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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το Σχέδιο ∆ράσης σχετικά µε την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εµπόριο (FLEGT)1, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 20032, προτείνει σειρά µέτρων 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η στήριξη των χωρών παραγωγής ξυλείας, η πολυµερής 
συνεργασία για την καταπολέµηση του εµπορίου παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας, η στήριξη 
των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και αποτρεπτικά µέτρα για επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την παράνοµη υλοτοµία. Ακρογωνιαίος λίθος αυτού του 
σχεδίου δράσης είναι η θέσπιση εταιρικών σχέσεων FLEGT µεταξύ της Ένωσης και των 
χωρών παραγωγής ξυλείας, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην παράνοµη υλοτοµία. Το 2005, το 
Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2173/20053, ο οποίος θεσπίζει σύστηµα 
αδειών και µηχανισµό που αποβλέπει στον έλεγχο της νοµιµότητας των εισαγωγών ξυλείας 
στην Ένωση. 

Τον ∆εκέµβριο του 2005, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί 
συµφωνίες εταιρικής σχέσης µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας, ώστε να εφαρµοστεί το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ σχετικά µε την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εµπόριο (FLEGT) και, ιδίως, να ενθαρρυνθούν το εµπόριο και οι εισαγωγές ξυλείας στην 
Ένωση οι οποίες επαληθεύονται ως νόµιµες από αυτές τις χώρες εταίρους4. Η συµφωνία µε 
την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία είναι η τέταρτη προς διαπραγµάτευση συµφωνία αυτού 
του είδους, µετά τις συµφωνίες µε την Γκάνα, το Κονγκό και το Καµερούν. 

Η Επιτροπή ξεκίνησε τις διαπραγµατεύσεις µε την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία τον 
Οκτώβριο του 2009. Οι διαπραγµατεύσεις διεξήχθηκαν επί 14 µήνες, µε τέσσερις συνεδρίες 
«ενώπιος ενωπίω» και δεκαοχτώ συναντήσεις εργασίας τεχνικής φύσης. Καθ’όλη τη διάρκεια 
των διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή είχε τη συνδροµή των κρατών µελών. Η Επιτροπή 
ενηµέρωνε το Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων, µε τακτικές 
εκθέσεις προς την οµάδα εργασίας «δάση», καθώς και προς τους επικεφαλής αποστολής και 
τους εκπροσώπους της ΕΕ µε έδρα την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. Έπειτα από κάθε 
συνεδρία διαπραγµάτευσης, τα Μέρη πραγµατοποιούσαν συναντήσεις δηµόσιας ενηµέρωσης 
για να ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε την πρόοδο των συζητήσεων. Επίσης, 
η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία εφάρµοσε συµµετοχική προσέγγιση, µε τη σύµπραξη της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα στην εκπόνηση της συµφωνίας. 

Η συµφωνία αφορά όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις οδηγίες διαπραγµάτευσης του 
Συµβουλίου. Ειδικότερα, θεσπίζει το πλαίσιο, τα θεσµικά όργανα και τους µηχανισµούς του 
συστήµατος αδειών FLEGT. Παρουσιάζει τους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασµού, το 
πλαίσιο νόµιµης συµµόρφωσης και τις απαιτήσεις στον τοµέα του ανεξάρτητου ελέγχου για 
το σύστηµα. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται στα παραρτήµατα της συµφωνίας και παρέχουν 
λεπτοµερή περιγραφή των διαρθρώσεων που στηρίζουν την ασφάλεια της προσφερόµενης 
νοµιµότητας µέσω της χορήγησης άδειας FLEGT. Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 
καθόρισε την εφαρµοστέα νοµοθεσία µέσω διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η 
νοµοθεσία αυτή περιλαµβάνει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε την 
παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης και την εγγραφή των επιχειρήσεων, τη δασική 
διαχείριση, τη νοµοθεσία στον τοµέα της εργασίας και του περιβάλλοντος, τις φορολογικές 

                                                 
1 COM(2003) 251. 
2 ΕΕ C 268 της 7.11.2003, σ. 1. 
3 ΕΕ 347 της.12.2005, σ. 1. 
4 Έγγραφο του Συµβουλίου µη δηµοσιοποιηµένο αριθ. 15102/05. 
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απαιτήσεις, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, όπως της συµµετοχής των τοπικών κοινοτήτων, των 
αυτόχθονων πληθυσµών και της κοινωνίας των πολιτών, άλλες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τη µεταφορά και την εµπορία ξυλείας, καθώς και τις 
απαιτήσεις στον τοµέα εξαγωγής. 

Η συµφωνία, η οποία δεν περιορίζεται στα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 σχετικά µε το σύστηµα FLEGT, καλύπτει όλα τα 
εξαγόµενα προϊόντα ξυλείας. Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία δεσµεύεται κατά τον τρόπον 
αυτόν να θεσπίσει ένα σύστηµα που θα παρέχει στην Ένωση την εγγύηση ότι όλα τα 
προϊόντα υλοτοµηµένου ξύλου που προέρχονται από την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 
παράγονται νόµιµα, γεγονός που θα συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη της χώρας αυτής. 

Η συµφωνία προβλέπει ελέγχους των εισαγωγών στα σύνορα της Ένωσης, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 σχετικά µε το σύστηµα FLEGT και τον σχετικό κανονισµό 
εφαρµογής (ΕΚ) αριθ. 1024/2008. Επιπλέον, η συµφωνία περιλαµβάνει περιγραφή του 
κεντροαφρικανικού µορφότυπου της άδειας FLEGT, η οποία υιοθετεί τον µορφότυπο που 
προβλέπεται στον κανονισµό εφαρµογής. 

Η συµφωνία θεσπίζει έναν µηχανισµό διαλόγου και συνεργασίας µε την Ένωση σχετικά µε το 
σύστηµα FLEGT, µέσω κοινής επιτροπής για την εφαρµογή της συµφωνίας. Θεσπίζει επίσης 
τις αρχές της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών, της κοινωνικής διασφάλισης, της 
διαφάνειας, της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων εφαρµογής και της εκπόνησης των 
εκθέσεων εφαρµογής. 

Η συµφωνία καθορίζει το χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες έναρξης ισχύος και εφαρµογής 
του συστήµατος αδειοδότησης. ∆εδοµένου ότι η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία καλείται να 
εκσυγχρονίσει και να προσαρµόσει το κανονιστικό της σύστηµα και το σύστηµα διαχείρισης 
των πληροφοριών, να εισαγάγει πληρέστερους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασµού και να θεσπίσει ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου της νοµιµότητας, θα απαιτηθούν 
πολλά 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 για την εκπλήρωση των προβλεπόµενων καθηκόντων. Το σύστηµα αδειών 
FLEGT θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2014. Θα αξιολογηθεί σε συνάρτηση 
µε τα κριτήρια που καθορίστηκαν στη συµφωνία προτού αρχίσει η ΕΕ  να δέχεται τις άδειες 
FLEGT. 
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύναψη εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας όσον αφορά 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 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σηµείο v), και το άρθρο 218 
παράγραφος 7, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Τον Μάιο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε τίτλο «Η επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, η 
διακυβέρνηση και το εµπόριο (FLEGT) – Πρόταση για σχέδιο δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»6, η οποία ζητούσε τη θέσπιση µέτρων για την καταπολέµηση 
της παράνοµης υλοτοµίας µε την εκπόνηση εθελοντικών συµφωνιών εταιρικής σχέσης 
µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε αυτό 
το σχέδιο δράσης θεσπίστηκαν τον Οκτώβριο του 20037 και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε το θέµα στις 11 Ιουλίου 20058. 

(2) Σύµφωνα µε την απόφαση 2011/XXX του Συµβουλίου της […]9, η εθελοντική 
συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εµπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (FLEGT) υπεγράφη στις […], µε την επιφύλαξη της µεταγενέστερης σύναψής 
της. 

(3) Η συµφωνία αυτή πρέπει να συναφθεί, 

                                                 
5 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
6 COM(2003) 251. 
7 ΕΕ C 268 της 7.11.2003, σ. 1. 
8 ΕΕ C 157E της 6.7.2006, σ. 482. 
9 ΕΕ L[…] της […], σ. […]. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Με την παρούσα απόφαση συνάπτεται συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση 
και το εµπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (FLEGT).  

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 που προβλέπεται στο άρθρο 
30 της συµφωνίας, ώστε να εκφράσει τη συναίνεση της Ένωσης να αναλάβει τη σχετική 
δέσµευση. 

Άρθρο 3 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από αντιπροσώπους της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 19 της συµφωνίας.  

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη της αντιπροσωπείας της Ένωσης στις 
συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας.  

Άρθρο 4 

Για την τροποποίηση των παραρτηµάτων της συµφωνίας, δυνάµει του άρθρου 26 αυτής, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, να εγκρίνει εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τροποποιήσεις αυτές. 

Άρθρο 5 

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

Άρθρο 6 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
 […]
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (FLEGT) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, στο εξής «η Ένωση», αφενός, 

και 

Η ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , στο εξής η «ΚΑ∆», αφετέρου, 

στο εξής καλούµενες «Mέρη», 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις στενές σχέσεις συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
ΚΑ∆, ιδίως στο πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των 
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών µελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 200010, και 
αναθεωρήθηκε στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, καλούµενη στο εξής «συµφωνία του 
Κοτονού»· 

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 Κοινότητα11· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή της δασικής 
νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο (FLEGT)12 αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την 
κατεπείγουσα καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας και του συνδεόµενου µε αυτή εµπορίου· 

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

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ στη νοµικώς µη δεσµευτική επίσηµη δήλωση αρχών του 1992 για µια 
συναίνεση σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση, τη διατήρηση και την αειφόρο 
ανάπτυξη των κάθε τύπου δασών, και την πρόσφατη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών της νοµικώς µη δεσµευτικής πράξης για κάθε τύπο δασών13· 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σηµασίας των αρχών της βιώσιµης διαχείρισης των δασών που 
ορίζονται στη ∆ιακήρυξη του Ρίο Ντε Τζανέιρο του 1992 σχετικά µε το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, και ιδίως της αρχής αριθ. 10 σχετικά 
µε τη σηµασία της ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του κοινού στις συζητήσεις για το 
περιβάλλον, και της αρχής αριθ. 22 σχετικά µε τον ζωτικής σηµασίας ρόλο των αυτοχθόνων 
πληθυσµών και των άλλων τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη· 

                                                 
10 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3. 
11 ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1. 
12 COM(2003) 251 τελικό της 21.5.2003. 
13 A/RES 62/98 της 31ης Ιανουαρίου 2008. 
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ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ στη σύµβαση διεθνούς εµπορίου ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που 
απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES) και ιδίως της απαίτησης οι άδειες εξαγωγής ειδών CITES που 
εκδίδονται από τα Mέρη για τα δείγµατα ειδών των παραρτηµάτων I, II ή III να χορηγούνται µόνο 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ιδίως δε τα δείγµατα αυτά να µην έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση 
της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας· 

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

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

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα Mέρη στις αρχές και στους κανόνες που 
διέπουν τα πολυµερή συστήµατα εµπορίου, και ιδίως στα δικαιώµατα και στις 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 (ΠΟΕ), καθώς και στην αναγκαιότητα 
εφαρµογής τους µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις· 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη θέληση της ΚΑ∆ να εργαστεί για τη βιώσιµη διαχείριση των 
δασικών πόρων της σύµφωνα µε τους στόχους της εταιρικής σχέσης για τα δάση της Λεκάνης του 
Κονγκό, της οποίας αποτελεί µέρος και η οποία συνήφθη τον Ιανουάριο του 2003 µετά την 
παγκόσµια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στο 
Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, τη γενική συνέλευση των υδάτων, των δασών, της θήρας και της 
αλιείας του Σεπτεµβρίου του 2003, τις διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες, ιδίως τη συνθήκη της 5ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τη διατήρηση και τη βιώσιµη διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων που 
θέσπισε την επιτροπή δασών της Κεντρικής Αφρικής, και τις διατάξεις το νόµου 008.22 της 17ης 
Οκτωβρίου 2008 περί δασικού κώδικα της ΚΑ∆· 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το κεντροαφρικανικό σύστηµα για τον έλεγχο της νόµιµης παραγωγής ξύλου 
και προϊόντων ξυλείας εφαρµόζεται σε όλες τις εξαγωγές, και όχι µόνο σε όσες προορίζονται για 
την Ένωση, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Στόχος της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε την κοινή δέσµευση των Μερών για τη βιώσιµη 
διαχείριση των κάθε τύπου δασών, είναι η παροχή ενός νοµικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται 
ότι όλες οι εισαγωγές στην Ένωση προϊόντων ξυλείας από την ΚΑ∆ που καλύπτονται από την 
παρούσα συµφωνία, παράγονται ή αποκτούνται νόµιµα, και µε τον τρόπο αυτό να προωθείται το 
εµπόριο προϊόντων ξυλείας. 

Επιπλέον, η παρούσα συµφωνία παρέχει τη βάση για διάλογο και συνεργασία µεταξύ των Μερών 
ώστε να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η πλήρης εφαρµογή της, και να ενισχυθεί η επιβολή της 
δασικής νοµοθεσίας και η διακυβέρνηση. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως: 

α) «εισαγωγή στην Ένωση», η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων ξυλείας εντός 
της Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα14, 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 κώδικα15· 

β) «εξαγωγή», η φυσική έξοδος ή αναχώρηση από το έδαφος της ΚΑ∆ προϊόντων 
ξυλείας που παράγονται ή αποκτούνται στην ΚΑ∆, εξαιρουµένων του ξύλου και των 
προϊόντων ξυλείας που διέρχονται από το έδαφος της ΚΑ∆ υπό τον έλεγχο των 
τελωνειακών αρχών της ΚΑ∆· 

γ) «ξύλο και προϊόντα ξυλείας», τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι· 
δ) «κωδικός ΕΣ», ένας τετραψήφιος ή εξαψήφιος 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)· 

ε) «άδεια FLEGT», άδεια που αναφέρεται σε αποστολή προϊόντων ξυλείας που έχουν 
παραχθεί νόµιµα· 

στ) «αρχή αδειοδότησης», η αρχή που ορίζεται από την ΚΑ∆ για την έκδοση και την 
επικύρωση των αδειών FLEGT· 

ζ) «αρµόδιες αρχές», οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη µέλη της Ένωσης για την 
παραλαβή, την αποδοχή και την επαλήθευση των αδειών FLEGΤ· 

                                                 
14 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 38. 
15 ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 
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η) «αποστολή», ποσότητα προϊόντων ξυλείας που συνοδεύεται από άδεια FLEGT και η 
οποία αποστέλλεται από έναν αποστολέα και υποβάλλεται σε τελωνείο της Ένωσης 
προκειµένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία· 

θ) «προϊόντα ξυλείας που παράγονται ή αποκτώνται νόµιµα», το ξύλο και τα προϊόντα 
ξυλείας που υλοτοµούνται ή εισάγονται και παράγονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
που προσδιορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ. 

Άρθρο 3 

Σύστηµα αδειών FLEGT 

1. Στην παρούσα συµφωνία θεσπίζεται µεταξύ των Μερών σύστηµα αδειών για την επιβολή 
της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο (καλούµενο στο εξής «σύστηµα 
αδειών FLEGT»). Το σύστηµα αυτό καθιερώνει σειρά διαδικασιών και απαιτήσεων µε 
σκοπό να επαληθεύεται και να πιστοποιείται, µέσω των αδειών FLEGT, η νοµιµότητα της 
παραγωγής ή της απόκτησης ξύλου και προϊόντων ξυλείας που αποστέλλονται στην 
Ένωση. Σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 2173/2005, η Ένωση δέχεται τις εν λόγω 
αποστολές από την ΚΑ∆ για εισαγωγή στην Ένωση µόνον εάν συνοδεύονται από άδειες 
FLEGT. 

2. Το σύστηµα αδειών FLEGT εφαρµόζεται στο ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα I. 

3. Τα Mέρη συµφωνούν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του 
συστήµατος αδειών FLEGT σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας 
συµφωνίας. 

Άρθρο 4 

Αρχή αδειοδότησης 

1. Η αρχή αδειοδότησης ορίζεται από την ΚΑ∆, η οποία διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας 
της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο Mέρη δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες αυτές. 

2. Η αρχή αδειοδότησης επαληθεύει ότι το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας παράγονται ή 
αποκτώνται νόµιµα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ. Η αρχή 
αυτή εκδίδει άδειες FLEGT που καλύπτουν τις αποστολές ξύλου και προϊόντων ξυλείας τα 
οποία παράγονται ή αποκτώνται νόµιµα στην ΚΑ∆ και προορίζονται για εξαγωγή στην 
Ένωση, καθώς και, όταν συντρέχει λόγος, τα απαραίτητα έγγραφα για το ξύλο και τα 
προϊόντα ξυλείας που διέρχονται από την επικράτεια της ΚΑ∆ υπό τον έλεγχο των 
τελωνειακών αρχών της χώρας. 

3. Η αρχή αδειοδότησης δεν εκδίδει άδειες FLEGT για ξύλο και προϊόντα ξυλείας που 
αποτελούνται από ή περιλαµβάνουν ξύλο και προϊόντα ξυλείας που εισήχθησαν στην ΚΑ∆ 
από τρίτη χώρα υπό µορφή την οποία η νοµοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας απαγορεύει 
για εξαγωγή, ή για τα οποία υπάρχουν στοιχεία ότι τα εν λόγω προϊόντα ξυλείας 
παρήχθησαν ή αποκτήθηκαν κατά παράβαση της νοµοθεσίας της χώρας στην οποία 
υλοτοµήθηκαν τα δένδρα. 

4. Η αρχή αδειοδότησης διατηρεί και δηµοσιοποιεί τις διαδικασίες της για την έκδοση 
αδειών FLEGT. ∆ιατηρεί επίσης τις εγγραφές όλων των αποστολών που συνοδεύονται από 
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άδειες FLEGT και, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων, 
κοινοποιεί τις εγγραφές αυτές για σκοπούς ανεξάρτητου ελέγχου, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τη βιοµηχανική 
ιδιοκτησία των εξαγωγέων. 

Άρθρο 5 

Αρµόδιες αρχές της Ένωσης 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην ΚΑ∆ τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων 
αρχών των κρατών µελών της Ένωσης και τα αντίστοιχα γεωγραφικά πεδία αρµοδιότητάς 
τους. 

2. Οι αρµόδιες αρχές επαληθεύουν ότι κάθε αποστολή συνοδεύεται από έγκυρη άδεια 
FLEGT πριν από τη θέση της αποστολής σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Η θέση 
της αποστολής σε ελεύθερη κυκλοφορία µπορεί να αναστέλλεται και η αποστολή να 
παρακρατείται σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την εγκυρότητα της άδειας FLEGT. Οι 
διαδικασίες που ρυθµίζουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση για τις 
αποστολές που συνοδεύονται από άδεια FLEGT περιγράφονται στο παράρτηµα III. 

3. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν και δηµοσιεύουν σε ετήσια βάση αρχείο των αδειών 
FLEGT που παραλήφθηκαν. 

4. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων, οι αρµόδιες αρχές 
παρέχουν στα πρόσωπα και στους φορείς που ορίζονται από την ΚΑ∆ ως ανεξάρτητοι 
ελεγκτές, πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και δεδοµένα. 

5. Οι αρµόδιες αρχές της Ένωσης δεν προβαίνουν στις ενέργειες που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 όσον αφορά το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από 
τα είδη που απαριθµούνται στα προσαρτήµατα της σύµβασης διεθνούς εµπορίας ειδών της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES), στο βαθµό που τα 
προϊόντα αυτά καλύπτονται από τις διατάξεις περί επαλήθευσης που ορίζονται από τον 
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 τους16. Το 
σύστηµα αδειών FLEGT παρέχει ωστόσο τη διαβεβαίωση της νόµιµης απόκτησης των 
προϊόντων αυτών. 

Άρθρο 6  

Άδειες FLEGT 

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

2. Οι άδειες FLEGT συντάσσονται µε βάση έντυπο στη γαλλική γλώσσα. 

3. Τα Mέρη µπορούν, µε κοινή συµφωνία, να θεσπίσουν ηλεκτρονικό σύστηµα για την 
έκδοση, τη διαβίβαση και την παραλαβή των αδειών FLEGT. 

                                                 
16 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 
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4. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών FLEGT και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται 
στο παράρτηµα ΙV. 

Άρθρο 7  

Ορισµός της νόµιµα παραχθείσας ξυλείας 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ο ορισµός του ξύλου και των προϊόντων ξυλείας που 
παράγονται ή αποκτούνται νόµιµα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ. Στο εν λόγω παράρτηµα 
παρουσιάζεται η εθνική νοµοθεσία της ΚΑ∆ που πρέπει να τηρούν τα προϊόντα ξυλείας για να 
λάβουν άδεια FLEGT. Περιλαµβάνονται επίσης τα έγγραφα µε τα κριτήρια και τους δείκτες που 
χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία, τα οποία ονοµάζονται 
«πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας». 

Άρθρο 8  

Επαλήθευση της νοµιµότητας της παραχθείσας ή αποκτηθείσας ξυλείας 

1. Η ΚΑ∆ εφαρµόζει ένα ή περισσότερα συστήµατα ώστε να επαληθεύει ότι τα προϊόντα 
ξυλείας που προορίζονται για αποστολή έχουν παραχθεί ή αποκτηθεί νόµιµα και ότι µόνον 
αποστολές που επαληθεύθηκαν ως νόµιµα παραχθείσες εξάγονται στην Ένωση. Αυτό ή 
αυτά τα συστήµατα επαλήθευσης της νοµιµότητας περιλαµβάνουν ελέγχους 
συµµόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που 
προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση έχουν παραχθεί ή αποκτηθεί νόµιµα και ότι δεν 
έχουν εκδοθεί άδειες FLEGT για αποστολές ξύλου και προϊόντων ξυλείας που δεν έχουν 
παραχθεί ή αποκτηθεί νόµιµα ή είναι αγνώστου καταγωγής. Το ή τα συστήµατα 
περιλαµβάνουν επίσης διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η ξυλεία παράνοµης ή 
άγνωστης καταγωγής δεν εισέρχεται στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

2. Το ή τα συστήµατα που εφαρµόζονται για την επαλήθευση της νόµιµης παραγωγής ή 
απόκτησης ξύλου και προϊόντων ξυλείας περιγράφονται στο παράρτηµα V. 

Άρθρο 9  

∆ιαβουλεύσεις σχετικά µε το κύρος 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 εικοσιενός ηµερολογιακών ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, η αρµόδια αρχή ενεργεί σύµφωνα µε την 
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και δεν αποδέχεται την άδεια. Εάν από τις συµπληρωµατικές 
πληροφορίες προκύψει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια δεν ανταποκρίνονται 
στην αποστολή, η αρµόδια αρχή ενεργεί σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και 
δεν αποδέχεται την άδεια. 

3. Σε περίπτωση επίµονων διαφωνιών ή δυσχερειών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων 
σχετικά µε τις άδειες FLEGT, η υπόθεση µπορεί να υποβάλλεται προς εξέταση στην κοινή 
επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας. 
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Άρθρο 10  

Ανεξάρτητος ελεγκτής 

1. Η ΚΑ∆ προσλαµβάνει ανεξάρτητο ελεγκτή, κατόπιν διαβούλευσης µε την Ένωση, για 
τους σκοπούς των αρµοδιοτήτων που παρατίθενται στο παράρτηµα VI. 

2. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι µια οντότητα η οποία δεν τελεί σε καµία κατάσταση 
σύγκρουσης συµφερόντων ως αποτέλεσµα οργανωσιακής ή εµπορικής σχέσης µε την 
Ένωση, ή µε τις ρυθµιστικές αρχές του δασικού τοµέα της ΚΑ∆, την αρχή αδειοδότησής 
της, οποιοδήποτε φορέα επιφορτισµένο από την αρχή αδειοδότησης µε την επαλήθευση 
της νόµιµης παραγωγής ξυλείας ή οποιουσδήποτε εµπορικούς φορείς εκµετάλλευσης στον 
δασικό τοµέα. 

3. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής λειτουργεί σύµφωνα µε τεκµηριωµένη δοµή διαχείρισης και µε 
δηµοσιευµένες πολιτικές, µεθόδους και διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
βέλτιστες διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. 

4. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής παραπέµπει τις καταγγελίες που προκύπτουν από το έργο του 
στην κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας. 

5. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής εκπονεί τακτικά αναλυτικές και συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα VI. 

6. Τα Mέρη διευκολύνουν το έργο του ανεξάρτητου ελεγκτή, µεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας 
ότι ο ελεγκτής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες όπως απαιτείται στις επικράτειες 
αµφοτέρων των Μερών για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ωστόσο, τα Mέρη 
δύνανται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους για την προστασία των δεδοµένων, να 
αρνηθούν την αποκάλυψη πληροφοριών που δεν επιτρέπεται να γνωστοποιήσουν. 

Άρθρο 11  

Παρατυπίες 

Κάθε Μέρος ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενό του εάν έχει υπόνοιες ή ανακαλύψει στοιχεία για 
οποιαδήποτε καταστρατήγηση ή παρατυπία στο σύστηµα αδειών FLEGT, µεταξύ άλλων σε σχέση 
µε τα ακόλουθα: 

α) καταστρατήγηση του εµπορίου, ιδίως µε την ανακατεύθυνση των εµπορικών ροών 
από την ΚΑ∆ προς την Ένωση µέσω τρίτης χώρας, όταν αυτό αποσκοπεί προφανώς 
στην αποφυγή της αίτησης έκδοσης άδειας· 

β) έκδοση αδειών FLEGT για ξύλο και προϊόντα ξυλείας που περιλαµβάνουν 
εισαγωγές από ύποπτες πηγές τρίτων χωρών· ή 

γ) απάτη όσον αφορά την απόκτηση ή τη χρήση αδειών FLEGT. 

Άρθρο 12  

Ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του συστήµατος αδειών FLEGT 
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1. Τα Mέρη αλληλοενηµερώνονται, µέσω της κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας, 
όταν θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες προετοιµασίες για την πλήρη 
εφαρµογή του συστήµατος αδειών FLEGT. 

2. Τα Mέρη, µέσω της κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας, παραγγέλλουν 
ανεξάρτητη αξιολόγηση του συστήµατος αδειών FLEGT µε βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτηµα VII. Η αξιολόγηση καθορίζει εάν το σύστηµα επαλήθευσης της 
νοµιµότητας που υποστηρίζει το σύστηµα αδειών FLEGT, όπως ορίζεται στο παράρτηµα 
V, ανταποκρίνεται επαρκώς στις λειτουργίες του και ότι οι διαδικασίες που επιτρέπουν την 
παραλαβή, την επαλήθευση και την αποδοχή των αδειών FLEGT, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 5 και στο παράρτηµα IΙΙ, εφαρµόζονται όντως στην Ένωση. 

3. Βάσει των συστάσεων της κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας, τα δύο Mέρη 
συµφωνούν όσον αφορά την ηµεροµηνία από την οποία θα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή το 
σύστηµα αδειών FLEGT. 

4. Τα δύο Mέρη εξετάζουν τη σύσταση και προβαίνουν σε αµοιβαία, έγγραφη ενηµέρωση, 
όσον αφορά την έγκρισή της. 

Άρθρο 13  

Εφαρµογή του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας για το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που δεν 
εξάγονται στην Ένωση 

Η ΚΑ∆ χρησιµοποιεί το ή τα συστήµατα επαλήθευσης της νοµιµότητας που περιγράφονται στο 
παράρτηµα V, για το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται σε αγορές εκτός της Ένωσης. 

Άρθρο 14  

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας 

1. Τα Mέρη εγκρίνουν το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής που παρατίθεται στο παράρτηµα VIII. 

2. Μέσω της κοινής επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας, τα Mέρη αξιολογούν τις προόδους 
που σηµειώνονται στην εφαρµογή της σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του παραρτήµατος 
VIII. 
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Άρθρο 15  

Συνοδευτικά µέτρα 

1. Τα Mέρη έχουν προσδιορίσει τους τοµείς που αναφέρονται στο παράρτηµα IX, ως 
εκείνους για τους οποίους απαιτούνται συµπληρωµατικοί τεχνικοί και οικονοµικοί πόροι 
για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

2. Η παροχή των συµπληρωµατικών αυτών πόρων υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες 
προγραµµατισµού της βοήθειας προς την ΚΑ∆ από την Ένωση και τα κράτη µέλη της, 
καθώς και στις δηµοσιονοµικές διαδικασίες της ίδιας της ΚΑ∆. 

3. Τα Mέρη εξετάζουν την αναγκαιότητα µιας κοινής ρύθµισης µέσω της οποίας θα 
συντονίζονται η χρηµατοδότηση και οι τεχνικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των κρατών µελών της Ένωσης για την υποστήριξη των εν λόγω µέτρων. 

4. Η ΚΑ∆ µεριµνά ώστε η ενίσχυση των ικανοτήτων για την εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας να έχει επίσης απήχηση στα εθνικά µέσα προγραµµατισµού, όπως οι 
στρατηγικές για τη µείωση της φτώχειας. 

5. Τα Mέρη µεριµνούν ώστε οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την εφαρµογή της 
παρούσας συµφωνίας να συντονίζονται µε τα υφιστάµενα ή µελλοντικά σχετικά 
προγράµµατα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης. 

6. Η παροχή των πόρων αυτών υπόκειται στις διαδικασίες που διέπουν τη βοήθεια της 
Ένωσης όπως προβλέπεται στη συµφωνία της Κοτονού, καθώς και σε εκείνες που διέπουν 
τη διµερή βοήθεια των κρατών µελών της Ένωσης προς την ΚΑ∆. 

Άρθρο 16  

Συµµετοχή των Μερών στην εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας 

1. Η ΚΑ∆ προάγει τη συµµετοχή των Μερών στην εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιτροπής δασών της Κεντρικής Αφρικής για τη συµµετοχή 
των µη κυβερνητικών οργανώσεων, και των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσµών. 

2. Η Ένωση πραγµατοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις µε τα Μέρη σχετικά µε την εφαρµογή 
της παρούσας συµφωνίας, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 
σύµβαση του Aarhus του 1998 για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέµατα. 

Άρθρο 17  

Κοινωνικές εγγυήσεις 

1. Για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων δυσµενών συνεπειών, τα Mέρη συµφωνούν να 
αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση των τρόπων ζωής των αυτοχθόνων και τοπικών 
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κοινοτήτων που ενδέχεται να επηρεαστούν, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
εµπλέκονται στην παράνοµη εκµετάλλευση. 

2. Τα Mέρη παρακολουθούν τις επιπτώσεις της παρούσας συµφωνίας για τις εν λόγω 
κοινότητες, λαµβάνοντας ταυτόχρονα εύλογα µέτρα για τον µετριασµό των δυσµενών 
συνεπειών. Τα Mέρη µπορούν να εγκρίνουν και συµπληρωµατικά µέτρα για την 
αντιµετώπιση των δυσµενών αυτών συνεπειών. 

Άρθρο 18  

Κίνητρα σχετικά µε τις αγορές 

Λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών υποχρεώσεών της, η Ένωση επιδιώκει την προώθηση µιας 
ευνοϊκής πρόσβασης στην αγορά της για το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από την 
παρούσα συµφωνία. Οι προσπάθειες αυτές περιλαµβάνουν: 

α) την ενθάρρυνση των πολιτικών για δηµόσιες και ιδιωτικές προµήθειες που 
αναγνωρίζουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση του εφοδιασµού µε δασικά 
προϊόντα νόµιµης καταγωγής· και 

β) την προώθηση των προϊόντων που καλύπτονται από άδεια FLEGT στην αγορά της 
Ένωσης. 

Άρθρο 19  

Κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας 

1. Τα Mέρη συγκροτούν κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας µε σκοπό να 
διευκολύνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της παρούσας συµφωνίας. 

2. Κάθε Μέρος διορίζει τους εκπροσώπους του στην κοινή επιτροπή εφαρµογής της 
συµφωνίας. Η επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε συναίνεση. 

3. Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για τη βέλτιστη εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας, και µπορεί να εξετάζει κάθε θέµα που σχετίζεται µε την εν λόγω 
αποτελεσµατική εφαρµογή. Τα λεπτοµερή καθήκοντα της κοινής επιτροπής εφαρµογής 
της συµφωνίας περιγράφονται στο παράρτηµα X. 

4. Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας: 

α) συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως σε ηµεροµηνία που συµφωνείται από τα 
Mέρη· 

β) καταρτίζει από κοινού το πρόγραµµα και την εντολή για τις κοινές δράσεις· 
γ) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της· 
δ) οργανώνει την προεδρία των συνεδριάσεών της, που ασκείται είτε εναλλακτικά από 

εκπροσώπους κάθε συµβαλλόµενου µέρους είτε βάσει συστήµατος συµπροεδρίας· 
ε) µεριµνά ώστε οι εργασίες της να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς και ώστε οι 

πληροφορίες που αφορούν τις εργασίες και τις αποφάσεις της να είναι προσβάσιµες 
στο κοινό· 

στ) µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας ή άλλους επικουρικούς οργανισµούς για 
τοµείς εργασίας που απαιτούν ειδικές ικανότητες. 
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5. Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιεύει ετήσια έκθεση. Οι λεπτοµέρειες 
του περιεχοµένου της εν λόγω έκθεσης παρατίθενται στο παράρτηµα XΙ. 

6. Κατά την περίοδο µεταξύ της µονογράφησης της παρούσας συµφωνίας και της έναρξης 
ισχύος της, θεσπίζεται κοινός µηχανισµός συντονισµού και παρακολούθησης για τη 
διευκόλυνση της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας.  
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Άρθρο 20 

Ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας 

1. Οι εκπρόσωποι των Μερών που είναι υπεύθυνοι για τις επίσηµες ανακοινώσεις όσον 
αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

α) για την ΚΑ∆ : ο υπουργός υδάτων, δασών, θήρας και αλιείας· 
β) για την Ένωση: ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην ΚΑ∆. 

2. Τα Mέρη διαβιβάζουν αµοιβαία τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή 
της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 21  

Εκθέσεις και γνωστοποίηση στο κοινό 

1. Η γνωστοποίηση πληροφοριών στο κοινό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την 
προώθηση της διακυβέρνησης στην παρούσα συµφωνία. Η γνωστοποίηση πληροφοριών 
διευκολύνει την εφαρµογή και την παρακολούθηση του συστήµατος καθιστώντας το 
περισσότερο διαφανές. Η γνωστοποίηση πληροφοριών διευκολύνει επίσης τη λογοδοσία 
και αυξάνει την υπευθυνότητα των διαφόρων εµπλεκόµενων παραγόντων. Η πληροφορίες 
που γνωστοποιούνται και δηµοσιοποιούνται παρατίθενται στο παράρτηµα ΧΙ. 

2. Κάθε Μέρος επιλέγει τους καταλληλότερους µηχανισµούς (ΜΜΕ, έγγραφα, διαδίκτυο, 
εργαστήρια, ετήσιες εκθέσεις) για να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό. 
Ειδικότερα, τα Mέρη φροντίζουν να θέτουν στη διάθεση των διαφόρων Μερών του 
δασικού τοµέα αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. Οι µηχανισµοί 
αυτοί περιγράφονται στο παράρτηµα XΙ. 

Άρθρο 22  

Εµπιστευτικές πληροφορίες 

1. Κάθε 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. Κανένα από τα Mέρη δεν γνωστοποιεί στο κοινό, ούτε επιτρέπει 
στις αρχές του να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της 
παρούσας σύµβασης και συνιστούν εµπορικά µυστικά ή εµπιστευτικές εµπορικές 
πληροφορίες. 

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

α) ο αριθµός των αδειών FLEGT που χορηγούνται από την ΚΑ∆ και παραλαµβάνονται 
από την Ένωση, καθώς και ο όγκος του ξύλου και των προϊόντων ξυλείας που 
εξάγονται από την ΚΑ∆ και παραλαµβάνονται από την Ένωση· 

β) τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των δικαιούχων αδειών και των εισαγωγέων. 
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Άρθρο 23  

Εδαφική εφαρµογή 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στο έδαφος στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη, 
αφενός, και στο έδαφος της ΚΑ∆, αφετέρου. 

Άρθρο 24  

∆ιακανονισµός διαφορών 

1. Τα Mέρη επιδιώκουν να επιλύσουν ταχέως οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται µε την 
εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας µέσω διαβουλεύσεων. 

2. Σε περίπτωση που µια διαφορά δεν µπορεί να διευθετηθεί µέσω διαβουλεύσεων εντός 
τριών µηνών µετά την ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης διαβούλευσης, κάθε Μέρος µπορεί 
να παραπέµψει τη διαφορά στην κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας, η οποία θα 
προσπαθήσει να την επιλύσει. Η επιτροπή λαµβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για µια ενδελεχή εξέταση της κατάστασης προκείµενου να αναζητήσει µια αποδεκτή λύση. 
Για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να εξετάζει όλες τις δυνατότητες διατήρησης της καλής 
λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας. 

3. Σε περίπτωση που η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας δεν δύναται να διευθετήσει 
τη διαφορά, τα Mέρη µπορούν: 

α) να ζητήσουν από κοινού την ευγενή συνδροµή ή τη διαµεσολάβηση τρίτων· 
β) να προσφύγουν σε διαιτησία. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διευθέτηση της 

διαφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στοιχείο α), κάθε Μέρος µπορεί να 
γνωστοποιήσει στο άλλο µέρος τον διορισµό διαιτητή. Το άλλο Μέρος οφείλει τότε 
να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τον διορισµό του 
πρώτου. Τα Mέρη ορίζουν από κοινού τρίτο διαιτητή εντός δύο µηνών από τον 
διορισµό του δεύτερου. Οι διαιτητικές αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία εντός 
έξι µηνών από τον διορισµό του τρίτου διαιτητή. Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι 
δεσµευτικές για τα Mέρη και είναι ανέκκλητες. 

4. Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας θεσπίζει τους όρους της διαιτησίας. 

Άρθρο 25  

Αναστολή 

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

2. Οι όροι της παρούσας συµφωνίας παύουν να εφαρµόζονται τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες 
µετά την εν λόγω κοινοποίηση. 
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3. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει και πάλι µετά την παρέλευση τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το Μέρος που την είχε 
αναστείλει ενηµερώνει το άλλο Μέρος ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι της αναστολής. 

Άρθρο 26  

Τροποποιήσεις 

1. Κάθε Μέρος που επιθυµεί να τροποποιήσει την παρούσα συµφωνία υποβάλλει σχετική 
πρόταση τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την επόµενη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής 
εφαρµογής της συµφωνίας. Η επιτροπή εξετάζει την πρόταση και, σε περίπτωση 
συναίνεσης, διατυπώνει σύσταση. Κάθε Μέρος εξετάζει τη σύσταση και, εφόσον 
συµφωνεί µε αυτή, την εγκρίνει σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες. 

2. Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται µε τον τρόπο αυτό από αµφότερα τα Mέρη αρχίζει να 
ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία τα Mέρη 
κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών. 

3. Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις στα 
παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας. 

4. Η κοινοποίηση τυχόν τροποποίησης αποστέλλεται στους κοινούς θεµατοφύλακες της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 27  

Παραρτήµατα 

Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας 

Άρθρο 28  

∆ιάρκεια και παράταση 

Η παρούσα συµφωνία ισχύει για διάστηµα έξι (6) ετών, το οποίο παρατείνεται για συναπτές 
περιόδους έξη (6) ετών, εκτός εάν ένα από τα Mέρη επιθυµεί να αποσυρθεί, γνωστοποιώντας την 
πρόθεσή του εγγράφως στο άλλο Μέρος τουλάχιστον έναν (1) έτος πριν από την εκπνοή της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 29  

Καταγγελία 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28, κάθε Μέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε 
γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος. Η παρούσα συµφωνία παύει να εφαρµόζεται 12 µήνες µετά 
την εν λόγω γνωστοποίηση. 
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Άρθρο 30  

Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία τα Mέρη έχουν κοινοποιήσει εγγράφως την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 

2. Αποστέλλεται γνωστοποίηση στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο γραφείο του πρωθυπουργού της ΚΑ∆, οι οποίοι είναι οι κοινοί 
θεµατοφύλακες της συµφωνίας. 

Άρθρο 31  

Αυθεντικά κείµενα 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη βουλγαρική, τσεχική, δανική, ολλανδική, 
αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, λεττονική, 
λιθουανική, µαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, ισπανική και 
σουηδική γλώσσα· τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι αυθεντικά. Σε περίπτωση 
ερµηνευτικών αποκλίσεων, το κείµενο στη γαλλική γλώσσα υπερισχύει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΕΣΕΧ) 

4401: Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, µικρά κλαδιά, δεµάτια ή σε παρόµοιες µορφές. 
Ξυλεία σε πλακίδια ή σε µικρά τεµάχια. Πριονίδια, απορρίµµατα και θραύσµατα ξύλου, έστω και 
συσσωµατωµένα σε µορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόµοιες µορφές. 

4403: Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σοµφός ή 
ορθογωνισµένη. 

4404: Κλάδοι κατά µήκος σχισµένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγµατα φυτών. Πάσσαλοι 
από ξύλο µεγάλοι και µικροί, µυτεροί, απριόνιστοι κατά µήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκηµένη ή 
στρογγυλεµένη, όχι όµως κατεργασµένη µε τόρνο, ούτε καµπυλωµένη, ούτε µε άλλο τρόπο 
επεξεργασµένη, για ράβδους, οµπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόµοια·ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, 
ταινίες και παρόµοια. 

4406: Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόµοιοι. 

4407: Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και 
πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 

4408: Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που λαµβάνονται µε 
τεµαχισµό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για 
παρόµοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη στις ακµές ή µε 
εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm. 

4409: Ξυλεία (στην οποία περιλαµβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, µη 
συναρµολογηµένα) µε καθορισµένη µορφή (µε εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντοµές, πλαγιοτοµές, 
αρµούς σε σχήµα V, γλυφές, στρογγυλεµένη ή παρόµοια) σ' όλο το µήκος µιας ή περισσοτέρων 
από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή 
κολληµένη µε εγκάρσια συνένωση. 

4410: Πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια, πετάσµατα µε την ονοµασία «oriented strand 
board» (OSB) και παρόµοιες πλάκες-διαφράγµατα (π.χ. πετάσµατα επονοµαζόµενα «waferboard», 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλες οργανικές 
συνδετικές ύλες. 

4411: Πλάκες-διαφράγµατα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε 
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά. 

4412: Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά 
απλά και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα. 

441400: Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για ζωγραφικούς πίνακες, φωτογραφίες, καθρέφτες ή 
παρόµοια είδη. 
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4415: Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, τύµπανα και παρόµοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύµπανα 
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες 
για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο. 

441600: Βαρέλια, κάδοι, µαστέλα και άλλα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και τα µέρη τους, από 
ξύλο, στα οποία περιλαµβάνονται και οι δούγες. 

441700: Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή 
ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήµατα από ξύλο. 

4418: Τεχνουργήµατα ξυλουργικής και τεµάχια σκελετών για οικοδοµές, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, συναρµολογηµένες πλάκες για την 
επικάλυψη πατωµάτων και τα πέταυρα («shingles» και «shakes»), από ξύλο. 

441900: Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα. 

9403 30: Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιµοποιούνται στα γραφεία. 

9403 40: Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιµοποιούνται στις κουζίνες. 

9403 50: Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιµοποιούνται στις κρεβατοκάµαρες. 

9403 60: Άλλα έπιπλα από ξύλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Ο παρών ορισµός έχει τη µορφή πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας, που αποτελείται από δείκτες 
χωρισµένους σε 10 θεµατικές αρχές: 

1. Η επιχείρηση έχει νοµική υπόσταση· 
2. νόµιµα δικαιώµατα πρόσβασης στους δασικούς πόρους της περιοχής δραστηριοποίησής 

της· 
3. τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας· 
4. δικαιώµατα των εργαζοµένων, των τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσµών· 
5. νοµοθεσία σχετικά µε τη δασική εκµετάλλευση· 
6. µεταποίηση των δασικών προϊόντων· 
7. γενική και δασική φορολογία· 
8. Η µεταφορά και η ιχνηλασιµότητα των δασικών προϊόντων ξυλείας είναι σύµφωνες προς 

τους κανονισµούς· 
9. τήρηση των συµβατικών ρητρών· 
10. σχέσεις µε τους υπεργολάβους σε δραστηριότητες άλλες εκτός από την παραγωγή ξυλείας. 

Οι διαφορετικοί τίτλοι δασικής εκµετάλλευσης στην ΚΑ∆ που αφορά ο παρών ορισµός είναι οι 
εξής: 

– Οι άδειες εκµετάλλευσης και χρήσεων γης που έχουν παραχωρηθεί στις εταιρείες που 
είναι νόµιµα εγκατεστηµένες στην ΚΑ∆ για βιοµηχανική εκµετάλλευση σύµφωνα µε 
σχέδιο χρήσεων γης· 

– Οι άδειες υλοτόµησης των περιµέτρων αναδάσωσης που αποκαλούνται επίσης 
«φυτείες». 

Εξάλλου, ο δασικός κώδικας της ΚΑ∆ προβλέπει και άλλους τίτλους δασικής εκµετάλλευσης: 

– τις βιοτεχνικές άδειες που είναι άδειες έκτασης µικρότερης ή ίσης των δέκα (10) 
εκταρίων και χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα κεντροαφρικανικής εθνικότητας ή σε 
τοπικές κοινότητες· 

– τα κοινοτικά δάση των οποίων η ανώτατη µονάδα επιφανείας έχει οριστεί στα πέντε 
χιλιάδες (5000) εκτάρια, και που πρέπει να αποτελούν το αντικείµενο σύµβασης 
διαχείρισης µεταξύ του υπεύθυνου υπουργείου δασών και µιας οργανωµένης 
αγροτικής και/ή αυτόχθονης κοινότητας. 

Οι άδειες εκµετάλλευσης και χρήσεων γης (permis d' exploitation et d'aménagement - PEA), οι 
βιοτεχνικές άδειες και τα κοινοτικά δάση χορηγούνται στο δάσος παραγωγής των µόνιµων δασικών 
εκτάσεων του κράτους που βρίσκονται νοτιοδυτικά της χώρας. Οι φυτείες µπορεί να βρίσκονται σε 
όλη τη χώρα. 

Μετά την κύρωση του νέου δασικού κώδικα, συγκεκριµένα του νόµου αριθ. 08.022 της 17ης 
Οκτωβρίου 2008, όσον αφορά τον δασικό κώδικα της ΚΑ∆, η ξυλεία που εξάγει η ΚΑ∆ 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις PEA. Θα πρέπει να προστεθεί επίσης η ξυλεία που προέρχεται 
από τις άδειες εκµετάλλευσης των παλαιών φυτειών τεκ. 
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Λόγω των πρακτικών δυσκολιών που παρουσιάζει η εκµετάλλευση και η παρακολούθηση των 
κοινοτικών δασών και των βιοτεχνικών αδειών, η εκµετάλλευση των τίτλων αυτών δεν έχει ακόµη 
καταστεί λειτουργική στην ΚΑ∆. Το 2010, δεν υπήρχε τίτλος σχετικός µε τα κοινοτικά δάση ή τις 
βιοτεχνικές άδειες. 

Κατά συνέπεια, ο πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της 
παρούσας συµφωνίας εφαρµόζεται µόνο στους τίτλους που είναι ήδη υπό εκµετάλλευση, 
συγκεκριµένα στις ΑΕΧ και στις φυτείες. Ο ορισµός της νοµιµότητας θα συµπληρωθεί για να 
ληφθούν υπόψη τα κοινοτικά δάση και οι βιοτεχνικές άδειες υπό τους όρους που αναφέρονται στο 
παράρτηµα V σχετικά µε το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας, παράγραφοι 1.2 και 2.1. 

Για την προετοιµασία των διαπραγµατεύσεων της ΕΣΕΣ είναι επιθυµητή µια συµµετοχική 
προσέγγιση, γεγονός που µεταφράζεται µε τον σεβασµό όλων των συµµετεχόντων στις συνοµιλίες. 
Για τον λόγο αυτό, συγκροτήθηκαν τρία σώµατα ενδιαφεροµένων, συγκεκριµένα, ο δηµόσιος 
τοµέας, ο ιδιωτικός τοµέας και η κοινωνία των πολιτών. 

Για να βελτιωθεί σταδιακά η κατανόηση της διαδικασίας FLEGT και για να διατυπωθούν καλύτερα 
οι προτάσεις ενόψει των διαπραγµατεύσεων, η διαβούλευση σχετικά µε τον πίνακα αξιολόγησης 
πραγµατοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις, συγκεκριµένα τη διαβούλευση ανά σώµα 
ενδιαφεροµένων και τη διαβούλευση των τριών σωµάτων από κοινού. Η διαβούλευση ανά σώµα 
ενδιαφεροµένων πραγµατοποιήθηκε εσωτερικά µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Η διαβούλευση των 
τριών σωµάτων από κοινού ήταν η ευκαιρία να εξεταστούν οι θέσεις κάθε επί µέρους σώµατος 
προκειµένου να οριστεί µία εθνική θέση, που χρησιµοποιήθηκε ως βάση από την οµάδα 
διαπραγµάτευσης µε την ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆εδοµένου ότι ο πίνακας αξιολόγησης της νοµιµότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως 
επιχειρησιακή στήριξη της διαδικασίας για την έκδοση των αδειών FLEGT, η ΚΑ∆ και η 
ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να δοκιµαστεί στην πράξη η δυνατότητα 
εφαρµογής και η καταλληλότητα του σχεδίου όσον αφορά τον πίνακα αξιολόγησης της 
νοµιµότητας πριν αυτός τεθεί σε εφαρµογή στο πλαίσιο της ΕΣΕΣ. Με τον στόχο αυτό, στη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, το European Forest Institut (EFI) ανέθεσε στη διεθνή οργάνωση 
«The Forest Trust» να δοκιµάσει το σχέδιο στην πράξη µε τη συµβολή εκπροσώπων της ΚΑ∆. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ξυλεία που προέρχεται από τις φυτείες του τεκ εξάγεται επί του 
παρόντος στην ευρωπαϊκή αγορά µε τη µορφή κορµών, θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη 
στον πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας τα εν λόγω προϊόντα που προέρχονται από φυτείες. Οι 
κανονιστικές ρυθµίσεις για τις φυτείες είναι λιγότερο ανεπτυγµένες. Ο παρών πίνακας αξιολόγησης 
έχει καταρτιστεί µε βάση τα υπάρχοντα κανονιστικά κείµενα. Άλλα κείµενα θα συνταχθούν εκ των 
υστέρων για να βελτιωθούν οι κανονιστικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις φυτείες. Ο ορισµός της 
νοµιµότητας θα ενηµερωθεί στη συνέχεια. 
 
∆ιευκρίνιση σχετικά µε τους δείκτες του πίνακα αξιολόγησης 
 
Ορισµένοι δείκτες δεν περιέχουν αναφορές σε κανονιστικές διατάξεις. Οι δείκτες αυτοί 
εγγράφονται µε την επιφύλαξη της δηµοσίευσης και του περιεχοµένου των απαραίτητων 
αναφορών. Για τον λόγο αυτό, οι µελλοντικές αναφορές σηµειώνονται στο παράρτηµα για τα µέτρα 
που συνοδεύουν την εφαρµογή της συµφωνίας (παράρτηµα ΙΧ). Τα κανονιστικά κείµενα που θα 
εγκριθούν τελικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις των δεικτών όπως αυτοί έχουν 
διαµορφωθεί σήµερα. 

Ορισµένοι δείκτες εφαρµόζονται σε όλα τα φορτία, ανεξαρτήτως της καταγωγής της ξυλείας. 
Άλλοι εφαρµόζονται µόνο στα φορτία που προέρχονται από τις ΑΕΧ ή στα φορτία που 
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προέρχονται από άδειες υλοτόµησης των περιµέτρων αναδάσωσης του κράτους (κρατικές φυτείες) 
ή στα φορτία που προέρχονται από άδειες εκµετάλλευσης ιδιωτικών εκτάσεων (φυτείες τοπικών 
φορέων ή ιδιωτών). Η τελευταία στήλη «Ισχύοντες τίτλοι» προσδιορίζει σε ποιους τίτλους 
καταγωγής των φορτίων εφαρµόζεται ο δείκτης της γραµµής: όλοι, ΑΕΧ, φυτείες (που καλύπτουν 
τις άδειες των περιµέτρων αναδάσωσης, τις λεγόµενες κρατικές φυτείες, και τις ιδιωτικές άδειες 
αναδάσωσης για τοπικούς φορείς ή ιδιώτες, τις λεγόµενες ιδιωτικές φυτείες).  
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ΑΡΧΗ 1 : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

Κριτήριο 1.1 : Η επιχείρηση είναι νοµότυπα εγγεγραµµένη στις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες µετά από έγκυρη διαδικασία.  

∆είκτης Στοιχεία ελέγχου Νοµοθετική ή κανονιστική πράξη Σχετικός 
τίτλος 

∆είκτης 1.1.1: Εγγραφή στις οικονοµικές 
διοικητικές υπηρεσίες: Υπουργείο Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας.  

Στοιχείο ελέγχου 1.1.1.1: Υπουργική απόφαση για την 
έγκριση της δασικής εκµετάλλευσης 

 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.1.2: Επαγγελµατικό δελτίο εµπόρου 

Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 83.083 της 
31/12/83 (άρθρα 7 και 8) 

 

∆ιάταγµα αριθ. 83.550 της 31.12.83 (άρθρα 
1 έως 7) 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10. 08 περί 
δασικού κώδικα, (άρθρο 176) 

Όλοι (ΡΕΑ 
και φυτείες) 

∆είκτης 1.1.2: Εγγραφή στη φορολογική διοίκηση 
(Υπουργείο Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, 
Γενική ∆ιεύθυνση Φόρων) 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.2.1: Έγκυρη κάρτα φορολογουµένου 

 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.2.2: ∆ελτίο µε αριθµό φορολογικού 
µητρώου (NIF) 

 

Οδηγός εγγραφής στο φορολογικό µητρώο 

 

γενικός φορολογικός κώδικας, έκδοση 2009 
(άρθρο 334) 

 

Απόφαση αριθ. 
004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID για τον 
καθορισµό της υποχρέωσης χρησιµοποίησης 
του NIF (άρθρα 1 και 2) 

Όλοι 
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∆είκτης 1.1.3: Εγγραφή στο Εθνικό Ταµείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.3.1: Βεβαίωση εγγραφής στο CNSS Νόµος αριθ. 06.035 της 28/12/2006 περί του 
κώδικα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 31) 

∆ιάταγµα αριθ. 09.116 της 27/04/2009 

Όλοι 

∆είκτης 1.1.4: Εγγραφή στην αρµόδια δασική 
διοίκηση µε το πέρας µιας διαδικασίας έγκυρης 
παραχώρησης. 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.4.1 : Έκθεση της επιτροπής 
παραχώρησης των PEA υπό την ευθύνη του Υπουργείου 
∆ασών 

 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.4.2 : Έκθεση του ανεξάρτητου 
παρατηρητή υπό την ευθύνη του Υπουργείου ∆ασών 

 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.4.3: ∆ιάταγµα παραχώρησης της άδειας 
εκµετάλλευσης και χρήσης της γης 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10. 08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 31) 

 

∆ιάταγµα 09.118 της 28.04.2009 (άρθρο 
17.6) 

 

PEA 

∆είκτης 1.1.5: Εγγραφή στη δικαστική διοίκηση 
(Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Εµποροδικείο (Tribunal 
du commerce)) 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.5.1: Μητρώο εµπορίου και ενυπόθηκων 
δανείων (RCCM) 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.5.2: Συµβολαιογραφικό πρακτικό 
σύστασης  

Στοιχείο ελέγχου 1.1.5.3: Κοινοποίηση του αριθµού εγγραφής 
από τη Γραµµατεία του Εµποροδικείου 

Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 83.083 της 
31.12.83 (άρθρο 12) 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 93)  

Όλοι 

∆είκτης 1.1.6: Εγγραφή στις διοικητικές 
υπηρεσίες εργασίας και απασχόλησης  

(Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης, 
Επιθεώρηση Εργασίας) 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.6.1: Αρίθµηση και µονογράφηση του 
µητρώου εργοδότη από τον αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασίας 

 

Νόµος αριθ. 09. 004 περί του κώδικα 
εργασίας (άρθρο . 331)  

Όλοι 

∆είκτης 1.1.7: Εγγραφή στα αρµόδια 
επιµελητήρια: Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.7.1: Βεβαίωση επιµελητηρίου 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX : η νοµική 
αναφορά πρέπει να δηµιουργηθεί 

Όλοι 
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∆είκτης 1.1.8: Εγγραφή στον κεντροαφρικανικό 
Οργανισµό επαγγελµατικής κατάρτισης και 
απασχόλησης (ACFPE). 

