα) έγγραφο(α) αντικατάστασης εντός προθεσµίας 
ενός µηνός από την παραλαβή της αίτησης του δικαιούχου. 

4. Τα έγγραφα αντικατάστασης περιέχουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που 
αναγράφονταν στην αρχική άδεια, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού της άδειας. 

5. Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει την ένδειξη «∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ».  

6. Εάν η άδεια που έχει απολεσθεί ή κλαπεί ξαναβρεθεί, απαγορεύεται να 
χρησιµοποιηθεί και πρέπει να επιστραφεί στην αρχή αδειοδότησης. 

∆ιαδικασίες σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την εγκυρότητα µιας άδειας 

Άρθρο 12 

1. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς την εγκυρότητα µιας άδειας FLEGT ή ενός 
εγγράφου αντικατάστασης, η αρµόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να 
ζητήσει επαληθεύσεις από την αρχή αδειοδότησης. Μόνο η απάντηση της αρχής 
αδειοδότησης είναι αυθεντική. 

2. Εάν η αρχή αδειοδότησης το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες 
αρχές να της αποστείλουν αντίγραφο της άδειας ή του εγγράφου αντικατάστασης για 
το οποίο εγείρονται αµφιβολίες.  
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3. Εάν η αρχή αδειοδότησης το κρίνει απαραίτητο, ανακαλεί την άδεια και χορηγεί 
διορθωµένο αντίτυπο που φέρει τα στοιχεία αναφοράς του ακυρωθέντος εγγράφου, 
το οποίο διαβιβάζει την αρµόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Εάν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της άδειας, η αρχή αδειοδότησης ενηµερώνει 
σχετικά τις αρµόδιες αρχές, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και 
αποστέλλει τα αντίγραφα της άδειας. 

5. Τα αποστελλόµενα µε αυτό τον τρόπο αντίγραφα φέρουν την επικυρωµένη µε 
σφραγίδα ένδειξη «επικυρώθηκε την ….». 

6. Εάν η αµφισβητούµενη άδεια δεν είναι έγκυρη, η αρχή αδειοδότησης ενηµερώνει 
σχετικά την αρµόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα. 

Τεχνικές προδιαγραφές µιας ηλεκτρονικής άδειας FLEGT 

Άρθρο 13  

1. Η άδεια FLEGT µπορεί να εκδίδεται και να χρησιµοποιείται µε τη βοήθεια 
µηχανογραφικών συστηµάτων.  

2. Στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι συνδεδεµένα µε το 
µηχανογραφικό σύστηµα χορηγείται άδεια τυπωµένη σε χαρτί. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Έντυπο της άδειας FLEGT 

2. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έντυπα πρέπει να φέρουν τα σύµβολα και τα γραµµατόσηµα του 
Καµερούν. 
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Προσάρτηµα 1 

Μορφότυπο της άδειας FLEGT 
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Προσάρτηµα 2 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

ΓΕΝΙΚΑ  
– Συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα. 
– Όπου αναφέρεται κωδικός ISO, είναι ο κωδικός χώρας που αποτελείται δύο γράµµατα, 

σύµφωνα µε τη διεθνή τυποποίηση. 
Θέση 1 Εκδίδουσα αρχή  Αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση της αρχής αδειοδότησης.  

Θέση 2 Στοιχεία του 
πιστοποιητικού 
νοµιµότητας 

Ο χώρος αυτός διατηρείται για την χώρα έκδοσης. 

Θέση 3 Αριθµός άδειας FLEGT  Αναγράφεται ο αριθµός της χορηγούµενης άδειας. 

Θέση 4 Ηµεροµηνία λήξης  Περίοδος ισχύος της άδειας.  

Θέση 5 Χώρα εξαγωγής  Αναγράφεται η χώρα εταίρος από την οποία εξήχθησαν τα προϊόντα ξυλείας στην ΕΕ. 

Θέση 6 Κωδικός ISO  Αναγράφεται ο κωδικός µε δύο γράµµατα της συνεργαζόµενης χώρας ο οποίος 
αναφέρεται στο χώρο 5. 

Θέση 7 Μέσο µεταφοράς  Αναγράφεται το µέσο µεταφοράς στο σηµείο εξαγωγής.  

Θέση 8 Κάτοχος της άδειας  Αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εξαγωγέα.  

Θέση 9 Εµπορική ονοµασία  Αναγράφεται η εµπορική ονοµασία των προϊόντων ξυλείας.  

Θέση 10 Κλάση ΕΣ και περιγραφή  Αναγράφεται ο τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός εµπορεύµατος που έχει καθοριστεί 
σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των 
εµπορευµάτων. 

Θέση 11 Κοινή ή επιστηµονική 
ονοµασία  

Αναγράφεται η κοινή ή η επιστηµονική ονοµασία του είδους ξυλείας που έχει 
χρησιµοποιηθεί για το προϊόν. Εάν ένα σύνθετο προϊόν περιλαµβάνει περισσότερα του 
ενός είδη ξυλείας, χρησιµοποιείται χωριστή γραµµή για κάθε κατηγορία. Επιτρέπεται 
να παραλείπεται για σύνθετο προϊόν ή συστατικό το οποίο περιλαµβάνει πολλά είδη 
που δεν είναι πλέον ταυτοποιήσιµα (π.χ. µοριοσανίδες). 

Θέση 12 Χώρες υλοτόµησης  Αναγράφονται οι χώρες όπου έχει υλοτοµηθεί το είδος ξυλείας που αναφέρεται στη 
θέση 10. Για τα σύνθετα προϊόντα αναγράφονται όλες οι πηγές του χρησιµοποιηθέντος 
ξύλου. Είναι προαιρετικό σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων που περιέχουν µη 
προσδιοριζόµενες περισσότερες κατηγορίες. 

Θέση 13 Κωδικοί ISO Αναγράφονται οι κωδικοί ISO των χωρών που δηλώνονται στη θέση 12. Προαιρετικά 
σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων που περιέχουν µη προσδιοριζόµενες περισσότερες 
κατηγορίες.  

Θέση 14 Όγκος (m³)  ∆ηλώνεται ο συνολικός όγκος σε µ3. Επιτρέπεται να παραλείπεται µόνο εφόσον δεν 
παραλείπονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 15.  

Θέση 15 ∆ηλώνεται το συνολικό 
βάρος σε kg. 

Αναγράφεται το συνολικό βάρος σε χιλιόγραµµα, δηλ. η καθαρή µάζα των προϊόντων 
ξυλείας χωρίς τους άµεσους περιέκτες ή οποιαδήποτε συσκευασία, εκτός από τα 
στεφάνια παλετών, τα τελάρα φόρτωσης, τις ετικέτες κ.λπ. Επιτρέπεται να παραλείπεται 
µόνο εφόσον δεν παραλείπονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 14.  

Θέση 16 Αριθµός τεµαχίων Αναγράφεται ο αριθµός των τεµαχίων, εάν αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος 
για να προσδιοριστεί ποσοτικά ένα µεταποιηµένο προϊόν. Προαιρετικό.  

Θέση 17 ∆ιακριτικά στοιχεία Αναγράφεται, κατά περίπτωση, κάθε διακριτικό σήµα, π.χ. αριθµός παρτίδας, αριθµός 
φορτωτικής. Προαιρετικό. 
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Θέση 18 Υπογραφή και σφραγίδα 
της εκδίδουσας αρχής 

Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου και 
σφραγίζεται µε την επίσηµη σφραγίδα της αρχής αδειοδότησης. Αναγράφονται επίσης ο 
τόπος και η ηµεροµηνία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Όροι αναφοράς για τον ανεξάρτητο έλεγχο του συστήµατος 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής της εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ), η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καµερούν αναγνωρίζουν την ανάγκη να τεθεί σε εφαρµογή ένα 
σύστηµα ανεξάρτητου ελέγχου για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και επάρκεια της 
διαδικασίας έκδοσης των αδειών FLEGT. 

II. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος του συστήµατος (ΑΕΣ) θα είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες 
ενέργειες: 

1. Έλεγχος του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) 

– Επαλήθευση της συµµόρφωσης της διαδικασίας χορήγησης των διαφόρων τύπων 
τίτλων 

• Ανθρώπινοι πόροι και ικανότητες 
• ∆ιαδικασία χορήγησης των διαφόρων τύπων αδειών 
• Επαλήθευση (βάσει δειγµατοληψίας) της χορήγησης των διαφόρων τύπων αδειών 
• Σύστηµα καταγραφής των αδειών 
• Ένταξη των αδειών στο µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης της δασικής 

πληροφόρησης (SIGIF II) 
• Κατά περίπτωση, επαλήθευση της εγγραφής της εγγύησης στο δηµόσιο ταµείο 
• ∆ηµοσίευση των χορηγούµενων αδειών. 

– Αξιολόγηση του συστήµατος έκδοσης πιστοποιητικών νοµιµότητας  

• Ανθρώπινοι πόροι και ικανότητες 
• ∆ιαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών νοµιµότητας (εφαρµογή του πίνακα 

αξιολόγησης της νοµιµότητας) 
• Επαλήθευση (βάσει δειγµατοληψίας) των χορηγηθέντων πιστοποιητικών 

νοµιµότητας 
• Σύστηµα καταγραφής των εκδοθέντων πιστοποιητικών 
• Χρησιµοποίηση και λειτουργία του SIGIF II 
• ∆ιαδικασίες επιτόπου επαλήθευσης (στο δάσος, κατά την οδική µεταφορά και 

στις µονάδες µεταποίησης) 
• Καταχώρηση των εκθέσεων των επιτόπου επαληθεύσεων 
• Μηχανισµός αναγνώρισης των ιδιωτικών πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται µε 

βάση τις αρχές, τα κριτήρια και τους δείκτες που εφαρµόζονται στο Καµερούν 
και επαλήθευση της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις του πίνακα 
αξιολόγησης της νοµιµότητας. 

– Αξιολόγηση του συστήµατος ιχνηλασιµότητας 

• Ανθρώπινοι πόροι και ικανότητες 
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• ∆ιαδικασίες επιτόπου ελέγχου (εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής ελέγχου της 
δασικής δραστηριότητας και της πανίδας) 

• Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ελέγχου (περιλαµβάνει τις ενδεχόµενες 
επιτόπου επαληθεύσεις) 

• Καταγραφή των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας 
• Αξιολόγηση των διαδράσεων ανάµεσα στα διάφορα συστήµατα: µηχανογραφικό 

σύστηµα διαχείρισης της δασικής πληροφόρησης (SIGIF II), παρακολούθηση των 
παραβάσεων και της ηλεκτρονικής διαχείρισης των δασικών διαφορών 
(SIGICOF), µηχανογραφικό σύστηµα τελωνείων (SYDONIA) και καλύτερη 
παρακολούθηση της είσπραξης φόρων (MESURE) 

• Αξιολόγηση της επαλήθευσης/ελέγχου της συνάφειας των πληροφοριών σε όλη 
την αλυσίδα εφοδιασµού. 

– Αξιολόγηση του συστήµατος χορήγησης των αδειών FLEGT 

• Ανθρώπινοι πόροι και ικανότητες 
• ∆ιαδικασίες έκδοσης των αδειών 
• Χρησιµοποίηση και λειτουργία των SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA και 

MESURE 
• Επαλήθευση (βάσει δειγµατοληψίας) των αδειών FLEGT που έχουν εκδοθεί 
• Σύστηµα καταγραφής των αδειών FLEGT που έχουν εκδοθεί 
• Παραγωγή στατιστικών ή άλλων ενοποιηµένων πληροφοριών. 

2. Εντοπισµός των ελλείψεων του ΣΕΝ και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Συµβούλιο. 

3. Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών µέτρων που έχουν ληφθεί 
µετά τον εντοπισµό των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στις εκθέσεις ελέγχου. 

4. Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που έχει θέσει σε εφαρµογή 
η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που 
καλύπτονται από το σύστηµα αδειών FLEGT στην ευρωπαϊκή αγορά και ιδίως: 

– προθεσµία επαλήθευσης· 
– θεσµικά προβλήµατα ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές και την αρχή αδειοδότησης. 

5. Αξιολόγηση του συστήµατος παρακολούθησης της διαµετακοµιζόµενης ξυλείας. 

6. Εξέταση µετά από κοινή αίτηση των δύο µερών κάθε άλλου στοιχείου που θα 
προέκυπτε κατά την εφαρµογή του ΣΕΝ. 