Στοιχείο ελέγχου 1.1.8.1: Αίτηση εγγραφής του εργοδότη 
αριθµηµένη και επικυρωµένη 

Νόµος αριθ. 99.008 της 19.05.1999 (άρθρα 1 
έως 7) 

Όλοι 
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Κριτήριο 1.2 : Η επιχείρηση είναι εντάξει ως προς την καταβολή των εισφορών 

∆είκτης 1.2.1: Πληρωµή εισφορών στο CNSS Στοιχείο ελέγχου 1.2.1.1: Βεβαίωση του CNSS ή απαλλαγή 

 

Αντίγραφο των αποδείξεων πληρωµής των 
εισφορών 

 

Όλοι 

∆είκτης 1.2.2: Καταβολή των εισφορών ή 
συνεισφορών στο ACFPE. 

Στοιχείο ελέγχου 1.2.2.1: Τριµηνιαία δήλωση 
καταβληθείσας µισθοδοσίας  

Στοιχείο ελέγχου 1.2.1.2: Αποδείξεις πληρωµών της 
εργοδοτικής εισφοράς 

∆ιάταγµα 00.068 για τον καθορισµό του 
καθεστώτος της εργοδοτικής εισφοράς στο 
ACFPE (άρθρα 2 και 4) 

 

Όλοι 

Κριτήριο 1.3 : ∆εν έχει επιβληθεί στην επιχείρηση δικαστική καταδίκη ούτε διοικητική κύρωση που θα είχαν ως αποτέλεσµα την προσωρινή 
αναστολή ή οριστική παύση των δραστηριοτήτων της 

∆είκτης 1.3.1: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν 
αναστέλλονται µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης 

Στοιχείο ελέγχου 1.3.1.1: Αποφάσεις των δικαστηρίων 

Στοιχείο ελέγχου 1.3.1.2: Μητρώα παραβάσεων του 
Υπουργείου ∆ασών 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 209 και άρθρο 204 
παράγραφος 2) 

∆ιάταγµα 09.020 της 30.04.09 (άρθρο 92 
παράγραφος 2 και άρθρο 93) 

Όλοι 

∆είκτης 1.3.2: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν 
αναστέλλονται µετά την επιβολή µιας διοικητικής 
κύρωσης 

Στοιχείο ελέγχου 1.3.2.1: Μητρώα παραβάσεων του 
Υπουργείου ∆ασών 

 

 

Στοιχείο ελέγχου 1.3.2.2: Απόφαση αναστολής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 204 παράγραφος 2) 

Απόφαση 09 020 της 30.04.09 (άρθρα 92 
παράγραφος 2 και 93) 

Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου 
2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρο 114) 
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Κριτήριο 1.4 : Η επιχείρηση συµµορφώνεται σε περίπτωση δικαστικής καταδίκης ή διοικητικής κύρωσης. 

∆είκτης 1.4.1: Η επιχείρηση καταβάλλει κανονικά τα 
πρόστιµα και τις χρηµατικές ποινές για τις 
διαπιστωθείσες παραβάσεις 

Στοιχείο ελέγχου 1.4.1.1: Απόδειξη πληρωµής του ποσού 
της συναλλαγής ή των προστίµων και χρηµατικών ποινών 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 208 έως 233) 

Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου 
2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρα 114 έως 143) 

Όλοι 

ΑΡΧΗ 2 : ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Κριτήριο 2.1 : Η εταιρεία διαθέτει τους απαραίτητους τίτλους που της επιτρέπουν την εκµετάλλευση των δασικών πόρων 

∆είκτης 2.1.1: Η επιχείρηση έχει τηρήσει συστηµατικά 
όλα τα στάδια (ενηµέρωση του πληθυσµού· 
πρόσκληση υποβολής προσφορών· αίτηση τίτλων· 
επιτροπή παραχώρησης η οποία περιλαµβάνει 
ανεξάρτητο παρατηρητή) που οδηγούν στην ανάθεση 
των τίτλων δασικής εκµετάλλευσης, τηρώντας τις 
προβλεπόµενες προθεσµίες από τους νόµους και 
κανονισµούς της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας 
πριν και µετά την έκδοση του νόµου αριθ. 08.022 περί 
δασικού κώδικα. 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.1.1: Έκθεση της επιτροπής 
παραχώρησης των ΡΕΑ (αδειών εκµετάλλευσης και 
χρήσης της γης) υπό την ευθύνη του Υπουργείου 
∆ασών  

Στοιχείο ελέγχου 2.1.1.2: Έκθεση του ανεξάρτητου 
παρατηρητή υπό την ευθύνη του αρµόδιου 
Υπουργείου ∆ασών 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.1.3: ∆ιάταγµα παραχώρησης της 
PEA 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.1.4: Προσωρινή σύµβαση εντός 
τριών µηνών από την υπογραφή του διατάγµατος 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.1.5: Οριστική σύµβαση εντός 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10. 08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 31, 41 και 48) 

 

Απόφαση 09.118 της 28.04.2009 (άρθρο 17 
παράγραφος 6) 

 

Απόφαση αριθ. 019 της 05.07.2006 σχετικά 
µε την έγκριση των εθνικών προτύπων 
κατάρτισης των σχεδίων χρήσεων γης 
(Τόµος 1) 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 
σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων κατάρτισης των σχεδίων 
χρήσεων γης (Τόµος 2) 

PEA 
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τριών ετών από την υπογραφή της προσωρινής 
σύµβασης Απόφαση αριθ. 09.118 (άρθρα 13 έως 17) 

∆είκτης 2.1.2: Η επιχείρηση εξόφλησε όλα τα έξοδα σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.2.1: Παραστατικά πληρωµής των 
εξόδων φακέλου 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.2.2: Παραστατικό καταβολής του 
τέλους προαναγνώρισης 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.2.3: Απόδειξη πληρωµής µισθωµάτων 
τριών ετών το αργότερο εντός 15 ηµερών από την 
κοινοποίηση της παραχώρησης (για τις άδειες που 
παραχωρήθηκαν µετά το 2003) 

∆ιάταγµα 09.118 της 28.04.2009 (άρθρα 22 
και 44) 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 179 έως 189) 

 

 

PEA 

∆είκτης 2.1.3: Σε περίπτωση φυτειών που ανήκουν σε 
ιδιώτη ή σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 
ιδιώτης ή ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης 
διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας. 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.1.3.1: Τίτλος έγγειας ιδιοκτησίας στο 
όνοµα του ιδιώτη ή του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα της ΚΑ∆ (άρθρο. 131) 

 

Ιδιωτικές 
φυτείες 
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Κριτήριο 2.2 : Η επιχείρηση διαθέτει όλες τις περιοδικές κανονιστικές άδειες που της επιτρέπουν να ασκεί τις δραστηριότητές της. 

∆είκτης 2.2.1: Η επιχείρηση διαθέτει ετήσια άδεια 
κοπής που εκδίδεται σε τακτά διαστήµατα από τη 
δασική διοίκηση.  

 

 

 

 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.1.1: Έγγραφο έγκρισης του σχεδίου 
διαχείρισης για τις ΡΕΑ σε οριστική σύµβαση. 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.1.2: Έγγραφο έγκρισης του ετήσιου 
σχεδίου λειτουργίας για τις PEA σε οριστική σύµβαση 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.1.3: Προσωρινή σύµβαση 
υλοτόµησης υπογεγραµµένη από την αρµόδια αρχή  

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 107, 109, 110 και 
114) 

 

∆ιάταγµα 09.118 της 28.04.2009 (άρθρο 17 
παράγραφος 4)  

PEA 

∆είκτης 2.2.2.: Όταν η δασική φυτεία ανήκει στο 
κράτος, η επιχείρηση διαθέτει άδεια εκµετάλλευσης 
της φυτείας που εκδίδεται από το Υπουργείο ∆ασών 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.2.1: Έγκριση του Υπουργείου ∆ασών 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.2.2: Άδεια έρευνας 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.2.3: Έκθεση έρευνας 

 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.2.4: Απλό σχέδιο διαχείρισης για τις 
φυτείες µε έκταση ίση ή µεγαλύτερη από 50 εκτάρια, η 
οποία τηρεί τη συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 62 και 64) 

 

∆ιάταγµα αριθ. 09.021 της 30ης Απριλίου 
2009 (άρθρα. 72 έως 75) 

 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: η 
συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να 
συνταχθεί 

Φυτείες 

∆είκτης 2.2.3: Όταν η δασική φυτεία ανήκει σε ιδιώτη Στοιχείο ελέγχου 2.2.3.1: Χορήγηση άδειας υλοτόµησης Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του Ιδιωτικές 
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ή σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο φορέας 
εκµετάλλευσης διαθέτει άδεια εκµετάλλευσης 

από το Υπουργείο στον φορέα εκµετάλλευσης (ιδιοκτήτη ή 
επί συµβάσει φορέα εκµετάλλευσης) 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.3.2: Απλό σχέδιο διαχείρισης για τις 
φυτείες µε έκταση ίση ή µεγαλύτερη από 50 εκτάρια, που 
τηρεί την συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.2.3.3: Κατά περίπτωση, σύµβαση 
µεταξύ του ιδιώτη ή του οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της επιχείρησης εκµετάλλευσης 

 

δασικού κώδικα της ΚΑ∆ (άρθρο . 131) 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: η 
συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να 
συνταχθεί 

φυτείες 

Κριτήριο 2.3 : Μετά την ανάθεση σε αυτήν της άδειας υλοτόµησης, η επιχείρηση συµµετέχει στην ενηµέρωση σχετικά µε αυτή την ανάθεση όλων 
των µερών που συµµετέχουν στη διαχείριση των δασικών πόρων στην εξεταζόµενη περιοχή 

∆είκτης 2.3.1: Η επιχείρηση ενηµερώνει τους τοπικούς 
και αυτόχθονες πληθυσµούς, τους οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 
για την υπογραφή της προσωρινής σύµβασης και το 
άνοιγµα της προσωρινής έκτασης υλοτόµησης. 

 

 

 

Στοιχείο ελέγχου 2.3.1.1: Πρακτικό των συνεδριάσεων 
ευαισθητοποίησης που συντάσσεται από την επιχείρηση 
και επικυρώνεται από τους διάφορους εµπλεκόµενους 
φορείς 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 
σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων κατάρτισης των σχεδίων 
χρήσεων γης (Τόµος 2) 

 

PEA 

ΑΡΧΗ 3 : ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Κριτήριο 3.1 : Η επιχείρηση πραγµατοποίησε όλες τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τηρώντας τις νοµικές απαιτήσεις. 

∆είκτης 3.1.1: Έχουν πραγµατοποιηθεί οι µελέτες Στοιχείο ελέγχου 3.1.1.1: Έκθεση των ΜΠΕ εγκεκριµένη Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου PEA 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

για κάθε τοποθεσία παραγωγής (PEA + πριστήριο (που 
περιλαµβάνει εγκατάσταση διαµονής)) 

 

Στοιχείο ελέγχου 3.1.1.2: Έκδοση Πιστοποιητικού 
περιβαλλοντικής συµµόρφωσης από την αρµόδια αρχή 

2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρο 87 και άρθρο 93 παράγραφος 2) 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: οι 
εκτελεστικές διατάξεις πρέπει να 
συνταχθούν. 

Κριτήριο 3.2 : Η επιχείρηση θέτει σε εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις µελέτες µέτρα για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

∆είκτης 3.2.1: Εφαρµογή των µέτρων που περιέχονται 
στις εγκεκριµένες µελέτες επιπτώσεων και 
αποσκοπούν στην προστασία των πόρων της 
βιοποικιλότητας 

 

Στοιχείο ελέγχου 3.2.1.1: Έκθεση ελέγχων της αρµόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής 

Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου 
2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρο. 87) 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: οι 
εκτελεστικές διατάξεις πρέπει να 
συνταχθούν. 

PEA 

Κριτήριο 3.3 : Η επιχείρηση λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο 
εργοτάξιό της. 

∆είκτης 3.3.1: Η διαχείριση των αποβλήτων (κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του Περιβαλλοντικού Κώδικα της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας και των 
εκτελεστικών διαταγµάτων του) που παράγονται από 
τις δραστηριότητες της επιχείρησης είναι σύµφωνη µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις 

Στοιχείο ελέγχου 3.3.1.1: Έκθεση ελέγχων της αρµόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής 

Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου 
2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρα 3, 19 και 20, 43 έως 45) 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: οι 
εκτελεστικές διατάξεις πρέπει να 
συνταχθούν. 

 

PEA 

∆είκτης 3.3.2: Τήρηση των νοµοθετικών διατάξεων για Στοιχείο ελέγχου 3.3.2.1: Έκθεση περιβαλλοντικού Νόµος αριθ. 07.018 της 28ης ∆εκεµβρίου PEA 
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τη ρύπανση των υδάτων και του αέρα. ελέγχου της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής 2007 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα 
(άρθρα 15, 102 και 106 εδάφιο 2) 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: οι 
εκτελεστικές διατάξεις πρέπει να 
συνταχθούν. 

 

ΑΡΧΗ 4 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

Κριτήριο 4.1 : Η επιχείρηση συµµετέχει στην ενηµέρωση, την κατάρτιση και την πλαισίωση των εργαζοµένων της κατά την άσκηση των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους. 

∆είκτης 4.1.1: ∆ιασφάλιση της ελεύθερης 
συνδικαλιστικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της 
επιχείρησης. 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.1.1: Ενηµερωτικό σηµείωµα για τη 
διασφάλιση της ελεύθερης συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή και 
ανηρτηµένο 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.1.2: Πρακτικά συνεδριάσεων των 
συνδικάτων, εάν οι εργαζόµενοι είναι µέλη συνδικάτων 

Νόµος 09.004 της 29.01.2009 περί του 
κώδικα εργασίας (άρθρα 12,17, 18, 30, 31, 
33) 

 

 

 

Όλοι 

∆είκτης 4.1.2: Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι του 
προσωπικού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
έχουν τα απαιτούµενα προσόντα για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.2.1: Πρακτικό της γενικής 
συνέλευσης για την εκλογή των αντιπροσώπων 
προσωπικού θεωρηµένο από την περιφερειακή 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.2.2: Πιστοποιητικά επαγγελµατικής 
κατάρτισης θεωρηµένα από τον Επιθεωρητή Εργασίας 

Νόµος 09.004 της 29.01.2009 περί του 
κώδικα εργασίας (άρθρα 58, 60, 67) 

 

 

 

Όλοι 

∆είκτης 4.1.3: Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης Στοιχείο ελέγχου 4.1.3.1: Ανάρτηση ενηµερωτικών Νόµος 09.004 της 29.01.2009 περί του Όλοι 
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ενηµερώνονται για τα έγγραφα που αφορούν τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

 

ανακοινώσεων 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.3.2: Πρακτικό των συνεδριάσεων των 
εκπροσώπων του προσωπικού και των µισθωτών 

Στοιχείο ελέγχου 4.1.3.3: Ανάρτηση εσωτερικού 
κανονισµού 

κώδικα εργασίας (άρθρα 63 και 129) 

 

Συλλογική σύµβαση των δασικών 
εκµεταλλεύσεων στην Κεντροαφρικανική 
∆ηµοκρατία (άρθρο 10 παράγραφος 4) 

Κριτήριο 4.2 : Η επιχείρηση σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

∆είκτης 4.2.1: Οι σχέσεις µεταξύ της διοίκησης της 
επιχείρησης και των απασχολουµένων της 
διαµορφώνονται µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές 
διατάξεις. 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.1.1: Η δασική επιχείρηση και οι 
εκπρόσωποι των εργαζοµένων έχουν στην κατοχή τους 
αντίτυπο της συλλογικής σύµβασης 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.1.2: Αρίθµηση και µονογράφηση του 
µητρώου εργοδότη από τον περιφερειακό Επιθεωρητή 
Εργασίας 

Νόµος 09.004 περί του κώδικα εργασίας 
(άρθρα 197 έως 201 και 331) 

 

 

Όλοι 

∆είκτης 4.2.2: Οι αµοιβές των εργαζοµένων της 
επιχείρησης είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία για τον τοµέα δραστηριοτήτων τους και 
χωρίς διακρίσεις. 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.2.1: Παραστατικά πληρωµής και 
κατάσταση µισθοδοσίας 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.2.2: Υπογραφή των συµβάσεων 
εργασίας από όλα τα µέρη 

Νόµος 09.004 περί του κώδικα εργασίας 
(άρθρα 221 έως 230 και 94 έως 99) 

 

Συλλογική σύµβαση των δασικών 
εκµεταλλεύσεων 

Όλοι 

∆είκτης 4.2.3: Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για 
τους εργαζόµενους είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.  

Στοιχείο ελέγχου 4.2.3.1: Πρακτικά των συνεδριάσεων της 
επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.3.2: Κατάσταση δαπανών για υλικά 
υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού 

 

Νόµος αριθ. 09.004 Περί του κώδικα 
εργασίας (άρθρα 82 έως 87) 

Απόφαση 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP 
της 11ης Ιουλίου 2004 σχετικά µε τη 
σύσταση και λειτουργία των επιτροπών 
υγιεινής και ασφάλειας στην 
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία (άρθρα 1 
έως 3, άρθρα 9 έως 17)  

Όλοι 
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Συλλογικές συµβάσεις των δασικών 
εκµεταλλεύσεων 

∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, Σύµβαση C155 
σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων, 1981 (άρθρο 12 εδάφια α και 
β, άρθρο 16) που επικυρώθηκε από την 
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία στις 
05.06.2006 

∆είκτης 4.2.4: Τα ωράρια εργασίας που εφαρµόζει η 
επιχείρηση είναι σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις. 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.4.1: Σύστηµα παρουσίας των 
εργαζοµένων 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.4.2: Εφαρµογή κάρτας ελέγχου της 
παρουσίας των εργαζοµένων 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.4.3: Ανάρτηση ανακοινώσεων της 
επιχείρησης  

Στοιχείο ελέγχου 4.2.4.4: Κατάσταση µισθοδοσίας 

Νόµος αριθ. 09.004 περί του κώδικα 
εργασίας (άρθρα 247 έως 251) 

 

Όλοι 

∆είκτης 4.2.5: Κατά την πρόσληψη των εργαζοµένων 
τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και οι 
κανόνες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) για 
την ηλικία. 

Στοιχείο ελέγχου 4.2.5.1 : Υπογραφή των συµβάσεων 
εργασίας από όλα τα µέρη 

 

 

Νόµος αριθ. 09.004 περί του κώδικα 
εργασίας (άρθρο 247 έως 249, άρθρο 97) 

 

Συλλογικές συµβάσεις των δασικών 
εκµεταλλεύσεων 

Όλοι 

Κριτήριο 4.3 : Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώµατα των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσµών 

∆είκτης 4.3.1: Η επιχείρηση αναγνωρίζει και σέβεται 
τα εθιµικά δικαιώµατα των τοπικών και αυτόχθονων 
πληθυσµών στις παραχωρούµενες δασικές εκτάσεις. 