III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο φορέας του ΑΕΣ πρέπει να υπάγεται στην ευθύνη ενός ανεξάρτητου οργανισµού που 
διαθέτει διαπιστωµένες ικανότητες σε θέµατα ελέγχου και αποδεδειγµένη βαθειά γνώση του 
δασικού τοµέα στο Καµερούν ή/και στη Λεκάνη του Κογκό. Θα πρέπει ακόµη να διαθέτει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

– να µην συνδέεται άµεσα µε τη διαχείριση (την εκµετάλλευση, τη µεταποίηση, το 
εµπόριο των προϊόντων ξυλείας καθώς και τον έλεγχο) των δραστηριοτήτων του 
δασικού τοµέα στο Καµερούν. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσω συµβάσεων µε την 
κυβέρνηση του Καµερούν στο πλαίσιο του δασικού ελέγχου δεν µπορούν να 
αναλάβουν τη διενέργεια του ΑΕΣ, 
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– να µην έχει άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα σε σχέση µε ένα από τους φορείς του 
δασικού τοµέα του Καµερούν ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– να διαθέτει εσωτερικό σύστηµα ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 17021 ή 
ισοδύναµο,  

– να µπορεί να αποδεικνύει την παρουσία, στο εσωτερικό των οµάδων του, 
εµπειρογνωµόνων από τοµείς ελέγχων που άπτονται της δασικής διαχείρισης, της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας, των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας και της γνώσης 
της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– να µπορεί να αποδεικνύει την παρουσία στο εσωτερικό των οµάδων του 
εµπειρογνωµόνων µε επαρκή εµπειρία στο Καµερούν και στη Λεκάνη του Κογκό, 

– η συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων της περιοχής πρέπει να ενθαρρύνεται 
παράλληλα µε εκείνη των διεθνών εµπειρογνωµόνων.  

IV. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ο ΑΕΣ διενεργείται βάσει διαδικασιών ελέγχου εγγράφων.  

– Ο ΑΕΣ πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε τεκµηριωµένη δοµή διαχείρισης, 
πολιτικές και διαδικασίες που πληρούν τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στον 
οδηγό των διεθνώς αποδεκτών ορθών πρακτικών και οι οποίες είναι προσβάσιµες 
στο κοινό.  

– Ο φορέας ΑΕΣ καταρτίζει χρονοδιάγραµµα ελέγχου σύµφωνα µε την ακόλουθη 
συχνότητα: έξι µήνες µετά την εφαρµογή στην πράξη του συστήµατος 
επαλήθευσης και στη συνέχεια µία φορά το έτος µετά την αρχική περίοδο και µε 
την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων. 

– Ο ΑΕΣ πραγµατοποιείται, εφόσον είναι δυνατόν, εντός του πρώτου τριµήνου του 
έτους. 

– Οι τεκµηριωµένες διαδικασίες πρέπει να χρησιµεύουν ως οδηγοί για τις επιµέρους 
επαληθεύσεις (δειγµατοληψίες) των εγγράφων, των καταγραφών και των 
εργασιών.  

– Όλες οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια των αποστολών 
ελέγχου πρέπει να τεκµηριώνονται. 

– Οι παρατηρήσεις του ελέγχου συµβάλλουν στον προσδιορισµό των συστηµικών 
προβληµάτων. 

– Η έκθεση ελέγχου περιλαµβάνει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το 
πρόγραµµα και τις διαπιστώσεις. Το εγχειρίδιο διαδικασιών πρέπει να περιέχει 
προσχέδιο και περίληψη της έκθεσης ελέγχου. 

– Ο φορέας ΑΕΣ θέτει σε λειτουργία σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας 
καταγγελιών εναντίον του. 

V. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο ΑΕΣ πρέπει να διενεργείται µε τη χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πηγών 
πληροφοριών και ιδίως: 

1. Των εκθέσεων των αποστολών διαρκούς δασικού ελέγχου που πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ελέγχου των δασικών δραστηριοτήτων και της 
πανίδας (SNCFF). 

2. Των πληροφοριών που προέρχονται από το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 
(ΣΕΝ) και τις τέσσερις συνιστώσες της: 
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– επαλήθευση του σύννοµου χαρακτήρα της διαδικασίας χορήγησης των τίτλων 
– επαλήθευση του συστήµατος έκδοσης των πιστοποιητικών νοµιµότητας 
– επαλήθευση του συστήµατος ιχνηλασιµότητας 
– επαλήθευση του συστήµατος έκδοσης των αδειών. 

3. Των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών: 

– τελωνεία 
– φορολογικές υπηρεσίες (πρόγραµµα διασφάλισης των εσόδων από τις δασικές 

δραστηριότητες - PSRF). 

4. Των πληροφοριών που προέρχονται από τους µηχανισµούς εξωτερικού ελέγχου: 

– ανεξάρτητη παρατήρηση (ΑΠ) για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
δασικών παραβάσεων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων 
ελέγχου του αρµόδιου υπουργείου δασών και παρέχει ανεξάρτητες πηγές 
πληροφοριών για τον δασικό τοµέα· 

– γενική εταιρεία επιτήρησης (SGS), υπεύθυνη για τον γενικό έλεγχο των 
ακατέργαστων κορµοτεµαχίων µε στόχο τη διασφάλιση των τελωνειακών 
εσόδων· 

– ιδιωτικά συστήµατα εθελοντικής πιστοποίησης της νοµιµότητας και 
ιχνηλασιµότητας, αναγνωρισµένα µε βάση τα PCI που εφαρµόζονται στο 
Καµερούν καθώς και τα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης (όπως ο τίτλος 
«Forest Stewardship Council» - FSC)· 

– άλλοι µηχανισµοί παρακολούθησης της δασικής εκµετάλλευσης στο Καµερούν οι 
οποίοι παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τις παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Επιτόπου επισκέψεων από τρίτους. 

6. Πληροφοριών που λαµβάνονται από άλλους οργανισµούς (ειδικευµένες ΜΚΟ κλπ.) 

7. Εκθέσεων των αρµόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8. Κάθε άλλης πηγής πληροφόρησης που κρίνεται χρήσιµη από το ΑΕΣ. 

9. Εκθέσεων ελέγχων που δηµοσιεύονται σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν θέσει σε 
εφαρµογή σύστηµα αδειών FLEGT. 

VI. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Κάθε έκθεση ΑΕΣ πρέπει να περιλαµβάνει: 

(i.) πλήρη έκθεση για τα συµβαλλόµενα µέρη που να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα ελέγχου και τη λειτουργία του συστήµατος 
επαλήθευσης της νοµιµότητας και την έκδοση των αδειών FLEGT· 

(ii.) σύνοψη της έκθεσης για το δηµόσιο τοµέα, βάσει της πλήρους εκθέσεως, η οποία 
συνοψίζει τα βασικά συµπεράσµατα και τις εντοποπισθείσες ελλείψεις του 
συστήµατος. 

Ο φορέας του ΑΕΣ υποβάλλει προκαταρκτική έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή µέσω της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της συµφωνίας. Οι σχετικές 
παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο φορέα του ΑΕΣ για τη τελική διατύπωση της έκθεσης. Ο 
φορέας του ΑΕΣ πρέπει να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και τις απαντήσεις στις 
αιτούµενες διευκρινήσεις. Η τελική έκθεση θα βασίζεται στην προκαταρκτική έκθεση στην 
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οποία προστίθενται όλες οι διασαφηνίσεις που δίνουν τα µέρη και οι ενδεχόµενες αντιδράσεις 
του φορέα του ΑΕΣ σε αυτές τις διασαφηνίσεις. Ο ΑΕΣ υποβάλλει την τελική του έκθεση στο 
Συµβούλιο. Το Καµερούν, µετά την έκδοση ευνοϊκής γνώµης του Συµβουλίου, δηµοσιεύει 
την έκθεση. Οι εκθέσεις του ΑΕΣ και όλα τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα θα συζητούνται 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου. Τα εν λόγω διορθωτικά µέτρα κοινοποιούνται στον ΑΕΣ. 

VII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Ο φορέας διενέργειας του ΑΕΣ επιλέγεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία στο Καµερούν. 
Η κυβέρνηση του Καµερούν συνάπτει σύµβαση µε τον ΑΕΣ µετά από διαβούλευση µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των τεκµηριωµένων και διαφανών διαδικασιών επιλογής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Πληροφορίες που κοινοποιούνται δηµόσια 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εξασφαλίσουν ότι η εθελοντική συµφωνία 
εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) και το σύστηµα αδειών FLEGT έχουν κατανοηθεί σαφώς 
από το σύνολο των ενδιαφερόµενων φορέων. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση 
σχετικά µε τους στόχους, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο θα 
επιτρέψει την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών καθώς και τη συµµετοχή όλων των 
φορέων για την επίτευξη των στόχων της συµφωνίας. Αυτή η διαφάνεια θα 
ενισχύσει την εικόνα των δασικών προϊόντων του Καµερούν στην ευρωπαϊκή αγορά 
και θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίµα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ξυλείας στην 
Ευρώπη. 

2. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εργασίες που συνδέονται µε το σύστηµα αδειών 
FLEGT θα εγγράφονται σε ετήσια έκθεση η οποία δηµοσιεύεται από το κοινό 
συµβούλιο εφαρµογής (Συµβούλιο). Για το σκοπό αυτό, η κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης (ΚΕΠ) θα πραγµατοποιεί τακτικές κοινές αποστολές για να 
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της συµφωνίας καθώς και την επίπτωσή της. 
Βάσει των πληροφοριών των δύο µερών, η ετήσια έκθεση για το σύστηµα αδειών 
FLEGT πρέπει να περιλαµβάνει, ιδίως, πληροφορίες σχετικά µε: 

α) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο του συστήµατος αδειών FLEGT, σύµφωνα µε τις στήλες των 
κωδικών ΣΕ /CEMAC και ανάλογα µε το κράτος µέλος προορισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

β) τον αριθµό των αδειών FLEGT που εκδίδει το Καµερούν· την πρόοδο στην 
υλοποίηση των στόχων και των εργασιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
εντός προθεσµίας που ορίζεται στη συµφωνία και όλα τα θέµατα σχετικά µε 
την εφαρµογή της συµφωνίας·  

γ) τα µέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε ενδεχόµενου να εξαχθούν 
προϊόντα ξυλείας παράνοµης προέλευσης προς τις αγορές εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά· 

δ) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στο Καµερούν ή έχουν 
διέλθει µέσω του Καµερούν·  

ε) τα µέτρα που λαµβάνονται για να αποτραπούν οι εισαγωγές προϊόντων ξυλείας 
παράνοµης προέλευσης µε στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του 
συστήµατος αδειών FLEGT· 

στ) τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε το σύστηµα αδειών FLEGT στο 
Καµερούν και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση αυτών των 
καταστάσεων· 

ζ) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του συστήµατος αδειών FLEG, µε βάση τις στήλες των κωδικών ΣΕ 
/CEMAC και ανάλογα µε το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή·  

η) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του συστήµατος αδειών FLEGT, ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής 
(χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση)· 

θ) την πληροφόρηση για τις τιµές στη διεθνή αγορά· 
ι) τον αριθµό αδειών FLEGT που παραλαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
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ια) τον αριθµό των περιπτώσεων και των ποσοτήτων προϊόντων ξυλείας σε 
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 245. 

3. Τα άλλα δεδοµένα και οι εκθέσεις θα δηµοσιεύονται για να έχουν οι εµπλεκόµενοι 
φορείς πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι χρήσιµες για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής της συµφωνίας. Η εν λόγω πρόσβαση στην πληροφόρηση θα πρέπει 
επίσης να συµβάλει στην ενδυνάµωση της διακυβέρνησης στον δασικό τοµέα. Οι 
πληροφορίες αυτές θα δηµοσιοποιούνται µέσω των διαδικτυακών τόπων των δύο 
µερών. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Νοµικές πληροφορίες 
– Πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας 
– Όλες οι ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα διοικητικά 

έγγραφα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II  
– Το κείµενο όλων των νόµων και τροποποιητικών νόµων που εφαρµόζονται στον 

δασικό τοµέα  
– ∆ασικός κώδικας (νόµοι και κανονιστικές διατάξεις) 
– ∆ιατάξεις εφαρµογής 
– Κατάλογος των διεθνών συµβάσεων και συµφωνιών – 

υπογεγραµµένων/επικυρωµένων 
– Κείµενο της ΕΣΕΣ, των παραρτηµάτων και µεταγενέστερων τροποποιήσεων 
– Κώδικας εργασίας και βασικά κανονιστικά κείµενα που εφαρµόζονται στον 

δασικό τοµέα 
– Γενικός φορολογικός κώδικας και νόµος του προϋπολογισµού 
– Κατάλογος των ιδιωτικών συστηµάτων πιστοποίησης της νοµιµότητας / 

βιωσιµότητας που έχει στην κατοχή του το αρµόδιο υπουργείο δασών. 

Πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή 
– Ετήσια συνολική παραγωγή ακατέργαστων κορµοτεµαχίων 
– Ετήσιοι όγκοι επιτρεπόµενων εξαγωγών ανά είδος, ανά τίτλο και ανά εταιρεία 
– Ετήσιοι όγκοι µεταποίησης ανά τύπο προϊόντος, ανά είδος και ανά εταιρεία 
– Ετήσιοι όγκοι εξαγόµενων ακατέργαστων κορµοτεµαχίων ανά είδος (σύνολο και 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
– Ετήσιοι όγκοι προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στο Καµερούν και ανά χώρα 
– Ετήσιοι όγκοι ξυλείας που πωλούνται σε δηµοπρασίες 

Πληροφορίες σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων 
– Κατάλογος των έγκυρων τίτλων µε τις επωνυµίες των αναδόχων εταιρειών 
– Κατάλογος των χορηγούµενων ετήσιων αδειών λειτουργίας / ετήσιων 

πιστοποιητικών εκµετάλλευσης 
– Χάρτης γεωγραφικής θέσης των έγκυρων τίτλων εκµετάλλευσης 

                                                 
45 Άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2: ∆ιαβουλεύσεις σχετικά µε την εγκυρότητα των αδειών FLEGT: Σε 

περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την εγκυρότητα µιας άδειας, η αρµόδια αρχή επικοινωνεί 
µε την αρχή αδειοδότησης για να λάβει συµπληρωµατικές πληροφορίες. 

 Εάν η αρχή αδειοδότησης δεν απαντήσει εντός προθεσµίας 21 ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, ή εάν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που λαµβάνονται 
επιβεβαιώνουν την παρατυπία, ή εάν τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια FLEGT δεν 
αντιστοιχούν στην αποστολή, η οικεία αρµόδια αρχή δεν αποδέχεται την άδεια FLEGT και αποφασίζει 
µε ποιο τρόπο θα αντιµετωπίσει την κατάσταση κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας. 
Ενηµερώνεται σχετικά η αρχή αδειοδότησης.  
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– Χάρτης των ετήσιων εκτάσεων στις οποίες επιτρέπεται η εκµετάλλευση 
– Επίσηµες εκτάσεις των έγκυρων τίτλων εκµετάλλευσης και τιµή ανάθεσης 

(ετήσιο δασικό τέλος - RFA) 
– ∆ιάφορες προκηρύξεις διαγωνισµών (πώληση κοπής, άδεια υλοτόµησης, άδεια 

για ξυλεία κατασκευών κλπ.) 
– Πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα εξαγοράς 
– Κατάλογος των ετήσιων αποσύρσεων προστατευµένων εγγράφων (βιβλία 

εργοταξίου DF10 και φορτωτικές) 
– Αποτελέσµατα των εργασιών της διυπουργικής επιτροπής παραχώρησης τίτλων 
– Κατάλογος των εγκεκριµένων εταιρειών στον εξεταζόµενο κλάδο (εκµετάλλευση, 

µεταποίηση, απογραφές, χωροταξική διευθέτηση) 
– Κοινοποίηση έναρξης δραστηριοτήτων για τις άδειες υλοτοµίας (ARB) 

Πληροφορίες σχετικά µε τη δασική χωροταξία  
– Εντολή, αποστολή και ευθύνες των αρµόδιων υπηρεσιών υπουργείων για τη 

δασική χωροταξία 
– Κατάλογος των χωροταξικά διευθετούµενων παραχωρούµενων εκτάσεων 
– Κατάλογος των δηµοτικών δασών και των εκτάσεών τους 
– Έκταση των δασικών εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί 
– Έκταση των δασικών εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί και είναι σε καθεστώς 

χωροταξικής διευθέτησης (συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων σχεδίων 
εργασιών και των πενταετών σχεδίων διαχείρισης) 

– Έκταση των δασικών εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί µε εγκεκριµένο σχέδιο 
χωροταξικής διευθέτησης 

– Έκταση των δασικών εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί και πιστοποιητικό 
– Έγγραφα εγκεκριµένων σχεδίων χωροταξικής διευθέτησης 
– Συγγραφές υποχρεώσεων 
– Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταποίηση 
– Κατάλογος των εγκεκριµένων εταιρειών µεταποίησης 
– Χωροθεσία των µονάδων µεταποίησης (διευθύνσεις ή/και γεωγραφικές 

συντεταγµένες των µονάδων µεταποίησης) 
– Ικανότητα µεταποίησης ανά µονάδα µεταποίησης (ποσοστό της πράγµατι 

χρησιµοποιούµενης ικανότητας) 
– Ποσότητες που εισάγονται σε εργοστάσιο /εταιρεία 
– Ποσότητες που εξάγονται από εργοστάσιο / εταιρεία 
– Αποθέµατα τέλους χρήσης 

Πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγωγές 

– Στοιχεία για τα προϊόντα ξυλείας σε διαµετακόµιση 
– Στοιχεία για τις εξαγωγές ανά είδος, ανά χώρα και ανά εταιρεία 

Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας και ελέγχου 
– Τελική περιγραφή του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας 
– ∆ιαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού νοµιµότητας και των αδειών FLEGT 
– Εθνική στρατηγική και διατάξεις ελέγχου 
– Έκθεση του ανεξάρτητου παρατηρητή για τις χορηγήσεις τίτλων 
– Έκθεση του ανεξάρτητου παρατηρητή δασικού ελέγχου 
– Εκθέσεις των σωµάτων ελέγχου 
– Κατάλογος των εκδοθέντων πιστοποιητικών νοµιµότητας 
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– Κατάλογος των αδειών FLEGT που έχουν εκδοθεί 
– Απορριφθείσες αιτήσεις πιστοποιητικών 
– Απορριφθείσες αιτήσεις αδειών FLEGT 

Πληροφορίες σχετικά µε τους ελέγχους 

– Όροι αναφοράς των ελέγχων 
– ∆ιαδικασίες πρόσληψης του ελεγκτή 
– Αποτελέσµατα του ελέγχου 
– Καταγγελίες σχετικά µε τον έλεγχο και αντιµετώπισή τους 
– Υλοποίηση των διορθωτικών µέτρων 

Πληροφορίες σχετικά µε χρηµατοοικονοµικές πράξεις 
– Κατάλογος των δασικών διαφορών (µητρώο παραβάσεων) 
– Ετήσια έκθεση για τα δασικά έσοδα  
– Ετήσιες καταβολές του ετήσιου δασικού τέλους (RFA) ανά τίτλο 
– Κατάλογος των καταβολών τοπικών και εθνικών φόρων 
– Κατάλογος των προστίµων για παραβάσεις 
– Κατάλογος των επιλυθεισών διαφορών 

Πληροφορίες σχετικά µε θεσµικά θέµατα 
– Σύνθεση και λειτουργία της κοινής επιτροπής παρακολούθησης 
– Έκθεση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης 
– Σύνθεση και λειτουργία της εθνικής επιτροπής παρακολούθησης 
– Έκθεση της εθνικής επιτροπής παρακολούθησης 
– Σύνθεση και λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της 

διασύνδεσης 
– Έκθεση της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της διασύνδεσης 
– Κατάλογος των αρχών αδειοδότησης 
– Κατάλογος των αρµόδιων αρχών 
– Εκθέσεις των αρµόδιων αρχών 

4. Τα µέρη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να διασφαλίσουν τη διαφάνεια των δράσεων 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΣΕΣ. Υπό αυτό το πνεύµα, εάν ένας άλλος 
φορέας του κλάδου υποβάλει ειδική αίτηση, θα παρέχουν πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρείται χρήσιµη. 

5. Τα µέσα και οι δίαυλοι δηµοσιοποίησης των πληροφοριών πρέπει κυρίως να 
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

– επίσηµες εκθέσεις, 
– διαδικτυακούς τόπους (Υπουργείο ∆ασών, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, GLIN46), 
– µηχανισµό εφαρµογής από πολλαπλούς φορείς, 
– δηµόσιες συνεδριάσεις, 
– συνεντεύξεις τύπου, 
– ταινίες, 
– ραδιόφωνο και τηλεόραση. 

                                                 
46 Global Legal Information Network 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Κριτήρια αξιολόγησης του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας 
(ΣΕΝ) 

Η παρούσα συµφωνία προβλέπει την εφαρµογή ενός συστήµατος επαλήθευσης της 
νοµιµότητας (ΣΕΝ) µε στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που 
προσδιορίζονται στη συµφωνία και εξάγονται από το Καµερούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
παράγονται µε απόλυτη νοµιµότητα. Το ΣΕΝ πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:  

– ορισµό της νόµιµης προέλευσης της ξυλείας που παραθέτει τους νόµους οι 
οποίοι πρέπει να τηρούνται για τη χορήγηση µιας άδειας· 

– τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού για την παρακολούθηση της πορείας των 
προϊόντων ξυλείας από το δάσος µέχρι το σηµείο εξαγωγής 

– την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε όλα τα στοιχεία του ορισµού της 
νοµιµότητας και του ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού· 

– τη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών νοµιµότητας και έκδοση των 
αδειών FLEGT και, τέλος, 

– τον ανεξάρτητο έλεγχο για να διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήµατος 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις. 

Το ΣΕΝ υπόκειται σε ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση πριν να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 
σύστηµα έκδοσης αδειών· οι όροι αναφοράς θα εγκριθούν από κοινού από τα συµβαλλόµενα 
µέρη µέσω της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της συµφωνίας (ΚΕΠ). Αυτά τα κριτήρια 
αξιολόγησης καθορίζουν τα αποτελέσµατα που πρέπει να παράγει το ΣΕΝ και θα 
αποτελέσουν τη βάση των όρων αναφοράς της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα αφορά 
ειδικότερα: 

– την επανεξέταση της περιγραφής του συστήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
ενδεχόµενες αναθεωρήσεις µετά τη συµφωνία της ΕΣΕΣ-FLEGT και 

– την εξέταση της λειτουργίας του συστήµατος στην πράξη. 

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ξυλεία νόµιµης προέλευσης πρέπει να ορίζεται µε βάση τη νοµοθεσία που ισχύει στο 
Καµερούν. Ο χρησιµοποιούµενος ορισµός πρέπει είναι σαφής και αντικειµενικά επαληθεύσιµος 
και εφαρµόσιµος σε επίπεδο λειτουργίας. Επιπλέον, πρέπει να µνηµονεύει τουλάχιστον τους 
νόµους που διέπουν τους ακόλουθους τοµείς: 

∆ικαιώµατα υλοτόµησης: απόδοση των νοµίµων δικαιωµάτων για την υλοτόµηση της 
ξυλείας στις ζώνες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό από το νόµο.  

∆ασικές εργασίες: τήρηση των νοµικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη δασική διαχείριση, και 
ιδίως συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες για το περιβάλλον και την εργασία.  

∆ασµοί και φόροι: τήρηση των νοµικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τους φόρους, τα τέλη και 
τους δασµούς που συνδέονται άµεσα µε την υλοτόµηση και τα δικαιώµατα υλοτόµησης. 

Άλλοι χρήστες: Τήρηση, κατά περίπτωση, των δικαιωµάτων έγγειας ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωµάτων χρήσης άλλων µερών επί των γαιών και των πόρων, που ενδέχεται να 
επηρεάζονται από τα δικαιώµατα υλοτόµησης.  
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Εµπόριο και τελωνεία: τήρηση των νοµικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά εµπορικές και 
τελωνειακές διαδικασίες.  

Μπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια το νοµικό µέσο που υποστηρίζει κάθε στοιχείο του 
ορισµού;  

∆ιευκρινίζονται τα κριτήρια και οι δείκτες που επιτρέπουν τη µέτρηση της συµµόρφωσης µε 
κάθε στοιχείο του ορισµού;  

Είναι τα κριτήρια/δείκτες σαφή, αντικειµενικά και εφαρµόσιµα σε επίπεδο λειτουργίας;  

Επιτρέπουν τα κριτήρια/δείκτες τον ακριβή προσδιορισµό των ρόλων και των ευθυνών των 
διαφόρων παραγόντων και η επαλήθευση αξιολογεί τις επιδόσεις όλων των σχετικών 
παραγόντων;  

Περιλαµβάνει ο ορισµός της νοµιµότητας τους προαναφερθέντες κύριους τοµείς της 
ισχύουσας νοµοθεσίας; Εάν όχι, γιατί έχουν παραβλεφθεί ορισµένοι τοµείς της νοµοθεσίας; 

Κατά την επεξεργασία του ορισµού, οι ενδιαφερόµενοι έλαβαν υπόψη όλους του βασικούς 
τοµείς της ισχύουσας νοµοθεσίας;  

Το σύστηµα ελέγχου της νοµιµότητας περιλαµβάνει τις κύριες νοµικές διατάξεις που 
προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούµενων συζητήσεων µεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφεροµένων; 

Ο ορισµός της νοµιµότητας και ο πίνακας ελέγχου της νοµιµότητας έχει τροποποιηθεί µετά 
τη σύναψη της συµφωνίας ΕΣΕΣ-FLEGT; Έχουν οριστεί δείκτες και κριτήρια για τον έλεγχο 
των εν λόγω τροποποιήσεων; 

II. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Τα συστήµατα που αποσκοπούν στον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού πρέπει να διασφαλίζουν 
την αξιοπιστία της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων ξυλείας σε όλο το µήκος της αλυσίδας 
εφοδιασµού, από την υλοτόµηση ή το σηµείο εισαγωγής έως το σηµείο εξαγωγής. ∆εν θα είναι 
πάντα απαραίτητο να διατηρείται η φυσική ιχνηλασιµότητα ενός ακατέργαστου κορµοτεµαχίου, 
ενός φορτίου κορµοτεµαχίων ή ενός προϊόντος ξυλείας από το σηµείο εξαγωγής έως το δάσος 
προέλευσης, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντα η ιχνηλασιµότητα µεταξύ του δάσους και 
του πρώτου σηµείου όπου γίνονται οι µίξεις (π.χ. τερµατικό ξυλείας ή µονάδα µεταποίησης).  

II α. ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης  

Οι ζώνες για τις οποίες έχουν αποδοθεί δικαιώµατα επί των δασικών πόρων και οι δικαιούχοι 
των δικαιωµάτων αυτών προσδιορίζονται επακριβώς. 

∆ιασφαλίζει το σύστηµα ελέγχου ότι µόνο η ξυλεία που προέρχεται από δασική ζώνη για την 
οποία υφίστανται έγκυρα και αποδεκτά δικαιώµατα εκµετάλλευσης εισέρχεται στην αλυσίδα 
εφοδιασµού; 

∆ιασφαλίζει το σύστηµα ελέγχου ότι οι επιχειρήσεις που εκτελούν τις εργασίες υλοτόµησης 
έχουν λάβει πράγµατι τα κατάλληλα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τις σχετικές δασικές 
ζώνες; 
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Κοινοποιούνται δηµόσια οι διαδικασίες χορήγησης των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης και οι 
πληροφορίες σχετικά µε τα χορηγούµενα δικαιώµατα εκµετάλλευσης και τους δικαιούχους 
τους; 

II β. Συστήµατα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού  

Υπάρχουν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί ιχνηλασιµότητας της ξυλείας σε όλο το µήκος της 
αλυσίδας εφοδιασµού, από την υλοτόµηση µέχρι το σηµείο εξαγωγής. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση της ξυλείας µπορεί να διαφέρει και να 
καλύπτει από τη χρησιµοποίηση ετικετών για µεµονωµένα τεµάχια ξυλείας µέχρι την εξέταση 
του εγγράφου που συνοδεύει ένα φορτίο ή µια παρτίδα. Η επιλεγόµενη µέθοδος πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη τον τύπο και την αξία της ξυλείας καθώς και τον κίνδυνο µόλυνσης από 
παράνοµη ή µη ελεγµένη ξυλεία. 

Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστηµα ελέγχου όλες οι πιθανές αλυσίδες 
εφοδιασµού; 

Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστηµα ελέγχου όλα τα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασµού; 

Ορίζονται και τεκµηριώνονται οι µέθοδοι ώστε, αφενός, να προσδιορίζεται η προέλευση της 
ξυλείας και, αφετέρου, να αποφεύγεται η ανάµιξη µε ξυλεία άγνωστης προέλευσης στα 
ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού; 

– ξυλεία στο δάσος 
– µεταφορά 
– προσωρινή αποθήκευση 
– άφιξη στη µονάδα πρώτης µεταποίησης 
– µονάδες µεταποίησης 
– προσωρινή αποθήκευση 
– µεταφορά 
– ξυλεία που φθάνει στο σηµείο εξόδου 

Ποιοι φορείς αναλαµβάνουν το έλεγχο των ροών της ξυλείας; ∆ιαθέτουν τους ανθρώπινους 
και λοιπούς απαραίτητους πόρους ώστε να µπορούν να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες 
ελέγχου; 

Υπάρχει πρωτόκολλο επαλήθευσης των αποτελεσµάτων των διαδικασιών ελέγχου που έχουν 
αναπτυχθεί και εφαρµοστεί; 

Οι διαδικασίες εφαρµογής έχουν προσδιοριστεί σαφώς και κοινοποιηθεί σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη; 

II γ. Ποσότητες 

Υπάρχουν ισχυροί και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τη µέτρηση και καταγραφή των 
ποσοτήτων ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού, ιδίως 
ακριβείς και αξιόπιστες εκτιµήσεις, πριν από την έναρξη της υλοτόµησης, του όγκου της 
ξυλείας ιστάµενων δέντρων για κάθε έκταση κοπής. 

Το σύστηµα ελέγχου παράγει ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε τις εισόδους και τις εξόδους 
κατά τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού; 
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– ιστάµενα δέντρα 
– ακατέργαστα κορµοτεµάχια στο δάσος 
– µεταφερόµενη και αποθηκευόµενη ξυλεία 
– άφιξη στη µονάδα πρώτης µεταποίησης 
– έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων κατεργασίας 
– ξυλεία που φθάνει στο σηµείο εξόδου 

Ποιοι φορείς αναλαµβάνουν την εισαγωγή των ποσοτικών δεδοµένων στο σύστηµα ελέγχου; 
Πώς συνδέονται µεταξύ τους αυτοί οι οργανισµοί; Το προσωπικό αυτών των οργανισµών έχει 
λάβει τυποποιηµένη κατάρτιση στη διαχείριση των δεδοµένων;  

Ποια είναι η ποιότητα των ελεγχόµενων δεδοµένων;  

Σε περίπτωση συναρµοδιότητας διαφορετικών οργανισµών, πώς εξασφαλίζεται ότι ο έλεγχος 
και η διαχείριση των δεδοµένων διενεργούνται µε τον ίδιο τρόπο; 

II δ. Επαλήθευση των δεδοµένων 

Όλα τα δεδοµένα καταχωρούνται κατά τρόπο ώστε να µπορούν να αντιπαραβληθούν άµεσα 
µε το προηγούµενο και το επόµενο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού. ∆ιενεργείται αξιόπιστος 
έλεγχος της συνάφειας των δεδοµένων για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού. 

Καταχωρούνται τα ποσοτικά δεδοµένα µε τρόπο ώστε να µπορούν να συνδέονται άµεσα µε 
στοιχεία που προηγούνται ή έπονται στην αλυσίδα;  

Έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι για την αξιολόγηση της συνοχής µεταξύ των εισροών πρώτης 
ύλης και των εκροών κατεργασµένων προϊόντων σε πριστήρια και άλλες µονάδες;  

Είναι εφικτή η αξιόπιστη συνδυαστική επεξεργασία ανά µεµονωµένο προϊόν ή ανά παρτίδα 
προϊόντων ξυλείας σε όλο το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού; 

Ποια συστήµατα και τεχνικές πληροφοριών χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και τον 
έλεγχο της συνάφειας των δεδοµένων καθώς και για την καταχώρισή τους; Υπάρχουν 
αποτελεσµατικά συστήµατα που να εγγυώνται την ασφάλεια των δεδοµένων; 

Πώς αποτρέπεται η µη επιτρεπόµενη πρόσβαση στα συστήµατα (ασφάλιση του συστήµατος); 

Πώς εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των συστηµάτων διασφάλισης; 

Ποιος οργανισµός είναι υπεύθυνος για τη συνάφεια των δεδοµένων; ∆ιαθέτει τους 
ανθρώπινους και λοιπούς πόρους ώστε να µπορεί να φέρει εις πέρας τις δραστηριότητες 
διαχείρισης των δεδοµένων; 

Ποιες πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού κοινοποιούνται δηµόσια;  

Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

II ε. Ανάµιξη ελεγµένης νόµιµης ξυλείας µε ξυλεία καλυπτόµενη από άλλη έγκριση 

Εάν επιτρέπεται η ανάµιξη των ακατέργαστων κορµοτεµαχίων ή της ξυλείας που προέρχεται 
από νόµιµες πηγές µε ακατέργαστα κορµοτεµάχια ή ξυλεία προερχόµενη από άλλες πηγές, 
εκτελείται επαρκής αριθµός ελέγχων, έτσι ώστε να αποκλείεται η ξυλεία άγνωστης 
προέλευσης ή που υλοτοµείται χωρίς τα νόµιµα δικαιώµατα εκµετάλλευσης. 
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Το σύστηµα ελέγχου επιτρέπει την ανάµειξη ελεγµένης ξυλείας µε άλλα εγκεκριµένα είδη 
ξυλείας (π.χ. µε εισαγόµενη ξυλεία ή ξυλεία που προέρχεται από δασική ζώνη για την οποία 
έχουν παραχωρηθεί νόµιµα δικαιώµατα υλοτοµίας, αλλά η οποία δεν καλύπτεται ακόµη από 
τη συνολική διαδικασία επαλήθευσης); 

Ποια µέτρα ελέγχου εφαρµόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις; Για παράδειγµα, διασφαλίζουν 
οι έλεγχοι ότι οι επαληθευµένες ποσότητες που δηλώνονται κατά τις εξόδους δεν 
υπερβαίνουν το άθροισµα των ποσοτήτων εισόδου που ελέγχονται σε κάθε στάδιο; 

Ποιοι είναι οι όροι εισαγωγής των κατασχεµένων προϊόντων ξυλείας που πωλούνται σε 
δηµοπρασίες στην αλυσίδα εφοδιασµού και υπάρχει πρόβλεψη αξιόπιστης επαλήθευσης; 

II στ. Εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας 

Πραγµατοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα των 
εισαγωγών προϊόντων ξυλείας. 

Πώς αποδεικνύεται η νοµιµότητα των εισαγωγών των προϊόντων ξυλείας; 

Ποια στοιχεία επιτρέπουν να αποδεικνύεται ότι τα εισαγόµενα προϊόντα προέρχονται από 
δέντρα που έχουν υλοτοµηθεί νόµιµα σε τρίτη χώρα;  

Εντοπίζει το σύστηµα ΣΕΝ τα εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας σε όλο το µήκος της αλυσίδας 
εφοδιασµού; 

Όταν χρησιµοποιείται εισαγόµενη ξυλεία, είναι δυνατό να εντοπίζεται στο έντυπο της άδειας 
FLEGT η χώρα προέλευσης της ξυλείας καθώς και χώρα προέλευσης των επιµέρους 
συστατικών σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων; 

Εγγυάται η χρησιµοποίηση των γραµµωτών κωδικών επάνω στα εισαγόµενα προϊόντα 
ξυλείας ότι θα εξάγονται µε την άδεια FLEGT µόνο δασικά προϊόντα νόµιµης εκµετάλλευσης 
και µεταποίησης; (Παραδείγµατος χάρη τι συµβαίνει µε τα προϊόντα ξυλείας που εισάγονται 
µετά το πρώτο στάδιο µεταποίησης, πώς εναποτίθεται η σήµανση, πώς τροποποιείται αυτό το 
σήµα µετά τα επόµενα στάδια µεταποίησης);  

III. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Η επαλήθευση συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας της 
ξυλείας. Πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρή και αποτελεσµατική, έτσι ώστε να αποκαλύπτεται 
κάθε περίπτωση µη εκπλήρωσης των απαιτήσεων, είτε στο δάσος είτε στην αλυσίδα 
εφοδιασµού, και να λαµβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα.  