Στοιχείο ελέγχου 4.3.1.1: Σχέδιο χρήσεων γης εγκεκριµένο 
από την αρµόδια αρχή (ιδίως η έκθεση 
κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων) 

Απόφαση αριθ. 0.19 της 05.07.2006 για την 
έγκριση των εθνικών προτύπων κατάρτισης 

PEA 
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Στοιχείο ελέγχου 4.3.1.2: Υπογραφή προσωρινής 
σύµβασης από την αρµόδια αρχή (ΡΕΑ σε προσωρινή 
σύµβαση) 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.3.1.3: Έκθεση διαπιστώσεων της 
δασικής διοίκησης θεωρηµένη από τα µέρη 

των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1) 

 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 
σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων κατάρτισης των σχεδίων 
χρήσεων γης (Τόµος 2) 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 14 έως 22, 107) 

∆ιάταγµα 09.118 της 28.04.2009 (άρθρο 17 
παράγραφοι 4 και 5) 

∆είκτης 4.3.2 : Εάν η επιχείρηση προκαλέσει 
καταστροφή αγαθών που ανήκουν στους τοπικούς και 
αυτόχθονες πληθυσµούς, καταβάλλει αποζηµιώσεις 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες. 

Στοιχείο ελέγχου 4.3.2.1: Ανάγνωση και έγκριση από τα 
µέρη του πρακτικού διαπιστώσεων (PVC) 

 

Στοιχείο ελέγχου 4.3.2.2: Αποδείξεις καταβολής 
αποζηµιώσεων 

 

 

Απόφαση 005/ Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης της 9ης Ιουλίου 1973 

PEA 

ΑΡΧΗ 5 : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Κριτήριο 5.1 : Η επιχείρηση συµµετείχε στην ενηµέρωση όλων των φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση των δασικών πόρων ΜΕΤΑ την 
ανάθεση της άδειας υλοτόµησης στην εξεταζόµενη ζώνη. 

∆είκτης 5.1.1: Ενηµερώνονται για την παραχώρηση 
της άδειας ΡΕΑ οι τοπικοί πληθυσµοί, οι οργανισµοί 

Στοιχείο ελέγχου 5.1.1.1: Η Επιχείρηση συντάσσει 
Πρακτικά των συνεδριάσεων ευαισθητοποίησης τα οποία 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του PEA 
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τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ΜΚΟ, οι αποκεντρωµένες 
διαρθρώσεις του κράτους και οι άλλοι αναπτυξιακοί 
εταίροι, οι ενδιαφερόµενοι για τη διαχείριση των 
δασικών πόρων στην εξεταζόµενη γεωγραφική 
περιοχή. 

εγκρίνονται από τα εµπλεκόµενα µέρη δασικού κώδικα (άρθρο 14) 

 

∆ιάταγµα αριθ. 09.026 της 28.07.2009 
σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων κατάρτισης των σχεδίων 
χρήσεων γης (Τόµος 2). 

Κριτήριο 5.2 : Η τήρηση της προσωρινής σύµβασης. 

∆είκτης 5.2.1: Η επιχείρηση τηρεί τις διατάξεις της 
προσωρινής σύµβασης κατά την περίοδο ισχύος (3 
έτη). 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.2.1.1 : Έκθεση ελέγχου από τη 
διοίκηση 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 102 και 107) 
Προσωρινή σύµβαση χρήσης γης 

∆ιάταγµα 0.19 της 05.07.2006 για την 
έγκριση των εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1) 

PEA 

Κριτήριο 5.3 : Το σχέδιο χρήσεων γης καταρτίζεται και εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις. 

∆είκτης 5.3.1: Οι προκαταρκτικές µελέτες χρήσης γης 
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες που 
ορίζει η δασική διοίκηση. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.1.1: Εκθέσεις απογραφής χρήσεων 
γης 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.1.2: Εκθέσεις κοινωνικοοικονοµικών 
µελετών 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 102 έως 105 και 
άρθρο 107) 

 

Προσωρινή σύµβαση χρήσης γης– 
υλοτόµησης 

PEA 

∆είκτης 5.3.2: Το σχέδιο χρήσεων γης υλοποιήθηκε 
σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζει η δασική 
διοίκηση. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.2.1: Οριστική σύµβαση χρήσης γης 
και υλοτόµησης 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο. 103) 

Απόφαση αριθ. 0.19 της 05.07.2006 για την 
έγκριση των εθνικών προτύπων κατάρτισης 

PEA 
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των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1) 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 
σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων κατάρτισης των σχεδίων 
χρήσεων γης (Τόµος 2) 

∆είκτης 5.3.3: Το σχέδιο διαχείρισης είναι σύµφωνο µε 
τους κανόνες. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.3.1: Επιστολή επίσηµης έγκρισης του 
σχεδίου διαχείρισης 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 94, 103 και 114) 

Απόφαση αριθ. 0.19 της 05.07.2006 για την 
έγκριση των εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1) 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 για 
την έγκριση εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 2). 

PEA 

∆είκτης 5.3.4: Το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των δελτίων, είναι σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.4.1: Κατάθεση της συνοδευτικής 
επιστολής του ετήσιου προγράµµατος εργασίας (PAO) στο 
γραφείο του Υπουργού ∆ασών. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.4.2: Επιστολή επίσηµης έγκρισης του 
PAO  

 

Απόφαση αριθ. 0.19 της 05.07.2006 για την 
έγκριση των εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1) 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 για 
την έγκριση εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 2) 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 94, 103 και 114) 

PEA 

∆είκτης 5.3.5: Η φυτεία ή η ζώνη αναδάσωσης 
έκτασης ίσης ή ανώτερης των 50 εκταρίων διαθέτει 
απλό σχέδιο διαχείρισης µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.5.1: Απλό σχέδιο διαχείρισης για τις 
δασικές φυτείες µε έκταση ίση ή µεγαλύτερη από 50 
εκτάρια, που τηρεί τη συγγραφή υποχρεώσεων 

Στοιχείο ελέγχου 5.3.5.2 : Επιστολή έγκρισης του απλού 

 Άρθρο 64 του νόµου αριθ. 08.022 της 
17.10.08 περί δασικού κώδικα της ΚΑ∆ 

Άρθρα 72 έως 75 του διατάγµατος αριθ. 

Φυτείες 
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σχεδίου διαχείρισης 

 

 

09.021 της 30ής Απριλίου 2009 

 

Παραποµπή στο παράρτηµα IX: η 
συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να 
συνταχθεί 

Κριτήριο 5.4 :Η επιχείρηση έχει προσδιορίσει µε σαφήνεια και τηρεί τα όρια των διαφόρων υποδιαιρέσεων του δάσους 

∆είκτης 5.4.1: Τα προβλεπόµενα στους χάρτες όρια 
της έκτασης ετήσιας υλοτόµησης ή των προσωρινών 
εκτάσεων συγκεκριµενοποιούνται µε την τήρηση των 
ισχυουσών διατάξεων. 

  

Στοιχείο ελέγχου 5.4.1.1: Εκθέσεις αποστολών ελέγχου της 
δασικής διοίκησης 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 105) 

 

Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 για 
την έγκριση εθνικών προτύπων κατάρτισης 
των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 2) 

PEA 

Κριτήριο 5.5 : Η επιχείρηση κατασκευάζει τις οδούς εξυπηρέτησης τηρώντας τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις 

∆είκτης 5.5.1: Το δίκτυο εξυπηρέτησης σχεδιάζεται 
και υλοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Στοιχείο ελέγχου 5.5.1.1: Ετήσιο πρόγραµµα εργασίας 
εγκεκριµένο από τη δασική διοίκηση 

Στοιχείο ελέγχου 5.5.1.2: Σχέδιο δικτύου εξυπηρέτησης της 
προσωρινής έκτασης κοπής 

Στοιχείο ελέγχου 5.5.1.3: ∆ιοικητική άδεια ανοίγµατος των 
οδών πρόσβασης (εάν υπάρχει ανάγκη οδού πρόσβασης 
εκτός του AAC) 

Στοιχείο ελέγχου 5.5.1.4: Εκθέσεις αποστολής ελέγχου της 
δασικής διοίκησης 

Στοιχείο ελέγχου 5.5.1.5 : Χορήγηση άδειας για το άνοιγµα 
οδών πρόσβασης για το AAC  

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 94, 103 και 114) 

 

Προσωρινή σύµβαση υλοτόµησης 

 

Οριστική σύµβαση  

PEA 
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Κριτήριο 5.6 : Η επιχείρηση επιλέγει τα προς υλοτόµηση δένδρα σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στον ∆ασικό Κώδικα, στο σχέδιο 
χρήσεων γης ή τα δεδοµένα του ετήσιου προγράµµατος εργασίας 

∆είκτης 5.6.1: Κατά τις εργασίες υλοτόµησης τηρείται η 
ελάχιστη ώριµη προς υλοτόµηση διάµετρος (DMA) για τις 
οριστικές συµβάσεις ή η ελάχιστη διοικητική διάµετρος 
(DME).  

Στοιχείο ελέγχου 5.6.1.1: Βιβλία εργοταξίου 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.6.1.2: Εκθέσεις αποστολής ελέγχου 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 105)  

Οριστική σύµβαση υλοτόµησης 

Προσωρινή σύµβαση υλοτόµησης 

PEA 

∆είκτης 5.6.2: Τα υπό υλοτόµηση είδη ορίζονται στο 
σχέδιο χρήσεων γης, το ΡΑΟ και την απόφαση 
εφαρµογής του δασικού κώδικα ή από τον δασικό 
κώδικα. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.6.2.1: Σχέδιο χρήσεων γης 

Στοιχείο ελέγχου 5.6.2.2: Βιβλία εργοταξίου 

Στοιχείο ελέγχου 5.6.2.3: «Μεταφορά ξυλείας». 

Στοιχείο ελέγχου 5.6.2.4: Ειδική άδεια για µη επιτρεπόµενα 
είδη 

∆ιάταγµα 09.021 της 30.04.09 (άρθρο 53) 

Οριστική σύµβαση 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 186 και 190) 

PEA 

Κριτήριο 5.7 : Η επιχείρηση τηρεί όλες τις διατάξεις του δασικού κώδικα σχετικά µε την εγκατάλειψη απορριµµάτων της δασικής 
εκµετάλλευσης 

∆είκτης 5.7.1: Η εγκατάλειψη στο δάσος 
υλοτοµηµένης ξυλείας πραγµατοποιείται µε την 
τήρηση των ισχυουσών διατάξεων. 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.7.1.1: Βιβλία εργοταξίου 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.7.1.2: Πρακτικό διαπιστώσεων της 
δασικής διοίκησης για την εγκατάλειψη ξυλείας 

 

Στοιχείο ελέγχου 5.7.1.3: Εκθέσεις ελέγχου της δασικής 
διοίκησης 

 

Οριστική σύµβαση υλοτόµησης 

 

Προσωρινή σύµβαση υλοτόµησης 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 201, 202 και 204) 

 

PEA 
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ΑΡΧΗ 6 : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κριτήριο 6.1 : Η επιχείρηση θέτει σε λειτουργία τουλάχιστον µία µονάδα µεταποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του δασικού κώδικα 

∆είκτης 6.1.1: Η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον µία 
µονάδα µεταποίησης σύµφωνα µε τις κανονιστικές 
διατάξεις, τρία έτη µετά την ανάθεση της ΡΕΑ. 

 

Στοιχείο ελέγχου 6.1.1.1: Άδεια επιτηδεύµατος της 
µονάδας µεταποίησης  

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 39) 

Προσωρινή σύµβαση υλοτόµησης και 
χρήσης γης 

PEA 

∆είκτης 6.1.2: Η επιχείρηση διαθέτει αποδείξεις ότι 
τηρεί την καθορισµένη από το κράτος ελάχιστη ετήσια 
ποσόστωση µεταποίησης (70%). 

 

Στοιχείο ελέγχου 6.1.2.1: «Μεταφορά ξυλείας» ή 
στατιστικός κατάλογος 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 44) 

 

 

Κριτήριο 6.2 : Η επιχείρηση εγγυάται τη νοµιµότητα των αγοραζόµενων, ακόµη και των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. 

∆είκτης 6.2.1: Καταγραφή των κορµών και των 
προϊόντων ξυλείας για µεταποίηση, σύµφωνα µε τις 
κανονιστικές διατάξεις. 

 

Στοιχείο ελέγχου 6.2.1.1: ∆ιασάφηση εµπορικής εισαγωγής 
Στοιχείο ελέγχου 6.2.1.2 «Μεταφορά ξυλείας»  

Αναφορά που πρέπει να δηµιουργηθεί: 
Παραποµπή στο παράρτηµα IX 

PEA 

∆είκτης 6.2.2: Οι κορµοί και τα προϊόντα ξυλείας που 
αγοράζονται, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 
εισάγονται για µεταποίηση, είναι γνωστής και νόµιµης 
καταγωγής. 

Στοιχείο ελέγχου 6.2.2.1: Tα εισαγόµενα προϊόντα 
συνοδεύονται από άδεια FLEGT της χώρας καταγωγής 

 

Στοιχείο ελέγχου 6.2.2.2: Πιστοποιητικό βιώσιµης 
διαχείρισης ή πιστοποιητικό νόµιµης καταγωγής 

 

 

Αναφορά που πρέπει να δηµιουργηθεί: 
Παραποµπή στο παράρτηµα IX 

PEA 
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ΑΡΧΗ 7 : ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Κριτήριο 7.1 : Η επιχείρηση υποβάλλει τις δασικές φορολογικές δηλώσεις της σύµφωνα µε την πραγµατική δραστηριότητα. 

∆είκτης 7.1.1: Η δήλωση παραγωγής προϊόντων 
ξυλείας πραγµατοποιείται µε την τήρηση των 
κανονιστικών διατάξεων του δασικού κώδικα. 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.1.1: «Μεταφορά ξυλείας» Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 190)  

Όλοι 

∆είκτης 7.1.2: Η δήλωση µεταποίησης των προϊόντων 
ξυλείας είναι σύµφωνη µε τα δελτία «∆ιακίνησης 
προϊόντων ξυλείας». 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.2.1: «Μεταφορά ξυλείας» Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 190)  

Όλοι 

∆είκτης 7.1.3 : Οι δηλώσεις για την εµπορία και την 
εξαγωγή των προϊόντων ξυλείας πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.3.1: «Μεταφορά ξυλείας» 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.3.2: Τελωνειακή διασάφηση 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.3.3: ∆ιασάφηση εµπορικής εξαγωγής 
(DEC) 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 190) 

Νόµος του προϋπολογισµού κάθε 
οικονοµικού έτους 

 

∆ιάταγµα 86.328 της 20ής Νοεµβρίου 1986 
(άρθρο 2) 

Όλοι 

∆είκτης 7.1.4 : Οι φορολογικές δηλώσεις και οι 
τελωνειακές διασαφήσεις είναι σύµφωνες µε τις 
κανονιστικές διατάξεις. 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.4.1: Απόδειξη πληρωµής του φόρου 
επιτηδεύµατος 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.4.2: Απόδειξη καταβολής του ΙΜF 
(ελάχιστος κατ' αποκοπή φόρος) 

Στοιχείο ελέγχου 7.1.4.3: Απόδειξη καταβολής του IS/IR 
(φόρου επιχειρήσεων/φόρου εισοδήµατος) 

Νόµος του προϋπολογισµού κάθε 
οικονοµικού έτους  

 

γενικός φορολογικός κώδικας (άρθρα 120, 
125, 140, 204, 247, 248 και 257) 

Όλοι 
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Στοιχείο ελέγχου 7.1.4.4: Απόδειξη καταβολής του φόρου 
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) 

 

 

Κριτήριο 7.2 : Η επιχείρηση καταβάλλει εµπρόθεσµα όλους τους οφειλόµενους φόρους. 

∆είκτης 7.2.1: Όλοι οι φόροι και τα δασικά τέλη 
καταβάλλονται εντός των καθορισµένων προθεσµιών.  

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.1.1: Αποδείξεις καταβολής του φόρου 
επί των µισθωµάτων 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.1.2: Απόδειξη καταβολής του φόρου 
υλοτόµησης  

Στοιχείο ελέγχου 7.2.1.3: Απόδειξη καταβολής του φόρου 
αναδάσωσης 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.1.4: Ανακοίνωση που περιγράφει τα 
έκτακτα µέτρα σχετικά µε τη καταβολή των φόρων και 
τελών της επιχείρησης 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 179 έως 193)  

 

Νόµος του προϋπολογισµού κάθε 
οικονοµικού έτους  

PEA 

 

Όλοι 

 

Όλοι 

 

Όλοι 

∆είκτης 7.2.2: Έγκαιρη καταβολή όλων των δασµών 
και φόρων που συνδέονται µε την εξαγωγή προϊόντων 
ξυλείας.  

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.2.1: Απόδειξη καταβολής των DS 
(εξαγωγικών δασµών) 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.2.2: Απόδειξη καταβολής του IMF 
(κατ' αποκοπήν ελάχιστου φόρου)  

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.2.3: Απόδειξη καταβολής του REIF 
(τέλους για εξοπλισµό µέσων πληροφορικής του 
υπουργείου οικονοµικών)  

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 198)  

Νόµος του προϋπολογισµού κάθε 
οικονοµικού έτους 

Πράξη αριθ. 1/92-UDEAC-CD-SE1  

άρθρα 12 και 22 του Τελωνειακού Κώδικα 
της CEMAC  

Πράξη αριθ. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1  

Πράξη αριθ. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1  

Όλοι 
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Πράξη αριθ. 16/96-UDEAC-556-CD-57  

Πράξη αριθ. 5/89-UDEAC-491  

 

∆είκτης 7.2.3: Καταβολή πριν την BAE όλων των 
δασµών και φόρων σε σχέση µε την εισαγωγή των 
εξοπλισµών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση (άλλα 
προϊόντα)  

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.1: Αποδείξεις πληρωµής DD 
(τελωνειακών δασµών) κατά την εισαγωγή 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.2: Απόδειξη πληρωµής του φόρου 
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.3: Απόδειξη πληρωµής του TCI 
(κοινοτικών φόρων ενσωµάτωσης) 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.4: : Απόδειξη πληρωµής του CCI 
(κοινοτικής συνεισφοράς ενσωµάτωσης) 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.5: Απόδειξη πληρωµής του REIF 
(τέλος για εξοπλισµό ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
οικονοµικών δεδοµένων) 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.6: Απόδειξη πληρωµής του 
OHADA (τέλους για λογαριασµό του OHADA) 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.3.7: Απόδειξη πληρωµής του CMF 
(τέλους για λογαριασµό του COMIFAC) 

 

Νόµος του προϋπολογισµού κάθε 
οικονοµικού έτους 

Πράξη αριθ. 1/92-UDEAC-CD-SE1  

Άρθρα 12 και 22 του Τελωνειακού Κώδικα 
της CEMAC  

Πράξη αριθ. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1  

Πράξη αριθ. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1  

Πράξη αριθ. 16/96-UDEAC-556-CD-57  

Πράξη αριθ. 5/89-UDEAC-491 

Όλοι 

∆είκτης 7.2.4: Η επιχείρηση έχει επαναπατρίσει τις 
τιµές «Ελεύθερο επί του βαγονίου» (FOT) των 
προϊόντων που υποβλήθηκαν σε διασάφηση εξαγωγής 
εκτός της CEMAC σε µια τοπική τράπεζα εντός 30 
ηµερών από την προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.4.1: Πιστοποιητικό πάγιας τραπεζικής 
εντολής 

 

Στοιχείο ελέγχου 7.2.4.2: Παραστατικό µεταφοράς 
κεφαλαίων 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 200)  

 

Όλοι 
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ΑΡΧΗ 8 : Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Κριτήριο 8.1 :Η επιχείρηση µπορεί να διαθέτει δικά της µεταφορικά µέσα 

∆είκτης 8.1.1: Τα φορτηγά και λοιπά µεταφορικά µέσα 
των δασικών προϊόντων είναι σωστά καταγεγραµµένα 
και ταξινοµηµένα. 

 

Στοιχείο ελέγχου 8.1.1.1 : Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος 

Στοιχείο ελέγχου 8.1.1.2 : ∆ελτίο τεχνικού ελέγχου  

Στοιχείο ελέγχου 8.1.1.3 : Ασφάλεια οχήµατος  

Στοιχείο ελέγχου 8.1.1.4 : Άδεια µεταφοράς εµπορευµάτων 
Στοιχείο ελέγχου 8.1.1.5 : Άδεια µεταφορέα 

 

• ∆ιάταγµα αριθ. 88.151 της 
25.04.1988 (άρθρο R138, R138 εδάφιο 1 
και R 134 εδάφιο 4) 

• Κώδικας των ασφαλειών της 
CIMA (άρθρο 200) 

• γενικός φορολογικός κώδικας 
(έκδοση 2009) (άρθρο 204) 

Στην περίπτωση της µεταφοράς δασικών 
προϊόντων προς εξαγωγή, υπάρχει άλλο ένα 
κείµενο αναφοράς: διάταγµα αριθ. 90.043 

Όλοι 
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του Μαΐου 1990 για την οργάνωση των 
οδικών µεταφορών στην ΚΑ∆  

∆είκτης 8. 1.2 : Τα έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων 
ξυλείας για εξαγωγή είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

 

 

Στοιχείο ελέγχου 8.1.2.1 : Φύλλο πορείας ή φορτωτική  

Στοιχείο ελέγχου 8.1.2.2 : ∆ελτίο αποστολής µαζί µε 
προδιαγραφές, D15, διασάφηση εµπορικής εξαγωγής, 
τιµολόγιο, πιστοποιητικό καταγωγής 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 93) 

 

Τελωνειακός κώδικας της CEMAC (άρθρα 
133 και 134) 

 

Όλοι 

∆είκτης 8.1.3: Η επιχείρηση θέτει σε εφαρµογή µέτρα 
για την απαγόρευση της µεταφοράς προσώπων. 

Στοιχείο ελέγχου 8.1.3.1 : Εσωτερικός κανονισµός της 
επιχείρησης 

 

Στοιχείο ελέγχου 8.1.3.2 : Υπηρεσιακό σηµείωµα 

 

 ∆ιάταγµα αριθ. 90.043 του Μαΐου 1990 
σχετικά µε την οργάνωση των οδικών 
µεταφορών στην ΚΑ∆ 

 

Όλοι 

Κριτήριο 8.2 : Η επιχείρηση πραγµατοποιεί τη σήµανση των υλοτοµηµένων δένδρων για την παρακολούθηση και την ιχνηλασιµότητά τους, 
σύµφωνα µε τις αναγνωρισµένες από την δασική νοµοθεσία µεθόδους 

∆είκτης 8.2.1: Επισήµανση µε σφύρα και σήµανση των 
κορµών και των πρέµνων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες. 

Στοιχείο ελέγχου 8.2.1.1: Έκθεση των αποστολών ελέγχου 
της δασικής διοίκησης 

- Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 93 και 96)  

Όλοι 

∆είκτης 8. 2.2: Επισήµανση µε σφύρα και σήµανση 
των κορµοτεµαχίων στους χώρους αποθήκευσης στο 
δάσος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Στοιχείο ελέγχου 8.2.2.1: Έκθεση αποστολών ελέγχου της 
δασικής διοίκησης 

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 93 και 96)  

∆ιυπουργικό διάταγµα αριθ. 82 της 
13.02.2004 

Όλοι 

∆είκτης 8. 2.3: Συµπλήρωση των εγγράφων µεταφοράς Στοιχείο ελέγχου 8.2.3.1: Φύλλο πορείας (ονοµάζεται  Όλοι 
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των κορµών πριν την έξοδο από το εργοτάξιο. επίσης δελτίο παράδοσης ή δελτίο εκφόρτωσης) Παραποµπή στο παράρτηµα IX : κείµενο 
αναφοράς πρέπει να συνταχθεί για το 
Εθνικό Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας 

∆είκτης 8. 2.4: Τα παραστατικά µεταφοράς των 
κορµών και δεµάτων συµπληρώνονται πριν την έξοδο 
από το χώρο αποθήκευσης κορµών και από το 
εργοστάσιο. 

Στοιχείο ελέγχου 8.2.4.1: Φύλλο πορείας (ονοµάζεται 
επίσης δελτίο παράδοσης ή δελτίο εκφόρτωσης) 

 

 

∆ιυπουργικό διάταγµα αριθ. 82 της 
13.02.2004 

Όλοι 

ΑΡΧΗ 9 : ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ 

Κριτήριο 9.1 : Η επιχείρηση τηρεί τις επίσηµες δεσµεύσεις που ανέλαβε στο σχέδιο διαχείρισης (PG), στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας (PAO) 
και/ή την προσωρινή σύµβαση, για µεγαλύτερη συµβολή στην τοπική ανάπτυξη. 

∆είκτης 9.1.1: Τακτική καταβολή από την επιχείρηση 
της ποσόστωσης που έχει καταλογιστεί στον 
προϋπολογισµό των κοινοτήτων. 

Στοιχείο ελέγχου 9.1.1.1: Απόδειξη πληρωµής των εντολών 
είσπραξης 

 

Στοιχείο ελέγχου 9.1.1.2 : ∆ιοικητική άδεια πληρωµής 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 177 έως 192) 

PEA 

∆είκτης 9.1.2 : Υλοποίηση των κοινωνικών µέτρων 
που έχουν προγραµµατιστεί από την επιχείρηση και 
περιλαµβάνονται στο ΡΑΟ και το PG ή στις 
προσωρινές συµβάσεις.  

Στοιχείο ελέγχου 9.1.2.1 : Επικύρωση ΡΑΟ από τη δασική 
διοίκηση (κάθε ΡΑΟ περιέχει περιγραφή των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων του προηγούµενου έτους) 

 

Στοιχείο ελέγχου 9.1.2.2 : Υπογραφή προσωρινής 
σύµβασης από την επιχείρηση και το Υπουργείο ∆ασών  

 

Το κείµενο αναφοράς πρέπει να συνταχθεί : 
Απόφαση που επικυρώνει τα υπό 
επεξεργασία πρότυπα δασικής διαχείρισης, 
παραποµπή στο παράρτηµα IX  

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρα 50, 51) 

PEA 

Κριτήριο 9.2: Η επιχείρηση τηρεί τις πρόσθετες δεσµεύσεις που ανέλαβε έναντι της δασικής διοίκησης σε σχέση µε τη διατήρηση της 
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βιοποικιλότητας στην παραχωρηθείσα σε αυτήν έκταση 

∆είκτης 9.2.1: Τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η 
επιχείρηση στο PG, στη συγγραφή υποχρεώσεων, το 
ΡΑΟ ή την προσωρινή σύµβαση για να συµβάλει στην 
καταπολέµηση της λαθροθηρίας και την παράνοµη 
εκµετάλλευση δασών στην περιοχή δραστηριοτήτων 
της. 

Στοιχείο ελέγχου 9.2.1.1 : : Εκθέσεις ελέγχου εργοταξίου 
της δασικής διοίκησης 

Στοιχείο ελέγχου 9.2.1.2 : Εκθέσεις της επιχείρησης για τις 
εκστρατείες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης  

Στοιχείο ελέγχου 9.2.1.3 : Επικύρωση του ΡΑΟ από τη 
δασική διοίκηση 

Στοιχείο ελέγχου 9.2.1.4 : Εσωτερικός κανονισµός 

 

 

 

 

Το κείµενο αναφοράς πρέπει να συνταχθεί : 
Απόφαση που επικυρώνει τα υπό 
επεξεργασία πρότυπα δασικής διαχείρισης, 
παραποµπή στο παράρτηµα IX  

 

Νόµος αριθ. 08.022 της 17.10.08 περί του 
δασικού κώδικα (άρθρο 90)  

Κώδικας προστασίας της πανίδας 

Κανονιστικό διάταγµα αριθ. 84.045 της 
27ης Ιουλίου 1984 (άρθρα 34, 111 και 112) 

PEA 

ΑΡΧΗ 10 : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Κριτήριο 10.1: Η επιχείρηση (και στην περίπτωση των ιδιωτικών φυτειών ο ιδιώτης ή ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης) εγγυάται ότι όλοι 
οι υπεργολάβοι της λειτουργούν νόµιµα. 

∆είκτης 10.1.1: Η επιχείρηση (και σε περίπτωση 
ιδιωτικών δασικών φυτειών, ο ιδιώτης ή ο οργανισµός 
τοπικής αυτοδιοίκησης) διασφαλίζει ότι όλοι οι 
υπεργολάβοι και προµηθευτές της διαθέτουν άδεια 
άσκησης των δραστηριοτήτων τους. 

Στοιχείο ελέγχου 10.1.1.1: Έγκυρη έγκριση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Στοιχείο ελέγχου 10.1.1.2: Καταχωρηµένες συµβάσεις 
υπεργολαβίας 

Κώδικας εγγραφής των ενσήµων και 
επιτροπείας (άρθρα 2 και 13) 

Όλοι 

Κριτήριο 10.2 : Η επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των συµβαλλοµένων της. 
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∆είκτης 10.2.1: Εξόφληση από την επιχείρηση του 
ποσού της προβλεπόµενης στη σύµβαση παροχής 
υπηρεσίας (και σε περίπτωση ιδιωτικών φυτειών, από 
τον ιδιώτη ή τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης). 

 

Στοιχείο ελέγχου 10.2.1.1: Τιµολόγια  

Στοιχείο ελέγχου 10.2.1.2: Παραστατικό καταβολής ή 
επιταγή ή απόδειξη της καταβολής του ποσού που 
αντιστοιχεί στα τιµολόγια 

Αστικός κώδικας (άρθρο 1101 και επόµενα) Όλοι 
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Κατάλογος νόµων, βασικών κανονιστικών κειµένων, περιφερειακών και διεθνών 
συµφωνιών που λαµβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της νοµιµότητας 

Τα κείµενα που έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αυτού του ενιαίου πίνακα αξιολόγησης 
είναι τα ακόλουθα: 

• Τα κανονιστικά διατάγµατα (83.083 της 31/12/83· 84.045 της 27/07/84)· 

• Ο νόµος αριθ. 08.022 της 17/10/08 περί του δασικού κώδικα της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας και οι διάφορες εκτελεστικές διατάξεις του: διατάγµατα, διοικητικές 
αποφάσεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι υπηρεσιών· 

• Ο νόµος αριθ. 07.018 της 28/12/07 περί του Περιβαλλοντικού Κώδικα· 

• Ο νόµος αριθ. 09.004 περί του κώδικα εργασίας·  

• Ο νόµος περί του αστικού κώδικα της ΚΑ∆· 

• Ο νόµος περί γενικού φορολογικού κώδικα (περιλαµβάνει το νόµο που αφορά τον 
κώδικα καταγραφής των ενσήµων και επιτροπείας)· 

• Ο νόµος του προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους· 

• Ο νόµος αριθ. 06.035 της 28/12/2006 περί του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης· 

• Ο νόµος αριθ. 99.008 της 19.05.1999· 

• Ο κώδικας ασφαλίσεων της CIMA·  

• Ο τελωνειακός κώδικας της CEMAC, πράξεις που αφορούν τον τελωνειακό κώδικα της 
CEMAC: 

• Πράξη αριθ. 1/92-UDEAC-CD-SE1· 

• Πράξη αριθ. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1· 

• Πράξη αριθ. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1· 

• Πράξη αριθ. 16/96-UDEAC-556-CD-57· 

• Πράξη αριθ. 5/89-UDEAC-491. 

• Οι συµβάσεις (συλλογική σύµβαση των δασικών εκµεταλλεύσεων στην ΚΑ∆, σύµβαση 
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας C155, 1981, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων, οριστική σύµβαση υλοτόµησης και χρήσης γης, προσωρινή σύµβαση 
υλοτόµησης και χρήσης γης)· 

• Κώδικας για την προστασία της πανίδας, κανονιστικό διάταγµα αριθ. 84.045 της 27ης 
Ιουλίου 1984· 

• Κώδικας εγγραφής των ενσήµων και επιτροπεία· 
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• Αστικός κώδικας· 

• Τα διατάγµατα: 

• ∆ιάταγµα αριθ. 83.550 της 31.12.83· 

• ∆ιάταγµα αριθ. 09.116 της 27.04.09· 

• ∆ιάταγµα αριθ. 09.118 της 28.04.09· 

• ∆ιάταγµα αριθ. 00.068· 

• ∆ιάταγµα αριθ. 88.151 της 25.04.1988· 

• ∆ιάταγµα αρ. 90.043 του Μαΐου 1990 για την οργάνωση των οδικών 
µεταφορών· 

• ∆ιάταγµα 86.328 της 20ής Νοεµβρίου 1986. 

• Οι υπουργικές και διυπουργικές αποφάσεις: 

• Απόφαση αριθ. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID· 

• Απόφαση αριθ. 09.020 της 30.04.09· 

• Απόφαση αριθ. 019 της 05.07.06 σχετικά µε την έγκριση των εθνικών 
προτύπων επεξεργασίας των σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 1)· 

• Απόφαση αριθ. 09.021 της 30.04.09· 

• Απόφαση αριθ. 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP της 11ης Ιουλίου 2004· 

• ∆ιυπουργική απόφαση αριθ. 82 της 13.02.2004· 

• Απόφαση 005/ του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης της 9ης Ιουλίου 1973· 

• Απόφαση αριθ. 09.026 της 28.07.2009 για την έγκριση των εθνικών προτύπων 
εκπόνησης σχεδίων χρήσεων γης (Τόµος 2)· 

• ∆ιυπουργική απόφαση αριθ. 82 της 13.02.2004. 

• Οδηγός εγγραφής στο φορολογικό µητρώο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Α∆ΕΙΑ FLEGT 

Γενικό πλαίσιο 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, της 20ής ∆εκεµβρίου 2005, και ο κανονισµός 
εφαρµογής του (ΕΚ) αριθ. 1024/2008, της 17ης Οκτωβρίου 2008, διέπουν τους όρους 
εισαγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από άδεια 
FLEGT και προέρχονται από την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. Οι διαδικασίες που 
ορίζονται στους εν λόγω κανονισµούς προβλέπουν ενδεχόµενη προσαρµογή στις εθνικές 
συνθήκες των κρατών µελών, ιδίως να είναι δυνατό οι επιφορτισµένες µε την αποδοχή των 
αδειών FLEGT κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά αρµόδιες αρχές να είναι οι 
τελωνειακές αρχές ή µια άλλη διοικητική αρχή. Προς τούτο, η περιγραφή της διαδικασίας 
προβλέπει δύο στάδια κατά την επαλήθευση: (1) τον έλεγχο των αδειών βάσει εγγράφων 
και (2) τον έλεγχο της συµµόρφωσης της πραγµατικής αποστολής µε την αντίστοιχη άδεια.  

Η διαδικασία αυτή που εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην 
ενδυνάµωση των ελέγχων τους οποίους διενεργεί η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία και 
στην επαλήθευση ότι οι άδειες FLEGT που προσκοµίζονται κατά την είσοδο στην Ευρώπη 
είναι πράγµατι αυτές που έχουν εκδοθεί νοµότυπα και καταχωρηθεί από τη αρχή 
αδειοδότησης στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία και καλύπτουν τις αποστολές, όπως 
προβλέπουν οι αρχές της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας. Οι αρµόδιες αρχές δεν είναι 
εξουσιοδοτηµένες να αµφισβητούν το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας που 
εφαρµόζεται από την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία ούτε και την εγκυρότητα της 
χορήγησης των αδειών, εφόσον τα ζητήµατα αυτά τα χειρίζεται η κοινή επιτροπή 
εφαρµογής της συµφωνίας. 

Άρθρο 1 
Χειρισµός των αδειών 

1. Η άδεια FLEGT (καλούµενη στο εξής «άδεια») κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές 
του κράτους µέλους στο οποίο διασαφίζεται η αποστολή17 που καλύπτεται από 
την άδεια προκειµένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία18. 

                                                 
17 Ως αποστολή νοείται µια δεδοµένη ποσότητα προϊόντων ξυλείας, τα οποία καθορίζονται στα 

παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, συνοδευόµενη από άδεια FLEGT 
και την οποία αποστέλλει από χώρα εταίρο ένας αποστολέας ή φορτωτής και προσκοµίζεται σε 
τελωνείο για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18 Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί τελωνειακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται: 1) την είσπραξη κάθε οφειλόµενου εισαγωγικού δασµού· 2) 
την είσπραξη, ενδεχοµένως, άλλων επιβαρύνσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες 
διατάξεις για την είσπραξη αυτών των επιβαρύνσεων· 3) την εφαρµογή των µέτρων εµπορικής 
πολιτικής, καθώς και απαγορευτικών ή περιοριστικών µέτρων, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν 
εφαρµόστηκαν σε προγενέστερο στάδιο (εν προκειµένω, στο πλαίσιο αυτών των µέτρων 
επαληθεύεται η ύπαρξη άδειας FLEGT)· 4) τη διεκπεραίωση των λοιπών προβλεπόµενων 
διατυπώσεων για την εισαγωγή των εµπορευµάτων. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προσδίδει σε 
κάθε µη ενωσιακό εµπόρευµα τον τελωνειακό χαρακτήρα εµπορεύµατος της Ένωσης. 
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2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τις 
τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες, αµέσως µόλις 
γίνει δεκτή η άδεια.  

Άρθρο 2 

Έλεγχος των αδειών βάσει εγγράφων 

1. Οι έντυπες άδειες είναι σύµφωνες µε το υπόδειγµα άδειας που περιγράφεται στο 
παράρτηµα ΙV. 

2. Μια άδεια θεωρείται άκυρη, εάν η ηµεροµηνία υποβολής της είναι µεταγενέστερη 
της ηµεροµηνίας λήξης της. 

3. ∆ιαγραφές ή τροποποιήσεις άδειας γίνονται δεκτές µόνον εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης. 

4. Παράταση της ισχύος άδειας γίνεται δεκτή µόνον εάν έχει επικυρωθεί από την 
αρχή αδειοδότησης. 

5. Αντίγραφο άδειας ή άδεια αντικατάστασης γίνονται δεκτά µόνον εάν έχουν 
εκδοθεί και επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.  
 

Άρθρο 3 
Αίτηµα συµπληρωµατικών πληροφοριών 

1. Σε περίπτωση αµφιβολιών σχετικά µε τη εγκυρότητα άδειας, αντιγράφου άδειας ή 
άδειας αντικατάστασης, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητήσουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες από την αρχή αδειοδότησης. 