III α. Οργάνωση 

Η επαλήθευση διενεργείται από µια κυβέρνηση, έναν τρίτο φορέα ή συνδυασµό των δύο, υπό 
την προϋπόθεση ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, συστήµατα διαχείρισης και σωστά 
καταρτισµένο προσωπικό, καθώς και ισχυρούς και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για τον 
έλεγχο των συγκρούσεων συµφερόντων. 
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Έχει διορίσει η κυβέρνηση έναν ή περισσότερους οργανισµούς για την άσκηση των 
καθηκόντων επαλήθευσης; Η εντολή (και οι σχετικές αρµοδιότητες) είναι σαφής και 
δηµόσια; 

Έχουν αποδοθεί µε σαφήνεια οι ευθύνες και έχουν προσδιοριστεί οι απαιτούµενες ικανότητες 
που συνδέονται µε αυτές τις ευθύνες; Πώς υλοποιούνται;  

Πώς εξασφαλίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες επαλήθευσης της νοµιµότητας τον υψηλότερο 
δυνατό βαθµό συνεργασίας και ορθολογικής διαχείρισης των δεδοµένων ανάµεσα στις 
διοικήσεις που εµπλέκονται στον έλεγχο του δασικού τοµέα (Υπουργείο ∆ασών, Υπουργείο 
Οικονοµικών κλπ.); 

∆ιαθέτει ο φορέας επαλήθευσης επαρκείς πόρους για τη διενέργεια της επαλήθευσης του 
ορισµού της νοµιµότητας και συστήµατα για τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού ξυλείας; 

∆ιαθέτει ο οργανισµός επαλήθευση καλά τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης, το οποίο: 

– διασφαλίζει ότι το προσωπικό του διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα / την πείρα; 
– εφαρµόζει εσωτερικό έλεγχο / εποπτεία; 
– περιλαµβάνει µηχανισµούς για τον έλεγχο των συγκρούσεων συµφερόντων; 
– εγγυάται τη διαφάνεια του συστήµατος; 
– ορίζει και χρησιµοποιεί µια µεθοδολογία επαλήθευσης; 
– χρησιµοποιεί µηχανισµό διαχείρισης των καταγγελιών µε δυνατότητα πρόσβασης 

του κοινού; 

III β. Επαλήθευση σε σχέση µε τον ορισµό της νοµιµότητας 

Είναι σαφώς προσδιορισµένα τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται. Η µεθοδολογία της 
επαλήθευσης είναι τεκµηριωµένη και έχει στόχο να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία είναι 
συστηµατική και διαφανής, ότι βασίζεται σε αποδείξεις, πραγµατοποιείται ανά τακτά 
διαστήµατα και καλύπτει όλα όσα περιλαµβάνονται στον ορισµό. 

Η µεθοδολογία της επαλήθευσης καλύπτει όλα τα στοιχεία του ορισµού της νοµιµότητας και 
περιλαµβάνει ελέγχους συµµόρφωσης µε όλους τους συγκεκριµένους δείκτες; 

Απαιτεί η επαλήθευση: 

– ελέγχους εγγράφων, αρχείων εκµετάλλευσης και επιτόπου ελέγχους (ακόµη και 
αιφνιδιαστικούς); 

– συλλογή πληροφοριών προερχόµενων από εξωτερικούς φορείς; 
– την καταγραφή των δραστηριοτήτων επαλήθευσης που να επιτρέπει στους 

εσωτερικούς ελεγκτές και στον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή να προβαίνει σε 
ελέγχους; 

Ορίζονται µε σαφήνεια και εφαρµόζονται οι αρµοδιότητες και οι θεσµικοί ρόλοι; 

Τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης σε σχέση µε τον ορισµό της νοµιµότητας κοινοποιούνται 
δηµόσια; Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

III γ. Επαλήθευση των συστηµάτων ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού 

Υπάρχει ένα σαφές πεδίο εφαρµογής που να ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να επαληθεύονται 
και να αφορά το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασµού από την υλοτόµηση µέχρι την εξαγωγή. Η 
µεθοδολογία της επαλήθευσης τεκµηριώνεται και αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι η 
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διαδικασία είναι συστηµατική και διαφανής, ότι βασίζεται σε αποδείξεις, πραγµατοποιείται 
ανά τακτά διαστήµατα και καλύπτει όλα όσα περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής και 
προβλέπει διασταυρώσεις δεδοµένων, τακτικές και χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας. 

Η µεθοδολογία της επαλήθευσης καλύπτει πλήρως τις επαληθεύσεις των ελέγχων της 
αλυσίδας εφοδιασµού;  

Ορίζεται αυτό µε σαφήνεια στη µεθοδολογία της επαλήθευσης; 

Πώς αποδεικνύεται ότι έχει πράγµατι εκτελεστεί η επαλήθευση των ελέγχων της αλυσίδας 
εφοδιασµού;  

Ορίζονται µε σαφήνεια και εφαρµόζονται οι αρµοδιότητες και οι θεσµικοί ρόλοι; 

Τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης σε σχέση µε τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού 
κοινοποιούνται δηµόσια; Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

III δ. Μη συµµόρφωση 

Υπάρχει ένας λειτουργικός και αποτελεσµατικός µηχανισµός αναφοράς και εφαρµογής των 
κατάλληλων διορθωτικών µέτρων όταν εντοπίζονται παραβάσεις. 

Το σύστηµα επαλήθευσης ορίζει την ανωτέρω απαίτηση; 

Έχουν θεσπιστεί µηχανισµοί αντιµετώπισης των περιπτώσεων µη συµµόρφωσης; 
Εφαρµόζονται στην πράξη; 

Οι παραβάσεις και τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται καταγράφονται επαρκώς; 
Αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών µέτρων; 

Ποιες πληροφορίες σχετικά µε εντοπισθέντα περιστατικά µη συµµόρφωσης 
δηµοσιοποιούνται; 

IV. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το Καµερούν έχει αναθέσει τη συνολική ευθύνη της έκδοσης των αδειών FLEGT σε µια αρχή 
αδειοδότησης. Οι άδειες FLEGT χορηγούνται µε βάση τις αποστολές ή τους φορείς 
εκµετάλλευσης. 

IV α. Οργάνωση 

Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση των αδειών FLEGT; 

Είναι σαφώς καθορισµένος και δηµοσίως γνωστός ο ρόλος της αρµόδιας αρχής αδειοδότησης 
και του προσωπικού της σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των αδειών FLEGT; 

Ορίζονται οι απαιτήσεις ως προς τις ικανότητες; Έχουν θεσπιστεί εσωτερικοί έλεγχοι για το 
προσωπικό της αρµόδιας αρχής αδειοδότησης; 

∆ιαθέτει η αρµόδια αρχή αδειοδότησης επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων 
της;  
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IV β. Χορήγηση των αδειών FLEGT 

Ακολουθεί η αρµόδια αρχή αδειοδότησης τεκµηριωµένες διαδικασίες για τη χορήγηση των 
αδειών;  

Κοινοποιούνται δηµόσια αυτές οι διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των τελών που πρέπει 
ενδεχοµένως να καταβάλλονται;  

Πώς αποδεικνύεται ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται ορθά στην πράξη; 

Γίνεται σωστή καταγραφή των χορηγούµενων αδειών και των αιτήσεων που απορρίπτονται;  

Οι καταχωρίσεις αναφέρουν µε σαφήνεια τα αιτιολογικά βάσει των οποίων χορηγούνται οι 
άδειες; 

IV γ. Άδειες βάσει αποστολής 

Η άδεια χορηγείται για µία µόνο αποστολή;  

Επαληθεύεται η νοµιµότητα µιας αποστολής εξαγωγής µε τα συστήµατα επαλήθευσης και 
ιχνηλασιµότητας της κυβέρνησης; 

Είναι σαφώς προσδιορισµένες και γνωστές στον εξαγωγέα οι απαιτήσεις για την έκδοση 
αδειών;  

Έχουν οι εξαγωγείς κατανοήσει πλήρως τα κριτήρια έκδοσης των αδειών FLEGT; 

Ποιες πληροφορίες σχετικά µε τις χορηγούµενες άδειες κοινοποιούνται δηµόσια; 

V. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος του συστήµατος (ΑΕΣ) είναι ένας θεσµός ανεξάρτητος από τους 
ρυθµιστικούς φορείς του δασικού τοµέα στο Καµερούν. Αποσκοπεί στη διαφύλαξη της 
αξιοπιστίας του συστήµατος αδειών FLEGT µεριµνώντας για τη σωστή λειτουργία όλων 
στοιχείων του ΣΕΝ.  

V α. Θεσµικές διατάξεις 

∆ιορισµός της αρχής: Το Καµερούν έχει εγκρίνει επίσηµα τον θεσµό του φορέα του ΑΕΣ 
και του επιτρέπει να λειτουργεί µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. 

Ανεξαρτησία σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος ΣΕΝ: Γίνεται σαφής 
διάκριση µεταξύ των φορέων και των προσώπων που συµµετέχουν στη διαχείριση ή στη 
ρύθµιση των δασικών πόρων και εκείνων που εµπλέκονται στον ανεξάρτητο έλεγχο. 

– Έχει η κυβέρνηση τεκµηριωµένες απαιτήσεις ως προς την ανεξαρτησία του 
ανεξάρτητου ελεγκτή;  

– Έχει προβλεφθεί διάταξη που απαγορεύει να αναλαµβάνουν καθήκοντα 
ανεξάρτητου ελεγκτή οι οργανισµοί ή πρόσωπα που έχουν εµπορικό συµφέρον ή 
θεσµικό ρόλο στον δασικό τοµέα του Καµερούν; 

∆ιορισµός του ανεξάρτητου ελεγκτή: Ο ανεξάρτητος ελεγκτής έχει διοριστεί µε διαφανή 
µηχανισµό και οι ενέργειές του υπόκεινται σε σαφείς και δηµόσιους κανόνες. 
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– Η κυβέρνηση έχει κοινοποιήσει δηµόσια τους όρους που ισχύουν για τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή; 

– Η κυβέρνηση έχει τεκµηριώσει και κοινοποιήσει δηµόσια τις διαδικασίες 
διορισµού του ανεξάρτητου ελεγκτή; 

Θέσπιση µηχανισµού εξέτασης των καταγγελιών: Υπάρχει ένας µηχανισµός εξέτασης των 
καταγγελιών και των διαφορών που προκύπτουν από τον ανεξάρτητο έλεγχο. Ο µηχανισµός 
αυτός επιτρέπει την αντιµετώπιση οποιασδήποτε καταγγελίας σχετικά µε τη λειτουργία του 
συστήµατος αδειών. 

– Υπάρχει τεκµηριωµένος µηχανισµός επεξεργασίας των καταγγελιών στη διάθεση 
όλων των ενδιαφεροµένων; 

– Είναι γνωστό µε ποιο ακριβώς τρόπο οι καταγγελίες παραλαµβάνονται, 
τεκµηριώνονται και διαβιβάζονται στους ιεραρχικά ανώτερους (όταν συντρέχει 
περίπτωση) και ποια συνέχεια δίνεται σε αυτές; 

V β. Ανεξάρτητος ελεγκτής 

Οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις: Ο ανεξάρτητος ελεγκτής ασκεί ένα ανεξάρτητο από 
τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος λειτούργηµα να διασφαλίζει τη νοµιµότητα και 
λειτουργεί µε βάση µια τεκµηριωµένη διαχειριστική δοµή και δράσεις και διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στις διεθνώς εγκεκριµένες ορθές πρακτικές. 

– Λειτουργεί ο ανεξάρτητος ελεγκτής σύµφωνα µε τεκµηριωµένο σύστηµα 
διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις των οδηγών ISO 17021 ή παρόµοιων 
προτύπων; 

Μεθοδολογία του ελέγχου: Η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου βασίζεται στην παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων οι δε επαληθεύσεις εκτελούνται ανά συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα. 

– Η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου ορίζει επακριβώς ότι όλα τα 
αποτελέσµατα βασίζονται σε αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη 
λειτουργία του συστήµατος ΣΕΝ; 

– Η µεθοδολογία ορίζει επακριβώς τα µέγιστα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία 
πρέπει να ελέγχεται κάθε στοιχείο του συστήµατος ΣΕΝ; 

Πεδίο εφαρµογής του ελέγχου: Ο ανεξάρτητος ελεγκτής λειτουργεί σύµφωνα µε όρους 
αναφοράς που προσδιορίζουν µε σαφήνεια τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και 
καλύπτουν όλες τις συµφωνηθείσες απαιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών FLEGT. 