2. Το αίτηµα συµπληρωµατικών πληροφοριών µπορεί να συνοδεύεται από αντίτυπο 
της άδειας, του αντιγράφου της ή της άδειας αντικατάστασης. 

Άρθρο 4 
Φυσική επαλήθευση 

1. Η επαλήθευση της συµµόρφωσης της πραγµατικής αποστολής σε σχέση µε την 
αντίστοιχη άδεια διενεργείται κατά περίπτωση από τις αρµόδιες αρχές. 

2. Εάν οι αρµόδιες αρχές κρίνουν αναγκαίο να προβούν σε περαιτέρω επαλήθευση 
της αποστολής, µπορούν να διενεργούνται έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η αποστολή ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που περιέχει η άδεια καθώς 
και στα αρχεία που αφορούν τη σχετική άδεια τα οποία τηρεί η αρχή 
αδειοδότησης. 

3. Όταν ο όγκος ή το βάρος των προϊόντων ξυλείας τα οποία περιλαµβάνει η 
αποστολή που προσκοµίζεται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν παρουσιάζει 
απόκλιση άνω του 10 % σε σχέση τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στην 
αντίστοιχη άδεια, θεωρείται ότι η αποστολή είναι σύµφωνη µε τα στοιχεία 
σχετικά µε τον όγκο ή το βάρος που αναγράφονται στην άδεια. 
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4. Οι δαπάνες για τη διενέργεια των επαληθεύσεων βαρύνουν τον εισαγωγέα, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νοµοθεσία των οικείων κρατών µελών. 

Άρθρο 5 
Προηγούµενη επαλήθευση 

 

Άδεια που έχει κοινοποιηθεί πριν από την άφιξη της αποστολής την οποία συνοδεύει 
µπορεί να γίνει αποδεκτή εάν πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτηµα ΙV της παρούσας συµφωνίας και δεν κριθεί αναγκαία περαιτέρω επαλήθευση 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4. 

Άρθρο 6 
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 

 

1. Στη θέση 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου που υποβάλλεται για τελωνειακή 
διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αναγράφεται ο αριθµός της άδειας 
η οποία συνοδεύει το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που αφορά η διασάφηση. 

 Όταν η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική επεξεργασία 
δεδοµένων, ο αριθµός αναφοράς αναγράφεται στην προβλεπόµενη προς τούτο 
θέση. 

2. Το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µόνο µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στο παρόν παράρτηµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ FLEGT 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ FLEGT 

Άρθρο 1 

Κάθε επιχείρηση του κλάδου της ξυλείας της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, η οποία 
θα επιθυµούσε να εξάγει τα προϊόντα που προέρχονται από τις δραστηριότητες 
εκµετάλλευσης, µεταποίησης ή εµπορίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να διαθέτει 
άδεια FLEGT για κάθε αποστολή φορτίου προϊόντων ξυλείας και κάθε προορισµό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άδεια FLEGT είναι το µέσο που πιστοποιεί ότι το ξύλο και τα 
προϊόντα ξυλείας έχουν παραχθεί νόµιµα. 

Άρθρο 2 

Για την έκδοση µιας άδειας απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης σε έντυπη µορφή στην 
αρχή αδειοδότησης. Η αίτηση αδειοδότησης πρέπει να επιτρέπει να συµπληρώνονται όλα 
τα στοιχεία και οι ενδείξεις που προβλέπονται στο προσάρτηµα Ι του παραρτήµατος 4 της 
εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης. Η αίτηση αδειοδότησης πρέπει να υποβάλλεται 
µε τη χρησιµοποίηση ενός ενιαίου µορφότυπου το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία από την 
αρµόδια δασική διοίκηση. 

Άρθρο 3 

Η αρχή αδειοδότησης είναι όργανο που ορίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο ∆ασών και 
υπάγεται σε αυτό. Το όργανο υπάγεται στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού, αλλά δεν 
πρόκειται για ανατεθείσα εργασία. Πρόκειται για αυτοτελή υπηρεσία.  

Η σύνθεση και οι αρµοδιότητες αυτού του οργάνου αδειοδότησης θα καθοριστούν µε 
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ∆ασών που θα εκδοθεί κατά το στάδιο της εφαρµογής 
της συµφωνίας. 

Άρθρο 4 

Η αίτηση πρέπει να αναγράφει στο θέµα «Αίτηση άδειας FLEGT». 

Πρέπει να περιέχει την ονοµασία του τίτλου, τον αριθµό του τίτλου που είναι 
εγγεγραµµένος στο δασικό µητρώο, την ηµεροµηνία της αίτησης και την υπογραφή του 
αιτούντος. Ο αιτών πρέπει να δηλώσει ρητά εάν επιθυµεί να παραλάβει την άδεια FLEGT 
στην Ντουάλα. 

Για τους κορµούς, ο αιτών οφείλει να αναφέρει επιπλέον τη δασική µονάδα διαχείρισης. 

Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τη φύση, την καταγωγή, τον όγκο και τον 
προορισµό του προϊόντος για το οποίο υποβάλλεται. 

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα τελωνειακά έγγραφα: 
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• έγγραφο που προσδιορίζει το φορέα διασφάλισης των εσόδων από τις 
εξαγωγές (BIVAC)· 

• τη διασάφηση εµπορικής εξαγωγής (DEC)· 

• το έντυπο EUR.1· 

• τις αποδείξεις εκτελωνισµού (αποδείξεις πληρωµής εξαγωγικών δασµών, 
ελάχιστου κατ' αποκοπή φόρου, τέλους για τον εξοπλισµό των µέσων 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας οικονοµικών δεδοµένων). 

Το έντυπο αίτησης άδειας FLEGT θα καθοριστεί κατά το στάδιο ανάπτυξης του 
συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) και στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί από 
την αρχή αδειοδότησης στους ενδιαφεροµένους, ιδίως τους εξαγωγείς, και θα δηµοσιευθεί. 

Άρθρο 5 

Τα στοιχεία της αίτησης καταγράφονται στα αρχεία της αιτούσας εταιρείας και πρέπει να 
είναι τα ίδια µε εκείνα που κατατίθενται στο γραφείο της αρχής αδειοδότησης. 

Άρθρο 6 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις εταιρείες καταχωρούνται από την αρχή 
αδειοδότησης η οποία αποστέλλει απόδειξη παραλαβής. 

Άρθρο 7 

Τα έγγραφα που υποβάλλει η αιτούσα εταιρεία (έντυπο αίτησης σωστά συµπληρωµένο και 
τελωνειακά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4) διαβιβάζονται στην Κεντρική 
Επιθεώρηση Υδάτων και ∆ασών (ICEF) η οποία διενεργεί την επαλήθευση της 
νοµιµότητας του φορτίου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αδείας και εκδίδει γνώµη 
όσον αφορά το σύννοµο της αίτησης. Οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες επαλήθευσης 
περιγράφονται στο παράρτηµα 5. Η επαλήθευση από την ICEF είναι υποχρεωτική. 

Άρθρο 8 

Η αρχή αδειοδότησης, αναφερόµενη στη γνώµη της ICEF, εκδίδει: 

• σε περίπτωση που η άδεια διαβιβάζεται στην Ντουάλα, έγγραφο προηγούµενης θετικής 
γνώµης σε περιορισµένη µέγιστη προθεσµία της τάξης των δύο εργάσιµων ηµερών από 
την παραλαβή της αίτησης, εάν το φορτίο το οποίο αφορά η αίτηση επαληθευθεί ότι 
είναι νόµιµο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα V· 

• σε περίπτωση που η άδεια διαβιβάζεται στην Bangui, την άδεια σε περιορισµένη 
µέγιστη προθεσµία της τάξης των δύο εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της 
αίτησης, εάν το φορτίο το οποίο αφορά η αίτηση επαληθευθεί ότι είναι νόµιµο, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα V. 

Η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση µη σύννοµης αίτησης αναλύεται στο 
παράρτηµα V. 
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Το αποτέλεσµα της επαλήθευσης κοινοποιείται στην εταιρεία και αρχειοθετείται από το 
κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF), όπως και τα αντίγραφα των εκδιδόµενων αδειών. Για 
το σκοπό αυτό η αρχή αδειοδότησης τηρεί µητρώο. 

Οι διατυπώσεις για την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης αναλύονται κατά το στάδιο της 
ανάπτυξης του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας και στη συνέχεια 
κοινοποιούνται από την αρχή αδειοδότησης στους ενδιαφεροµένους, ιδίως στους 
δυνητικούς εξαγωγείς, και δηµοσιεύονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ FLEGT 

Άρθρο 9 

Η άδεια FLEGT εκδίδεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. 

Η άδεια περιέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο προσάρτηµα 1, σύµφωνα µε τις 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις του προσαρτήµατος 2. 

Άρθρο 10 

Η άδεια FLEGT ισχύει από την ηµέρα έκδοσής της. 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας FLEGT είναι έξι (6) µήνες. Η ηµεροµηνία λήξης 
αναγράφεται στην άδεια. 

Μετά τη λήξης της, η άδεια θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας δεόντως 
διαπιστωµένης, υποβάλλεται νέα αίτηση στην αρχή αδειοδότησης FLEGT. 

Σε περίπτωση καταστροφής των προϊόντων ξυλείας που συνοδεύει, η άδεια FLEGT 
καθίσταται ανενεργή και επιστρέφεται στην αρχή αδειοδότησης. 

Άρθρο 11 

Οι έντυπες άδειες είναι σύµφωνες µε τον µορφότυπο που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1. 

Άρθρο 12 

• Πρέπει να χρησιµοποιείται χαρτί βάρους 120 γραµµαρίων ανά m2. 

• Το χαρτί είναι µεγέθους 21cm (A4). 

• Το χρώµα του χαρτιού που χρησιµοποιείται για τα έντυπα είναι: 

• λευκό για το έντυπο αριθ. 1, το «πρωτότυπο»· 

• κίτρινο για το έντυπο αριθ. 2, «αντίγραφο για τα ευρωπαϊκά τελωνεία»· 

• πράσινο για το έντυπο αριθ. 3, «αντίγραφο για τα κεντροαφρικανικά 
τελωνεία»· 

• µπλε για το έντυπο αριθ. 4, «αντίγραφο για την αρχή αδειοδότησης». 



 

EL - 60 -   EL

Άρθρο 13 

• Οι άδειες συµπληρώνονται σε γραφοµηχανή ή υπολογιστή. Υπογράφονται χειρόγραφα. 

• Η σφράγιση από την αρχή αδειοδότησης πραγµατοποιείται µε µεταλλική σφραγίδα, 
κατά προτίµηση από χάλυβα. Η σφραγίδα της αρχής αδειοδότησης µπορεί να 
αντικατασταθεί, ωστόσο, από ανάγλυφο αποτύπωµα που περιέχει συνδυασµό 
γραµµάτων και αριθµών το οποίο λαµβάνεται µε διάτρηση. Οι επιτρεπόµενες 
ποσότητες αναγράφονται από την αρχή αδειοδότησης µε τη χρήση κάθε µέσου που δεν 
µπορεί να παραποιηθεί και καθιστά αδύνατη την προσθήκη συµπληρωµατικών αριθµών 
ή ενδείξεων. 

• Το έντυπο απαγορεύεται να φέρει διαγραφές ή τροποποιήσεις, εκτός εάν η 
γνησιότητά τους πιστοποιείται µε τη σφραγίδα και την υπογραφή της αρχής 
αδειοδότησης. 

• Οι άδειες εκτυπώνονται και συµπληρώνονται στα γαλλικά. 

Άρθρο 14 

• Η άδεια συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα, τα δύο εκ των οποίων παραδίδονται στον 
αιτούντα. 

• Αφού συµπληρωθούν, θεωρηθούν, υπογραφούν και λάβουν ηµεροµηνία από την αρχή 
αδειοδότησης: 

• το πρώτο αντίτυπο το οποίο φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» παραδίδεται στον 
αιτούνται 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· 

• Το δεύτερο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «αντίγραφο για τα ευρωπαϊκά 
τελωνεία», παραδίδεται στον αιτούντα για να το υποβάλει στις τελωνειακές 
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· 

• το τρίτο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «αντίγραφο για τα κεντροαφρικανικά 
τελωνεία» παραδίδεται στην τελωνειακή υπηρεσία της ΚΑ∆· 

• το τέταρτο αντίτυπο, το οποίο φέρει την ένδειξη «αντίγραφο για την αρχή 
αδειοδότησης» αρχειοθετείται από την αρχή αδειοδότησης στο CDF. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Α∆ΕΙΑΣ FLEGT 

Άρθρο 15 

• Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του «πρωτότυπου» και/ή του 
«αντιγράφου για τα ευρωπαϊκά τελωνεία», ο κάτοχος της άδειας ή ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός του µπορεί να ζητήσει από την αρχή αδειοδότησης να του χορηγήσει ένα 
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ή περισσότερα έγγραφα αντικατάστασης βάσει του εγγράφου ή των εγγράφων που 
διατηρεί στην κατοχή του ή έχουν υποβληθεί µαζί µε την αίτηση αδειοδότησης FLEGT. 

• Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του «αντιγράφου για τα 
κεντροαφρικανικά τελωνεία», ο κάτοχος του εντύπου µπορεί να ζητήσει από την αρχή 
αδειοδότησης να του χορηγήσει έγγραφο αντικατάστασης. 

• Η αρχή αδειοδότησης χορηγεί το (τα) έγγραφο(-α) αντικατάστασης εντός προθεσµίας 
εικοσιτεσσάρων ωρών µετά την παραλαβή της αίτησης του δικαιούχου της άδειας.  

• Τα έγγραφα αντικατάστασης περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τις ενδείξεις που 
αναγράφονται στην άδεια την οποία αντικαθιστούν, συµπεριλαµβανοµένου του 
αριθµού αδείας. 

• Το(τα) έγγραφο(α) αντικατάστασης φέρει(ουν) την ένδειξη «duplicata». 

• Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ή καταστροφής του εγγράφου αντικατάστασης, δεν 
µπορεί να εκδοθεί κανένα άλλο έγγραφο αντικατάστασης. 

• Εάν το έγγραφο που έχει απολεσθεί ή κλαπεί ξαναβρεθεί, ακυρώνεται και πρέπει να 
επιστραφεί στην αρχή αδειοδότησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ FLEGT 

Άρθρο 16 

• Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς την εγκυρότητα της άδειας ή ενός εγγράφου 
αντικατάστασης, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές 
επαληθεύσεις από την αρχή αδειοδότησης. 

• 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. 

• Εάν η αρχή αδειοδότησης το κρίνει απαραίτητο, ανακαλεί την άδεια και χορηγεί 
διορθωµένο αντίτυπο που φέρει την επικυρωµένη µε σφραγίδα ένδειξη «Αντίγραφο» 
και το οποίο διαβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές. 

• Όταν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της άδειας, η αρχή αδειοδότησης ενηµερώνει σχετικά 
τις αρµόδιες αρχές, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και αποστέλλει τα 
αντίγραφα της άδειας. Τα αποστελλόµενα µε αυτό τον τρόπο αντίγραφα φέρουν την 
επικυρωµένη µε σφραγίδα ένδειξη «επικυρώθηκε την ….». 

• Εάν η αµφισβητούµενη άδεια δεν είναι έγκυρη, η αρχή αδειοδότησης ενηµερώνει 
σχετικά τις αρµόδιες αρχές, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
1. Έντυπο άδειας 
2. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
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Προσάρτηµα 1 

Μορφότυπο της άδειας FLEGT 

1 1 Εκδίδων οργανισµός 

 

Επωνυµία 

 

 

∆ιεύθυνση 

 

 

 

 

2 Χώρα καταγωγής: ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Είδος του τίτλου: …....................................................... 

Φορέας εκµετάλλευσης: …………………………….. 

Αριθ. του(των) τίτλου(ων) …………………………….. 

UFG:………………………………………………………. 

Σύµβαση αριθ. : ……………………………………….. 

Αριθ. E101 ……………………………………………….. 

3 Αριθµός άδειας FLEGT 4 Ηµεροµηνία λήξης 

 

5 Χώρα εξαγωγής 

 

6 Κωδικός ΙSO 

7 Μέσο µεταφοράς 

8 Κάτοχος της άδειας (Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση) 

 

Π
ΡΩ

Τ
Ό
Τ
Υ
Π
Ο

 

1 

 

9 Εµπορική περιγραφή των προϊόντων ξυλείας 10 Κλάσεις ΕΣ 

11 Κοινή(ές) ή επιστηµονική(ές) ονοµασία(ες) 

 

12 Χώρες υλοτόµησης 13 Κωδικοί ISO 

 

 

14 Όγκος (m3) 

 

15 Καθαρό βάρος (kg) 

 

16 Αριθµός µονάδων 

17 ∆ιακριτικά 

 

 

18 Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισµού 
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Τόπος και ηµεροµηνία. 
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2 1 Εκδίδων οργανισµός 

 

Επωνυµία 

 

 

∆ιεύθυνση 

 

 

 

 

2 Χώρα καταγωγής: ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Είδος τίτλου: …....................................................... 

Φορέας εκµετάλλευσης ………………………………….. 

Αριθ. του(των) τίτλου(ων): ……………………………….. 

UFG:………………………………………………………. 

Σύµβαση αριθ. :…………………………………………….. 

Αριθ. E101 ……………………………………………….. 

3 Αριθµός άδειας FLEGT 

 

4 Ηµεροµηνία λήξης 

5 Χώρα εξαγωγής 

 

6 Κωδικός ΙSO 

7 Μέσο µεταφοράς 

8 Κάτοχος της άδειας (Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση) 

 

 

Α
Ν
Τ
ΙΓ
ΡΑ

Φ
Ο

 Γ
ΙΑ

 Τ
Α

 Ε
Υ
ΡΩ

Π
Α
ΪΚ

Α
 Τ
Ε
Λ
Ω
Ν
Ε
ΙΑ

 

2 

 

 9 Εµπορική περιγραφή των προϊόντων ξυλείας 10 Κλάσεις ΕΣ 

 

11 Κοινή(ές) ή επιστηµονική(ές) ονοµασία(ες) 12 Χώρες υλοτόµησης 13 Κωδικοί 
ISO 

 

 

14 Όγκος (m3) 

 

15 Καθαρό βάρος (kg) 

 

16 Αριθµός µονάδων 

17 ∆ιακριτικά 

 

 

18 Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισµού 
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Τόπος και ηµεροµηνία. 
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3 1 Εκδίδων οργανισµός 

 

Επωνυµία 

 

 

∆ιεύθυνση 

 

 

 

 

2 Χώρα καταγωγής: ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Είδος του τίτλου: …....................................................... 

Φορέας εκµετάλλευσης: ………………………………….. 

Αριθ. του(των) τίτλου(ων): ……………………………….. 

UFG:………………………………………………………. 

Σύµβαση αριθ. : ……………………………………….. 

 

 

Αριθ. E101: ……………………………………………….. 