– Η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου καλύπτει όλα τα στοιχεία του 
συστήµατος ΣΕΝ και υποδεικνύει τις κύριες δοκιµές αποτελεσµατικότητας; 

Απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων: Ο ΑΕΣ θα υποβάλει προκαταρκτική 
έκθεση στο κοινό συµβούλιο εφαρµογής (Συµβούλιο) µέσω της κοινής επιτροπής 
παρακολούθησης (ΚΕΠ) της συµφωνίας. Οι εκθέσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή και όλα τα 
διορθωτικά µέτρα θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ΚΕΠ.  

– Οι όροι αναφοράς του ανεξάρτητου ελεγκτή προσδιορίζουν τις απαιτήσεις σε 
θέµατα εκθέσεων και συχνότητας αυτών των εκθέσεων; 

– Οι όροι αναφοράς του ελεγκτή και οι διαδικασίες του ΚΕΠ προσδιορίζουν τη 
διαδικασία εκδόσεων των αποτελεσµάτων των ελέγχων; 
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VI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ FLEGT 

Ο κανονισµός FLEGT και τα µέτρα εφαρµογής του προβλέπουν διαδικασίες για τη 
λειτουργία του συστήµατος αδειών FLEGT, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που 
επιτρέπουν να ελέγχεται αν τα προϊόντα ξυλείας του Καµερούν που προορίζονται να τεθούν 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται πράγµατι από 
άδεια FLEGT. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν από τα κράτη µέλη να ορίσουν µια αρµόδια 
αρχή η οποία θα έχει αυτή την ευθύνη. 

Επειδή πρόκειται για νέα µέτρα που έχουν θεσπιστεί ειδικά για την εφαρµογή του 
συστήµατος FLEGT, η αξιολόγηση θα εξετάσει την κατάσταση της ετοιµότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε την επαλήθευση των αδειών FLEGT. 

Έχουν ορισθεί σε κάθε κράτος µέλος οι αρµόδιες αρχές; Έχει δηµοσιοποιηθεί αυτή η 
πληροφορία;  

Έχουν θεσπιστεί σε κάθε κράτος µέλος οι διαδικασίες εξέτασης των αδειών FLEGT; Έχουν 
δηµοσιοποιηθεί αυτές οι πληροφορίες; 

Έχει θεσπιστεί η κατάλληλη νοµοθετική και κανονιστική ρύθµιση στις περιπτώσεις που αυτό 
κρίθηκε απαραίτητο από τα κράτη µέλη; 

Έχουν καθοριστεί οι τρόποι επικοινωνίας ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές και τις τελωνειακές 
αρχές; 

Έχουν θεσπιστεί οι διαδικασίες που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε κάθε 
πρόσωπο ή οργανισµό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα και δεδοµένα ώστε να αποτρέπεται κάθε πρόβληµα που θα µπορούσε να 
εµποδίσει τη σωστή λειτουργία του συστήµατος αδειών FLEGT; 

Έχουν θεσπιστεί διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του ανεξάρτητου 
ελεγκτή σε όλα τα σχετικά έγγραφα και δεδοµένα; 

Έχουν συζητηθεί οι µέθοδοι αναφοράς µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής; Έχουν ορισθεί και εγκριθεί οι διαδικασίες δηµοσίευσης αυτών των εγγράφων; 

Προβλέπονται στις διαδικασίες οι περιπτώσεις εµπορευµάτων που διαθέτουν άδεια FLEGT 
αλλά δεν είναι αποδεκτά; Έχουν προβλεφθεί διαδικασίες αναφοράς αντιφάσεων στις άδειες 
και αντιµετώπισης αδικηµάτων; 

Έχουν δηµοσιευθεί τα στοιχεία σχετικά µε τα πρόστιµα για τις διάφορες περιπτώσεις 
παραβάσεων; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της συµφωνίας 

∆ραστηριότητες Επιµέρους δραστηριότητες 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Προπαρασκευαστικό 
στάδιο Στάδιο λειτουργίας 1 

1.1 Επεξεργασία ενός σχεδίου επικοινωνίας x        

1.2 Αξιολόγηση και αναπροσαρµογή του σχεδίου επικοινωνίας  x x x     

1.3 Εφαρµογή του σχεδίου επικοινωνίας x x x x x x x x 

1.4 ∆ηµιουργία µηχανισµού ανταλλαγών µεταξύ των χωρών 
της COMIFAC 

x x x      

1.5 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την 
ενηµέρωση της διεθνούς γνώµης (ίδιο µε το 9.4, 9.5, 9.6); 

x x x      

1.6 Υλοποίηση των δράσεων προβολής x x x x x x x x 

1. Ευαισθητοποίηση και 
ενηµέρωση των φορέων 
και του κοινού 

1.7 Ευαισθητοποίηση των φορέων σχετικά µε τα στοιχεία του 
ΕΣΕΣ 

x x x x x x x x 

2.1 Επεξεργασία ενός σχεδίου προβολής/µελέτης 
σκοπιµότητας µε τίτλο «FLEGT – Καµερούν» 

 x x      

2.2 Επισήµανση των προϊόντων «FLEGT – Καµερούν»    x     

2.3 Προστασία και διαχείριση του εµπορικού σήµατος    x x x x x 

2.4 Προβολή των προϊόντων «FLEGT – Καµερούν» σε 
στοχευµένες αγορές 

x x x x x x x x 

2.5 Ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης x x x x x x x x 

2. Προβολή των 
προϊόντων «FLEGT – 
Καµερούν» στην 
ευρωπαϊκή αγορά 

2.6 Προβολή του ΣΕΝ στις άλλες διεθνείς αγορές (ΗΠΑ, 
Κίνα, κλπ.) 

  x x x x x x 

3.1 Οργάνωση του κεντρικού µηχανισµού   x x      

3.2 Οργάνωση των περιφερειακών µηχανισµών (Douala, 
Kribi…) 

 x x      

3.3 ∆ηµιουργία και λειτουργία του Συµβουλίου και της κοινής 
επιτροπής παρακολούθησης (ΚΕΠ) της συµφωνίας 

x x x x x x x x 
3. Θεσµικές ρυθµίσεις 

3.4 ∆ηµιουργία και λειτουργία της εθνικής επιτροπής 
παρακολούθησης της συµφωνίας 

x x x x x x x x 

4.1 Εκπόνηση σχεδίου κατάρτισης (εντοπισµός των 
ενδιαφερόµενων φορέων και σχεδιασµός ενός συστήµατος 
καθορισµού των στόχων της κατάρτισης και των δράσεων 
που πρέπει να υλοποιηθούν µε εκτίµηση του κόστους 

x        
4. Ενίσχυση των 
ικανοτήτων 

4.2 Εφαρµογή του σχεδίου κατάρτισης x x x      
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∆ραστηριότητες Επιµέρους δραστηριότητες 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Προπαρασκευαστικό 
στάδιο Στάδιο λειτουργίας 1 

4.3 Καθορισµός των αναγκών σε εξοπλισµούς και µέσα 
εφοδιαστικής 

x x       

4.4 Αγορά των εξοπλισµών και των µέσων εφοδιαστικής  x x      

4.5 Θέση σε λειτουργία των εξοπλισµών, του συστήµατος 
εφοδιαστικής και συντήρησης 

 x x      

5.1 Αναθεώρηση του νόµου για τα δάση και των διατάξεων 
εφαρµογής 

x x       

5.2 Βελτίωση του νοµικού πλαισίου που διέπει την εσωτερική 
αγορά ξυλείας 

x x x      

5.3 Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τα δάση 
(κοινοτικά, δηµοτικά και ιδιωτικά δάση) 

x x x      

5.4 Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές 

x x x      

5.5 Ενσωµάτωση των σχετικών διατάξεων των διεθνών 
νοµικών πράξεων δεόντως επικυρωµένων από το 
Καµερούν 

x x x      

5.6 Ενδεχόµενη αναπροσαρµογή του πίνακα αξιολόγησης της 
νοµιµότητας 

  x      

5. Αναµόρφωση του 
νοµικού πλαισίου 

5.7 Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε την 
εκβιοµηχάνιση του δασικού τοµέα και της µεταποίησης 

x x x      

6.1 Ανάπτυξη συστήµατος σχεδιασµού των µέτρων ελέγχου x x x x x x x x 

6.2 Επεξεργασία των διαδικασιών για τις εργασίες ελέγχου, 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες επαλήθευσης της νοµιµότητας 

x        

6.3 Ανάπτυξη των µέτρων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης x        

6. Βελτίωση του 
εθνικού συστήµατος 
ελέγχου 

6.4 Λειτουργία του εθνικού συστήµατος ελέγχου που 
τροφοδοτεί το σύστηµα SIGIF II 

  x x x x x x 

7.1 Ανάπτυξη του συστήµατος ιχνηλασιµότητας x x       

7.2 ∆ηµιουργία διασύνδεσης των βάσεων δεδοµένων των 
διαφόρων εµπλεκόµενων υπουργείων και των µηχανισµών 
ανταλλαγής δεδοµένων µε τις χώρες της CEMAC 

x x       

7.3 Επικαιροποίηση των προτύπων απογραφών  x x       

7.7 ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος σε πειραµατική 
κλίµακα (θέση σε λειτουργία) 

 x x      

7.5 Αγορά υλικών και εξοπλισµού (αναγνωριστικοί κωδικοί, 
διατάξεις ανάγνωσης των κωδικών, υπολογιστές) για να 
επεκταθεί η εφαρµογή του συστήµατος σε εθνική κλίµακα.

 x x      

7. Θέση σε λειτουργία 
του συστήµατος 
ιχνηλασιµότητας 

7.6 Παγίωση και επέκταση του συστήµατος σε εθνική 
κλίµακα: δηµιουργία εξοπλισµού στα σηµεία ελέγχου σε 

  x x     
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∆ραστηριότητες Επιµέρους δραστηριότητες 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Προπαρασκευαστικό 
στάδιο Στάδιο λειτουργίας 1 

όλη την αλυσίδα εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
συνοριακών σταθµών (υποδοµές, υπολογιστές, συνδέσεις 
διαδικτύου, κλπ.) 

7.7 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων 
(ΥΠ∆Α και των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικού 
τοµέα και κοινωνίας των πολιτών) σε απογραφές 
γεωγραφικών σηµείων αναφοράς, χρησιµοποίηση των 
βάσεων δεδοµένων, κλπ. 

 x x x     

7.8 Κατάρτιση του αρµόδιου προσωπικού (οµάδα ελέγχου της 
νοµιµότητας και προσωπικό των σηµείων ελέγχου) του 
ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών 

 x x x     

7.9 Λειτουργία του συστήµατος ιχνηλασιµότητας    x x x x x 

7.10 Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων    x x x x x 

7.11 Συντήρηση των εξοπλισµών    x x x x x 

8.1 Συνέχιση της επεξεργασίας και δοκιµαστικής εφαρµογής 
στην πράξη των πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας 

x x x      

8.2 Ανάπτυξη των λεπτοµερών διαδικασιών για το σύστηµα 
επαλήθευσης της νοµιµότητας της δασικής οντότητας 

x x x      

8.3 Κατάρτιση και διάδοση των διαδικασιών επαλήθευσης της 
νοµιµότητας της δασικής οντότητας 

  x x     

8.4 Αναγνώριση και δηµοσιοποίηση των εγκεκριµένων 
ιδιωτικών συστηµάτων πιστοποίησης 

x x x      

8.5 ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος έκδοσης των 
πιστοποιητικών νοµιµότητας 

  x      

8.6 Αξιολόγηση της λειτουργίας της επαλήθευσης της 
νοµιµότητας της δασικής οντότητας µε τη βοήθεια 
ενδεχόµενων διορθωτικών µέτρων 

  x x x    

8. ∆ηµιουργία του 
συστήµατος 
επαλήθευσης της 
νοµιµότητας της 
δασικής οντότητας 

8.7 Έκδοση των πιστοποιητικών νοµιµότητας   x x x x x x 

9.1 Ανάπτυξη λεπτοµερών διαδικασιών έκδοσης των αδειών 
FLEGT 

x x       

9.2 Εφαρµογή των διαδικασιών έκδοσης των αδειών FLEGT 
στον ιδιωτικό τοµέα 

x x x      

9.3 Καθιέρωση επαφών µε τις ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές x x x      

9.4 Μελέτη σκοπιµότητας της έκδοσης των ηλεκτρονικών 
αδειών FLEGT 

  x x     

9.5 ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος έκδοσης των 
αδειών FLEGT 

  x x     

9. Εφαρµογή του 
συστήµατος έκδοσης 
των αδειών FLEGT 

 

9.9 Έκδοση των αδειών FLEGT    x x x x x 
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∆ραστηριότητες Επιµέρους δραστηριότητες 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Προπαρασκευαστικό 
στάδιο Στάδιο λειτουργίας 1 

10.1 Πρόσληψη του ανεξάρτητου ελεγκτή και ανάπτυξη 
λεπτοµερούς µεθοδολογίας 

  x      

10.2 Πρώτος ανεξάρτητος έλεγχος (6 µήνες µετά την έναρξη 
της εφαρµογής) 

   x     

10.3 ∆εύτερος ανεξάρτητος έλεγχος (12 µήνες µετά την 
έναρξη της εφαρµογής) 

   x     

10.4 Τρίτος ανεξάρτητος έλεγχος (2 έτη µετά την έναρξη της 
εφαρµογής) 

    x    

10.5 Τέταρτος ανεξάρτητος έλεγχος      x   

10.6 Πέµπτος ανεξάρτητος έλεγχος       x  

10. Ανεξάρτητοι έλεγχοι 
του συστήµατος 

10.7 Έκτος ανεξάρτητος έλεγχος        x 

11.1 Οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ξυλείας (ΕΑΞ) x x x      11. Παρακολούθηση της 
εσωτερικής αγοράς 
ξυλείας (ΕΑΞ) 11.2 Εφαρµογή του συστήµατος συλλογής στατιστικών x x x x x x x x 

12.1 Καταγραφή της κατάστασης του κλάδου της ξυλείας στο 
Καµερούν και της κατανάλωσης προϊόντων µε βάση την 
ξυλεία στην αγορά του Καµερούν  

x        

12.2 ∆ιαβούλευση µε τους επαγγελµατίες του κλάδου (άτυπη 
ή µη) 

x        

12.3 Ανάλυση της δυναµικής και των αναγκών x x       

12.4 Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης, βιοµηχανικής ανάπτυξης 
και πιο προηγµένης µεταποίησης των πόρων της ξυλείας 

 x x      

12.5 Επεξεργασία των προτύπων µεταποίησης   x x     

12.6 Εκπόνηση κινήτρων για τη χρήση της ξυλείας (κανόνες 
ποιότητας, προβολή νέων προϊόντων 

  x x     

12.7 Χαρακτηρισµός και προβολή λιγότερο γνωστών ειδών    x x x x x x 

12. Εκβιοµηχάνιση και 
εµπορία 

12.8 Κίνητρα για τη µεταφορά τεχνολογίας    x x x x x x 

13.1 Καθορισµός και παρακολούθηση των κοινωνικών 
δεικτών 

 x x x x x x x 

13.2 ∆ηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης των 
κατασχεµένων ποσοτήτων ξυλείας 

 x       

13.3 ∆ηµιουργία του συστήµατος παρακολούθησης των 
κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

  x      

13.4 Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων 
κατά το στάδιο της εφαρµογής της ΕΣΕΣ 

  x x x    

13. Παρακολούθηση 
των επιπτώσεων της 
ΕΣΕΣ 

13.5 Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων του δασικού   x x x x x x 
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∆ραστηριότητες Επιµέρους δραστηριότητες 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Προπαρασκευαστικό 
στάδιο Στάδιο λειτουργίας 1 

τοµέα 

13.6 Ενίσχυση του µηχανισµού µόνιµης παρακολούθησης της 
φυτοκάλυψης (παρακολούθηση των µόνιµων 
αγροτεµαχίων, φωτογραφίες από δορυφόρο κλπ.) 

   x x x x x 

13.7 Μελέτες των επιπτώσεων σχετικά µε: την παράνοµη 
εκµετάλλευση, την πρόσβαση στην αγορά, την εξέλιξη 
των εσόδων, τις εξαγωγές ξυλείας, τις κατασχόµενες 
ποσότητες ξυλείας 

   x x x x  

13.8 Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραβάσεων και των 
δικαστικών διαδικασιών 

  x x x x x x 

14.1 Ανάπτυξη µιας στρατηγικής για την άντληση κεφαλαίων x x       14. Αναζήτηση 
συµπληρωµατικών 
χρηµατοδοτήσεων  14.2 Εκπόνηση προγραµµάτων και αναζήτηση χρηµατοδοτών  x x x x x   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Συνοδευτικά µέτρα και µηχανισµοί χρηµατοδότησης 

I. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ένας σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της 
ΕΣΕΣ έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των τοµεακών µεταρρυθµίσεων που 
πραγµατοποίησε η κυβέρνηση του Καµερούν και έχουν εντοπιστεί στις δραστηριότητες 
προτεραιότητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το τοµεακό πρόγραµµα για το δασικό 
περιβάλλον (ΤΠ∆Π). Ως εκ τούτου, η χρηµατοδότησή τους εξασφαλίζεται από τα 
χρηµατοδοτικά µέσα που εντοπίζονται στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, και ιδίως:  

α) για τα ίδια κεφάλαια του Καµερούν:  
– ο κρατικός προϋπολογισµός 
– το Ειδικό Ταµείο ∆ασικής Ανάπτυξης (ΕΤ∆Α). 

β) για τις συνεισφορές των εταίρων: 
– το Κοινό Ταµείο 
– η δηµοσιονοµική ενίσχυση. 

Εντούτοις, για ορισµένες ειδικότερες δράσεις των ΕΣΕΣ, απαιτούνται πρόσθετοι 
χρηµατοδοτικοί πόροι και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εξεύρεση και άλλων πόρων: 

– στο επίπεδο των εταίρων της αναπτυξιακής προσπάθειας: η στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του 10ου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και 
άλλων µηχανισµών που θα καθοριστούν· 

– σε εσωτερικό επίπεδο: η θέσπιση ενός τέλους. 

Η συγκέντρωση αυτών των συµπληρωµατικών κεφαλαίων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε 
συνάρτηση µε το ΤΠ∆Π. 

II. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Η υλοποίηση ειδικότερων δράσεων του ΕΣΕΣ θα απαιτήσει την εφαρµογή συµπληρωµατικών 
µέτρων στους ακόλουθους τοµείς:  

α) ενίσχυση ικανοτήτων· 
β) επικοινωνία· 
γ) προβολή των προϊόντων FLEGT στην ευρωπαϊκή αγορά· 
δ) παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς ξυλείας· 
ε) εκβιοµηχάνιση· 
στ) παρακολούθηση των επιπτώσεων της ΕΣΕΣ· 
ζ) τη συµµετοχική παρακολούθηση της εφαρµογής του συστήµατος επαλήθευσης της 

νοµιµότητας (ΣΕΝ)· 
η) εκσυγχρονισµός του συστήµατος ιχνηλασιµότητας· 
θ) ενίσχυση του εθνικού συστήµατος ελέγχου· 
ι) σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας· 
ια) σύστηµα έκδοσης των αδειών FLEGT· 
ιβ) εφαρµογή του ανεξάρτητου ελέγχου· 
ιγ) µεταρρυθµίσεις του νοµικού πλαισίου· 
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ιδ) αναζήτηση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων. 

Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόβλεψη επαρκούς 
τεχνικής και χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση του Καµερούν να 
υλοποιήσει τις εν λόγω δράσεις. 

II α. Η ενίσχυση των ικανοτήτων  

Αιτιολόγηση 

– Τεχνική αναβάθµιση µέσω της κατάρτισης όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
(δηµόσιων διοικήσεων, ιδιωτικού τοµέα, κοινωνίας των πολιτών, κλπ.)  

– Ενίσχυση σε εξοπλισµούς 
– Ενίσχυση σε συστήµατα εφοδιαστικής 

Προβλεπόµενες δράσεις 

– Εκπόνηση σχεδίου κατάρτισης (προσδιορισµός των ενδιαφερόµενων φορέων και 
επινόηση ενός υποδείγµατος που θα επιτρέπει τον καθορισµό των στόχων της 
κατάρτισης και των προς υλοποίηση δράσεων µε εκτίµηση του κόστους) 

– Εφαρµογή του σχεδίου κατάρτισης 
– Προσδιορισµός των αναγκών σε εξοπλισµό και διαχειριστική υποστήριξη 
– Αγορά των εξοπλισµών και των µέσων διαχειριστικής υποστήριξης 
– Εξασφάλιση της λειτουργίας των εξοπλισµών και της εφοδιαστικής 

Φύση των βοηθητικών µέτρων 

– Τεχνική βοήθεια 
– Χρηµατοδοτική στήριξη για τις ενέργειες κατάρτισης 
– Χρηµατοδοτική στήριξη για την αγορά του εξοπλισµού και των µέσων 

διαχειριστικής υποστήριξης 

II β. Η επικοινωνία 

Αιτιολόγηση 

Η επικοινωνία είναι ένα σηµαντικότατο στοιχείο της διαδικασίας που οδηγεί στην εφαρµογή 
της ΕΣΕΣ/ FLEGT διότι επιτρέπει: 

– την εξασφάλιση της υποστήριξης και την εγγύηση της συνέπειας των 
συνεισφορών των διαφόρων φορέων· 

– την ανάπτυξη των συνεργειών ανάµεσα στις χώρες της Επιτροπής των ∆ασών της 
Κεντρικής Αφρικής (COMIFAC)· 

– την προβολή της εικόνας της ξυλείας του Καµερούν στη διεθνή αγορά· 
– την εξασφάλιση της υποστήριξης της κοινής γνώµης για τις δράσεις που υλοποιεί 

η κυβέρνηση του Καµερούν προς όφελος της αειφόρου διαχείρισης των δασικών 
πόρων και της ανάπτυξης των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτούς· 

– την προβολή των θετικών στοιχείων µιας ΕΣΕΣ στους αρµόδιους φορείς και στο 
κοινό. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου επικοινωνίας για τις ενέργειες 
ευαισθητοποίησης του κοινού εντός και εκτός του ΥΠ∆Α. 

– ∆ηµιουργία µηχανισµού ανταλλαγών µεταξύ των χωρών της COMIFAC. 
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– Υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενηµέρωση της διεθνούς 
γνώµης (βλ. παράρτηµα VII). 

– Ευαισθητοποίηση των φορέων για τα στοιχεία της ΕΣΕΣ που τους αφορούν και 
παροχή βοήθειας σε αυτούς να προσαρµοστούν στα νέα στοιχεία. 

– Ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης για τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η κυβέρνηση του Καµερούν για την ορθή διακυβέρνηση στο δασικό 
τοµέα. 

Φύση της απαιτούµενης στήριξης  

– Χρηµατοδοτικά µέσα 
– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων. 

II γ. Προβολή των προϊόντων FLEGT στην ευρωπαϊκή αγορά 

Αιτιολόγηση: 

– Ενίσχυση της εµπιστοσύνης χάρη στην αξιοπιστία του ΣΕΝ  
– Προώθηση της πρόσβασης της ξυλείας του Καµερούν στις ευρωπαϊκές αγορές 
– Αναζήτηση σηµαντικής προστιθέµενης αξίας για τα προϊόντα ξυλείας του 

Καµερούν. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 
– Μελέτη σκοπιµότητας και κατά περίπτωση, δηµιουργία ενός σήµατος «FLEGT-

Καµερούν» 
– Προστασία και διαχείριση του εµπορικού σήµατος 
– Προβολή του εµπορικού σήµατος 
– Ευαισθητοποίηση των διαφόρων ευρωπαϊκών αγορών σχετικά µε τη διασφάλιση 

της νοµιµότητας που παρέχει η άδεια FLEGT. 

Φύση της βοήθειας 

– Χρηµατοδοτική στήριξη 
– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Υλοποίηση των ενεργειών προβολής στο επίπεδο της ευρωπαϊκής αγοράς. 

II δ. Η παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς ξυλείας 

Αιτιολόγηση 

– Έλεγχος της διακίνησης ξυλείας στο εσωτερικό της εθνικής επικράτειας 
– ∆υνατότητα εκτίµησης της συνεισφοράς της εσωτερικής αγοράς ξυλείας (ΕΑΞ) 

στην εθνική οικονοµία. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Οργάνωση της ΕΑΞ 
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου που διέπει την ΕΑΞ 
– ∆ηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής στατιστικών 
– Θέση σε εφαρµογή ενός προσαρµοσµένου συστήµατος ιχνηλασιµότητας. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων. 

II ε. Εκβιοµηχάνιση 
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Αιτιολόγηση 

– Εκσυγχρονισµός του βιοµηχανικού ιστού 
– ∆ιαφοροποίηση των παραγωγών (2η και 3η µεταποίηση) 
– Ανάπτυξη της εσωτερικής και περιφερειακής αγοράς και ενθάρρυνση της τοπικής 

κατανάλωσης νόµιµων προϊόντων ξυλείας 
– Βελτίωση των διαδικασιών µεταποίησης και ανάκτηση των υποπροϊόντων 
– Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων ξυλείας που πωλούνται προς 

εξαγωγή 
– ∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης, κατάρτιση των επαγγελµατιών και συµµετοχή 

στην καταπολέµηση της φτώχειας. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Καταγραφή της κατάστασης του κλάδου της ξυλείας στο Καµερούν και της 
κατανάλωσης προϊόντων µε βάση την ξυλεία στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριµένα, 
ανάλυση του τοµέα της ξυλείας και των κατασκευών: κατάσταση των γνώσεων 
και των αγορών, βαθµός χρησιµοποίησης ξυλείας στις κατοικίες, ιδίως στις 
αστικές ζώνες, ανάγκες κατάρτισης, προβολή, ανάπτυξη βιοκλιµατικής κατοικίας 
από ξύλο στο Καµερούν. 

– ∆ιαβούλευση µε τους επαγγελµατίες του κλάδου (άτυπη ή µη) 
– Ανάλυση της δυναµικής και των αναγκών 
– Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης, βιοµηχανικής ανάπτυξης και πιο προηγµένης 

επεξεργασίας των πόρων ξυλείας, σύµφωνα µε το ΤΠ∆Π 
– Επεξεργασία των προτύπων µεταποίησης 
– Επεξεργασία των κινήτρων για τη χρησιµοποίηση ξυλείας (πρότυπα ποιότητας, 

προβολή νέων προϊόντων, σύµφωνα µε το ΤΠ∆Π 
– Προβολή λιγότερο γνωστών ειδών, σύµφωνα µε το ΤΠ∆Π  
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε την εκβιοµηχάνιση του δασικού 

τοµέα 
– Παροχή κινήτρων για τη µεταφορά τεχνολογίας: βελτίωση της επάρκειας και των 

επιδόσεων: ανάλυση της κατάστασης, προτάσεις για κάθε επιµέρους τοµέα. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 

II στ. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΕΣΕΣ 

Αιτιολόγηση 

– Εκτίµηση της επίπτωσης του ΕΣΕΣ στο κοινωνικό περιβάλλον 
– Εκτίµηση της οικονοµικής επίπτωσης της ΕΣΕΣ 
– Εκτίµηση της επίπτωσης της ΕΣΕΣ στην εξέλιξη της φυτικής βλάστησης. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Ορισµός και παρακολούθηση των κοινωνικών δεικτών 
– ∆ηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης των κατασχεµένων ποσοτήτων ξυλείας 
– ∆ηµιουργία του συστήµατος παρακολούθησης των κοινωνικοοικονοµικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
– Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της 

εφαρµογής της ΕΣΕΣ 
– Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από τον δασικό τοµέα 
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– Ενίσχυση του µηχανισµού µόνιµης παρακολούθησης της φυτοκάλυψης 
(παρακολούθηση των µόνιµων αγροτεµαχίων, φωτογραφίες από δορυφόρο κλπ.) 

– Μελέτες επιπτώσεων στην: παράνοµη εκµετάλλευση, πρόσβαση στην αγορά, 
εξέλιξη των εσόδων, εξαγωγές ξυλείας, ποσότητες κατασχόµενης ξυλείας 

– Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραβάσεων και των δικαστικών διαδικασιών. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων. 

II ζ. Η συµµετοχική παρακολούθηση της εφαρµογής του ΣΕΝ 

Αιτιολόγηση 

– Εξασφάλιση της αποτελεσµατικής παρακολούθησης της διαδικασίας ΕΣΕΣ στο 
εσωτερικό της επικράτειας του Καµερούν 

– Εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Στήριξη της λειτουργίας της εθνικής επιτροπής παρακολούθησης στην οποία 
συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

– Στήριξη της λειτουργίας της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 
συµφωνίας 

– ∆ηµιουργία µηχανισµών διάδοσης των πληροφοριών. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

II η. Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος ιχνηλασιµότητας 

Αιτιολόγηση 

– Καταγραφή όλων των διακινήσεων προϊόντων ξυλείας 
– Προσδιορισµός της καταγωγής του κάθε προϊόντος 
– ∆ιάθεση σε πραγµατικό χρόνο όλων των πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή, 

τη φορολογία, τις εξαγωγές και τις διαφορές. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Ολοκλήρωση της περιγραφής του συστήµατος ιχνηλασιµότητας 
– ∆ιεύρυνση του µηχανογραφικού συστήµατος δεύτερης γενιάς για τη διαχείριση 

των πληροφοριών για το δασικό τοµέα (SIGIF) 
– ∆ηµιουργία των απαραίτητων εξοπλισµών και υποδοµών 
– ∆ιασφάλιση της λειτουργίας του συστήµατος ιχνηλασιµότητας  
– ∆ιασφάλιση της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων. 

Φύση της βοήθειας  

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Χρηµατοδοτική στήριξη για την αγορά των εξοπλισµών. 

II θ. Η ενίσχυση του εθνικού συστήµατος ελέγχου 

Αιτιολόγηση 
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– Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του εθνικού συστήµατος 
ελέγχου. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Ανάπτυξη ενός συστήµατος σχεδιασµού των ενεργειών ελέγχου 
– Επεξεργασία των διαδικασιών για τις λειτουργίες ελέγχου 
– Ανάπτυξη των µέτρων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Ανανέωση του µηχανισµού ανεξάρτητης παρατήρησης. 

II ι. Το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 

Αιτιολόγηση 

– ∆ηµιουργία του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Συνέχιση της επεξεργασίας και των δοκιµαστικών εφαρµογών στην πράξη των 
πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας 

– Ανάπτυξη λεπτοµερών διαδικασιών για το σύστηµα επαλήθευσης νοµιµότητας 
(ΣΕΝ) 

– Κατάρτιση και εφαρµογή των διαδικασιών του ΣΕΝ 
– Αναγνώριση και εφαρµογή των εγκεκριµένων ιδιωτικών συστηµάτων 

πιστοποίησης 
– ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος έκδοσης των πιστοποιητικών 

νοµιµότητας 
– Αξιολόγηση της λειτουργίας του ΣΕΝ µε τη στήριξη ενδεχόµενων διορθωτικών 

µέτρων. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Χρηµατοδοτική στήριξη για την αγορά των εξοπλισµών. 

II ια. Το σύστηµα έκδοσης των αδειών FLEGT 

Αιτιολόγηση 

– Θέση σε λειτουργία του συστήµατος έκδοσης αδειών FLEGT. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Ανάπτυξη λεπτοµερών διαδικασιών για την έκδοση των αδειών FLEGT 
– Εφαρµογή των διαδικασιών έκδοσης των αδειών FLEGT στον ιδιωτικό τοµέα 
– Καθιέρωση επαφών µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές 
– Μελέτη σκοπιµότητας της έκδοσης των ηλεκτρονικών αδειών LEGT 
– ∆οκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος έκδοσης των αδειών FLEGT. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων 
– Χρηµατοδοτική στήριξη για την αγορά των εξοπλισµών. 
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II ιβ. Η εφαρµογή του ανεξάρτητου ελέγχου 

Αιτιολόγηση 

– ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας του καθεστώτος 
έκδοσης των αδειών FLEGT στο πλαίσιο της ΕΣΕΣ. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Τακτική διενέργεια των ανεξάρτητων ελέγχων 
– Παρακολούθηση των διορθωτικών µέτρων που θεσπίζονται για τη βελτίωση του 

συστήµατος. 

Φύση της βοήθειας 

– Χρηµατοδοτική στήριξη για την υλοποίηση των ελέγχων. 

II ιγ. Η µεταρρύθµιση του γενικού πλαισίου 

Αιτιολόγηση 

– Βελτίωση της συνοχής του νοµικού πλαισίου που εφαρµόζεται στο δασικό τοµέα 
– Συµπλήρωση των υφισταµένων και ανεπαρκώς δοµηµένων στοιχείων. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Αναθεώρηση της δασικής νοµοθεσίας και των διατάξεων εφαρµογής 
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου που διέπει την εσωτερική αγορά ξυλείας 
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τα κοινοτικά, τα δηµοτικά και τα 

ιδιωτικά δάση 
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

πτυχές 
– Ενσωµάτωση των γενικών διατάξεων των διεθνών νοµικών πράξεων δεόντως 

επικυρωµένων από το Καµερούν 
– Ενδεχόµενη αναπροσαρµογή του πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας 
– Βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε την εκβιοµηχάνιση του δασικού 

τοµέα και την προηγµένη µεταποίηση. 

Φύση της βοήθειας 

– Ενίσχυση των ικανοτήτων. 

II ιδ. Η αναζήτηση συµπληρωµατικών χρηµατοδοτήσεων 

Αιτιολόγηση 

– Συγκέντρωση των χρηµατοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των ειδικών 
ενεργειών ΕΣΕΣ που κρίνεται ότι έχουν προτεραιότητα και για τις οποίες δεν 
υπάρχουν ακόµη τα διαθέσιµα µέσα. 

Προβλεπόµενες ενέργειες 

– Ανάληψη ενεργειών αναζήτησης χρηµατοδοτών. 

Φύση της βοήθειας 

– Τεχνική βοήθεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI  

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 19 της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη θέτουν σε 
λειτουργία µηχανισµό λήψης αποφάσεων µε την ονοµασία «Κοινό Συµβούλιο Εφαρµογής», 
στο εξής «το Συµβούλιο», καθώς και κοινή επιτροπή που θα διασφαλίζει και θα διευκολύνει 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής της συµφωνίας, στο εξής «Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης», σε συντοµογραφία «ΚΕΠ». Η ΚΕΠ διευκολύνει το διάλογο και 
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Συγκεκριµένα, η ΚΕΠ: 

α) πραγµατοποιεί τακτικά κοινές αποστολές για να επαληθεύσει την 
αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της συµφωνίας καθώς και την επίπτωσή 
της, βάσει των πληροφοριών που λαµβάνει· 

β) προτείνει την ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 
σύστηµα αδειών FLEGT· 

γ) εξετάζει τις εκθέσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή και κάθε καταγγελία σχετικά 
µε τη λειτουργία του συστήµατος αδειών FLEGT στην επικράτεια ενός από τα 
συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τις ενστάσεις τρίτων σε σχέση µε τη 
λειτουργία του ανεξάρτητου ελεγκτή και προτείνει τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την επίλυση των ζητηµάτων που εγείρονται στις εκθέσεις του 
ανεξάρτητου ελέγχου του συστήµατος (ΑΕΣ)· 

δ) διασφαλίζει την παρακολούθηση, κατά περίπτωση, των µέτρων που 
λαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την επίλυση των προβληµάτων που 
εντοπίζει ο ανεξάρτητος ελεγκτής· 

ε) µεριµνά για την αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τις ορθές 
πρακτικές και τα κριτήρια που θα εγκρίνουν τα συµβαλλόµενα µέρη και 
προτείνει τις χρήσιµες λύσεις για κάθε πρόβληµα που εντοπίζεται σε αυτή την 
αξιολόγηση· 

στ) διασφαλίζει τη διενέργεια των τακτικών αξιολογήσεων της εφαρµογής της 
συµφωνίας και, κατά περίπτωση, των τεκµηριωµένων ελέγχων· 

ζ) διατυπώνει συστάσεις για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας, 
µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη συµµετοχή του ιδιωτικού 
τοµέα και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών· 

η) προετοιµάζει, βάσει της πληροφορίας που λαµβάνει από τα συµβαλλόµενα 
µέρη, ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλει στο Συµβούλιο· 

θ) µεριµνά για την παρακολούθηση και συντάσσει έκθεση για την κατάσταση 
των αγορών σε τακτά διαστήµατα· προτείνει τη διενέργεια µελετών, εάν είναι 
απαραίτητο, και συνιστά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε συνάρτηση µε τις 
εκθέσεις για την ανάλυση των αγορών· 

ι) εξετάσει τις προτάσεις τροποποίησης που υποβάλλουν τα συµβαλλόµενα µέρη 
σχετικά µε τη συµφωνία ή τα παραρτήµατά της, µε βάση τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο άρθρο 29 της παρούσας συµφωνίας και υποβάλλει στο 
Συµβούλιο για εξέταση σύσταση τροποποίησης· 

ια) ασχολείται, µετά από πρόταση ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών, µε κάθε 
άλλο ζήτηµα που συνδέεται µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας 

ιβ) µε εντολή του Συµβουλίου, προσπαθεί να εξεύρει αποδεκτή λύση, σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την 
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εφαρµογή ή/και την ερµηνεία της συµφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της 
συµφωνίας. 