3 Αριθµός άδειας FLEGT 

 

4 Ηµεροµηνία λήξης 

 

5 Χώρα εξαγωγής 

 

6 Κωδικός ΙSO 

 

7 Μέσο µεταφοράς 

 

8 Κάτοχος της άδειας (Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση) 

 

 

Α
Ν
Τ
ΙΓ
ΡΑ

Φ
Ο

 Γ
ΙΑ

 Τ
Α

 Τ
Ε
Λ
Ε
Ν
Ω
ΙΑ

 Τ
Η
Σ

 Κ
Ε
Ν
Τ
ΡΙ
Κ
Η
Σ

 Α
Φ
ΡΙ
Κ
Η
Σ

 

3 

 

9 Εµπορική περιγραφή των προϊόντων ξυλείας 10 Κλάσεις ΕΣ 

11 Κοινή(ές) ή επιστηµονική(ές) ονοµασία(ες) 

 

12 Χώρες υλοτόµησης 13 Κωδικοί ISO 

 

 

14 Όγκος (m3) 

 

15 Καθαρό βάρος (kg) 

 

16 Αριθµός µονάδων 

 17 ∆ιακριτικά 
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18 Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισµού 

 

Τόπος και ηµεροµηνία. 
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4 1 Εκδίδων οργανισµός 

 

Επωνυµία 

 

 

∆ιεύθυνση 

 

 

 

 

2 Χώρα καταγωγής: ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Είδος του τίτλου: …....................................................... 

Φορέας εκµετάλλευσης: ………………………………….. 

Αριθ. του(των) τίτλου(ων): ……………………………….. 

UFG:………………………………………………………. 

Σύµβαση αριθ. :…………………………………………….. 

 

Αριθ. E101: ……………………………………………….. 

3 Αριθµός άδειας FLEGT 

 

4 Ηµεροµηνία λήξης 

5 Χώρα εξαγωγής 

 

6 Κωδικός ΙSO 

 

7 Μέσο µεταφοράς 

 

8 Κάτοχος της άδειας (Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση) 

 

Α
Ν
Τ
ΙΓ
ΡΑ

Φ
Ο

 Γ
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 Τ
Η
Ν

 Α
ΡΧ

Η
 Α
∆Ε

ΙΟ
∆Ο

Τ
Η
ΣΗ

Σ
 

4 

 

9 Εµπορική περιγραφή των προϊόντων ξυλείας 10 Κλάσεις ΕΣ 

11 Κοινή(ές) ή επιστηµονική(ές) ονοµασία(ες) 

 

12 Χώρες υλοτόµησης 13 Κωδικοί ISO 

 

 

14 Όγκος (m3) 

 

15 Καθαρό βάρος (kg) 

 

16 Αριθµός µονάδων 

17 ∆ιακριτικά 

 

 

18 Υπογραφή και σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισµού 
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Τόπος και ηµεροµηνία. 
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Προσάρτηµα 2 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

Γενικά 

– Συµπληρώνετε τα έντυπα µε κεφαλαία γράµµατα. 

– Όπου αναφέρεται κωδικός ISO, είναι ο κωδικός χώρας που αποτελείται από δύο 
γράµµατα, σύµφωνα µε τη διεθνή τυποποίηση. 

Θέση 1 Εκδίδων οργανισµός Αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση της αρχής 
αδειοδότησης. 

Θέση 2 
Χώρα καταγωγής: 
∆ηµοκρατία της Κεντρικής 
Αφρικής 

(Είδος του τίτλου, φορέας εκµετάλλευσης, αριθ. 
του(των) τίτλου(ων), δασική µονάδα διαχείρισης, 
σύµβαση αριθ., E101 αριθ.)  

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 ξυλώδη προϊόντα στην ΕΕ. 

Θέση 6 Κωδικός ISO Αναγράφεται ο κωδικός µε δύο γράµµατα της 
συνεργαζόµενης χώρας που αναφέρεται στη θέση 5. 

Θέση 7 Μέσο µεταφοράς Αναγράφεται το µέσο µεταφοράς από το σηµείο 
εξαγωγής. 

Θέση 8 Κάτοχος της άδειας Αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του 
εξαγωγέα. 

Θέση 9 Εµπορική ονοµασία των 
προϊόντων ξυλείας 

Αναγράφεται η εµπορική ονοµασία των προϊόντων 
ξυλείας. 

Θέση 10 Κλάση του ΕΣ 

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. Προαιρετικά σε 
περίπτωση σύνθετων προϊόντων που περιέχουν µη 
ταυτοποιήσιµες περισσότερες κατηγορίες. 

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 της 
χρησιµοποιούµενης ξυλείας. Προαιρετικά, σε 
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περίπτωση σύνθετων προϊόντων που περιέχουν µη 
προσδιοριζόµενες περισσότερες κατηγορίες. 

Θέση 13 Κωδικοί ISO 

Αναγράφονται οι κωδικοί ISO των χωρών που 
δηλώνονται στη θέση 12. Προαιρετικό, για τα σύνθετα 
προϊόντα ή συστατικά που περιλαµβάνουν διάφορα µη 
ταυτοποιήσιµα είδη (π.χ. µοριοσανίδες). 

Θέση 14 Όγκος(οι) (m³) 
∆ηλώνεται ο συνολικός όγκος σε m3. Επιτρέπεται να 
παραλείπεται µόνο εφόσον δεν παραλείπονται οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 15. 

Θέση 15 Καθαρό βάρος 

Αναγράφεται το συνολικό βάρος σε χιλιόγραµµα, δηλ. 
η καθαρή µάζα των προϊόντων ξυλείας χωρίς τους 
άµεσους περιέκτες ή άλλη συσκευασία, εκτός από τα 
στεφάνια παλετών, τα τελάρα φόρτωσης, τις ετικέτες 
κ.λπ. Επιτρέπεται να παραλείπεται µόνο εφόσον δεν 
παραλείπονται τα στοιχεία που προβλέπονται στη θέση 
14. 

Θέση 16 Αριθµός µονάδων 
Αναγράφεται ο αριθµός των µονάδων, 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. 

Θέση 18 Υπογραφή και σφραγίδα 
του εκδίδοντος οργανισµού 

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 V 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΝ) 

I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 – Πλαίσιο 

α) – Παρουσίαση του τοµέα 

Το έδαφος της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας έχει συνολική έκταση 623 000 km2 η 
οποία καλύπτεται από ποικίλα οικοσυστήµατα, εκ των οποίων 54 000 km2 αποτελούνται 
από πυκνό δάσος κατανεµηµένο σε δύο τµήµατα: τη δασική έκταση στα νοτιοδυτικά η 
οποία καλύπτει 3 800 000 εκτάρια και τη δασική έκταση στα νοτιοανατολικά η οποία 
καλύπτει 1 600 000 εκτάρια. Μόνο η δασική έκταση του νοτιοδυτικού τµήµατος της 
χώρας αποτελεί σήµερα αντικείµενο βιοµηχανικής εκµετάλλευσης. 

Σήµερα λειτουργούν έντεκα (11) δασικές επιχειρήσεις µε µέση ετήσια παραγωγή περίπου 
600 000 m3 κορµών και 200 000 m3 πριστής ξυλείας (πηγές: στατιστικοί κατάλογοι του 
MEFCP – Υπουργείου Υδάτων, ∆ασών, Θήρας και Αλιείας).  

Οι βασικοί προορισµοί των προϊόντων ξυλείας της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας είναι 
η Ευρώπη, η Ασία, η Αµερική και η Αφρική. 

β) – Οι υφιστάµενοι αρµόδιοι φορείς ελέγχου 

Οι φορείς ελέγχου που ασκούν πραγµατικά καθήκοντα ελέγχου στις διάφορες υπηρεσίες 
των υπουργείων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των αποκεντρωµένων 
υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθοι:  

• Το Υπουργείο Υδάτων, Θήρας και Αλιείας 

Σε κεντρικό επίπεδο: οι έλεγχοι εγγράφων διενεργούνται σε καθηµερινή βάση, ενώ οι 
επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται µε διαφορετική συχνότητα (ανά τρίµηνο ή ανά εξάµηνο): 

– Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων, δασών, θύρας και αλιείας (DGEFCP) µέσω δύο 
διευθύνσεων: της διεύθυνσης δασικών εκµεταλλεύσεων και βιοµηχανιών 
(DEIF) και της διεύθυνσης απογραφών και χωροταξικής διευθέτηση (DIAF)· 

– Κεντρική επιθεώρηση υδάτων και δασών)· 

– Κέντρο ∆ασικών ∆εδοµένων (CDF)·  

– κινητό σώµα παρέµβασης και επαλήθευσης (BMIV) που αποτελείται από 
υπηρεσίες των ακόλουθων υπουργείων: 

- Υπουργείου Υδάτων, ∆ασών, Θύρας και Αλιείας  
- Υπουργείου Οικονοµικών και Προϋπολογισµού· 
- Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (χωροφυλακή) · 

– ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων και Ένδικων ∆ιαφορών (DAJC). 
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Στο επίπεδο των αποκεντρωµένων υπηρεσιών: η συχνότητα των ελέγχων σε 
αποκεντρωµένο επίπεδο δεν υπόκειται σε τόσο αυστηρή ρύθµιση. Οι έλεγχοι µπορεί να 
διεξάγονται ανά τρίµηνο ή εξάµηνο. Εντούτοις, οι έλεγχοι στο επίπεδο των συνοριακών 
σταθµών διενεργούνται σε καθηµερινή βάση, σε κάθε διέλευση φορτηγού µε φορτίο: 

– Γενική ∆ιεύθυνση των περιφερειακών υπηρεσιών µέσω των περιφερειακών 
διευθύνσεων υδάτων και δασών, των νοµαρχιακών επιθεωρήσεων και των 
συνοριακών επιθεωρήσεων· 

– Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικολογίας: 
• Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος· 
• Κεντρική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Οικολογίας. 
– Υπουργείο Οικονοµικών και Προϋπολογισµού: 
• Γενική Επιθεώρηση Οικονοµικών· 
• Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων· 
• Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας. 
– Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας: 
• Κεντρική Επιθεώρηση Εµπορίου· 
• Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Ανταγωνισµού 
• αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου µέσω της 

µονοαπευθυντικής θυρίδας. 

1. Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Επαγγελµατικής 
Ένταξης των Νέων: 

• Κεντρική Επιθεώρηση Εργασίας· 
• Περιφερειακή Επιθεώρηση Εργασίας· 
• ∆ιεύθυνση εισπράξεων και ένδικων διαφορών του εθνικού ταµείου 

κοινωνικής ασφάλισης· 

• Γενική ∆ιεύθυνση του ACFPE. 

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας· 

3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

• ∆ικαστική Επιθεώρηση· 
• Πρόεδρος του Εµποροδικείου (Tribunal du commerce)· 
• Γραµµατεία του Εµποροδικείου. 

4. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Περιφερειακής ∆ιοίκησης: 
• τροχαία αστυνοµία. 

γ) – Εντοπισµός των τοµέων που επιδέχονται βελτίωση 

Η εφαρµογή του ΣΕΝ απαιτεί βελτιώσεις στους ακόλουθους τοµείς: 

– Νοµικό πλαίσιο: η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία διαθέτει διάφορα 
κανονιστικά κείµενα, ιδίως τους νόµους για τους διάφορους κώδικες 
(περιβαλλοντικός κώδικας του ∆εκεµβρίου 2007, δασικός κώδικας του 2008) 
για τη βελτίωση της διαχείρισης του δασικού τοµέα. Εντούτοις, κατά τη 
διαδικασία ανάλυσης και το προπαρασκευαστικό στάδιο της συµφωνίας 
διαπιστώθηκε ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας για τον δασικό τοµέα χρειάζονται συµπληρωµατικά στοιχεία. 

– Θεσµικό πλαίσιο:  
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α) Το Υπουργείο Υδάτων και ∆ασών, το κατ' εξοχήν αρµόδιο για τη 
διαχείριση, αντιµετωπίζει ορισµένα προβλήµατα υλοποίησης της πολιτικής 
του. Οι δυσκολίες αυτές εξηγούν την έλλειψη τακτικού ρυθµού στη 
διενέργεια των ελέγχων: 

• οι διαθέσιµοι ανθρώπινοι πόροι είναι ανεπαρκείς και µε χαµηλό βαθµό 
ειδίκευσης· 

• υλικοί πόροι: έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού για τις εργασίες 
επαλήθευσης, ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδοµή σε σχέση µε τη συλλογή, 
επεξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων και το εργασιακό περιβάλλον· 

• χρηµατοδοτικοί πόροι: η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία αντιµετωπίζει 
οικονοµικές δυσκολίες λόγω των τεράστιων αναγκών. Το CAS-DF, ένα από 
τα χρηµατοδοτικά µέσα στήριξης του τοµέα, είναι χρήσιµο αλλά δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
της διαχείρισης των δασών. Επιπλέον, ορισµένες φορές καλείται να 
καλύψει µη προγραµµατισµένες ανάγκες εκτός δασικού τοµέα. 

β) Ανεξάρτητη παρακολούθηση 

Υπάρχει ένας µηχανισµός οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, αλλά οι 
αρµοδιότητες και τα µέσα είναι σήµερα περιορισµένα και δεν της 
επιτρέπουν να ασκεί ανεξάρτητη παρακολούθηση. 

γ) Ανεξάρτητος έλεγχος 

Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία δεν διαθέτει σήµερα σύστηµα εξωτερικού 
ελέγχου ή ανεξάρτητης «εποπτείας» του δασικού συστήµατός της. 

Το παράρτηµα ΙΧ της παρούσας συµφωνίας προτείνει ιδίως συµπληρωµατικά µέτρα για να 
επιλυθούν ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα. 

1.2 – Πεδίο κάλυψης από το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το ΣΕΝ ορίζονται στο παράρτηµα Ι της συµφωνίας. 

Το ΣΕΝ εφαρµόζεται σε όλες τις υφιστάµενες πηγές ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς 
εξαγωγή. Το 2010, αφορά: 

– τις άδειες εκµετάλλευσης και χρήσης της γης (PEA)· 

– τις φυτείες (που αποκαλούνται επίσης «ζώνες αναδάσωσης»).  

Το ΣΕΝ καλύπτει τα προϊόντα ξυλείας υπό διαµετακόµιση και τα εισαγόµενα προϊόντα 
ξυλείας. Το ΣΕΝ χρησιµοποιείται επίσης για το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που 
εξάγονται προς τις αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντίθετα, το ΣΕΝ δεν εφαρµόζεται στο ξυλο και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται: 

– από κοινοτικά δάση, και 

– από άδειες βιοτεχνικής εκµετάλλευσης. 
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Πράγµατι, σήµερα, παρά το γεγονός ότι αυτές οι διατάξεις προβλέπονται από τον ∆ασικό 
Κώδικα, δεν υφίσταται ακόµη κοινοτικό δάσος ούτε άδεια βιοτεχνικής εκµετάλλευσης 
στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία (ΚΑ∆). Ως εκ τούτου, το ΣΕΝ δεν λαµβάνει υπόψη 
αυτές τις πηγές. Θα µπορούσαν, ωστόσο, να υπάρξουν στο µέλλον προϊόντα ξυλείας 
προερχόµενα από κοινοτικά δάση ή άδειες βιοτεχνικής εκµετάλλευσης και να εξάγονται 
προς την Ευρώπη. Τότε θα λαµβάνονται υπόψη στο ΣΕΝ. 
Η εγχώρια καταναλωτική αγορά ξύλου και προϊόντων ξυλείας δεν καλύπτεται από το 
περιγραφόµενο στην παρούσα συµφωνία ΣΕΝ. Οι τοπικές δραστηριότητες που 
τροφοδοτούν την εθνική κατανάλωση ξύλου και προϊόντων ξυλείας υπόκεινται σε τακτικό 
έλεγχο βάσει άλλων διατάξεων ξένων προς την παρούσα συµφωνία. Το περιγραφόµενο 
στην παρούσα συµφωνία ΣΕΝ εγγυάται ότι τα εξαγόµενα προϊόντα δεν περιέχουν 
προϊόντα που προέρχονται από την εγχώρια αγορά. 

2 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

2.1 - Πίνακες αξιολόγησης της νοµιµότητας 

Η ΚΑ∆ διαθέτει νοµοθετικά κείµενα (δασικός κώδικας, περιβαλλοντικός κώδικας, 
τελωνειακός κώδικας της CEMAC, γενικός φορολογικός κώδικας, εργατικός κώδικας και 
νόµοι κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.) καθώς και τις διάφορες διατάξεις εφαρµογής τους 
σχετικά µε τη δασική δραστηριότητα. Το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας συµφωνίας 
εξειδικεύει αυτές τις διατάξεις σε αρχές, κριτήρια και δείκτες, σε δύο πίνακες ελέγχου της 
νοµιµότητας (για τις άδειες ΡΕΑ και τις δασικές φυτείες).  

Ορισµένοι δείκτες αυτών των πινάκων αξιολόγησης δεν περιέχουν νοµική αναφορά στην 
ηµεροµηνία µονογράφησης της συµφωνίας. Οι εξειδικευµένες νοµοθετικές ή κανονιστικές 
ρυθµίσεις (ιδίως αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΧ της παρούσας συµφωνίας) θα 
ορισθούν κατά το στάδιο εφαρµογής της συµφωνίας και πριν από την έκδοση της πρώτης 
άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. Οι πίνακες ελέγχου της νοµιµότητας και, γενικότερα, το 
ΣΕΝ θα επικαιροποιούνται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του περιεχοµένου της ρύθµισης. 
Τα παραρτήµατα της συµφωνίας θα τροποποιούνται, συνεπώς, µε απόφαση της κοινής 
επιτροπής εφαρµογής της συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της συµφωνίας. 

∆εν έχει εκδοθεί στην ΚΑ∆ καµία άδεια εκµετάλλευσης κοινοτικού δάσους ή βιοτεχνικής 
εκµετάλλευσης. Οι πίνακες ελέγχου της νοµιµότητας σχετικά µε τα κοινοτικά δάση και τις 
άδειες βιοτεχνικής εκµετάλλευσης θα καταρτισθούν κατά το στάδιο της εφαρµογής της 
συµφωνίας, πριν από τη χορήγηση των πρώτων αδειών. 

2.2 – Επαλήθευση των πινάκων αξιολόγησης της νοµιµότητας 

Στο έργο της επαλήθευσης της νοµιµότητας εµπλέκονται διάφορα υπουργικά όργανα σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία µπορούν να πλαισιώνονται κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους από την ανεξάρτητη παρακολούθηση της κοινωνίας των πολιτών. 
Τα εν λόγω υπουργικά όργανα είναι τα ακόλουθα: 

• η Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας και Αλιείας (DGEFCP) µέσω δύο 
διευθύνσεων: της ∆ιεύθυνσης δασικών εκµεταλλεύσεων και βιοµηχανιών (DEIF) 
και της ∆ιεύθυνσης απογραφών και χρήσεων γης (DIAF), οι οποίες διασφαλίζουν 
τη διενέργεια των διαφόρων επαληθεύσεων σε κεντρικό επίπεδο· 
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• η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών (DGSR), µέσω των περιφερειακών 
διευθύνσεων (DR), των νοµαρχιακών επιθεωρήσεων και των συνοριακών 
επιθεωρήσεων, διασφαλίζει τη διενέργεια των διαφόρων επαληθεύσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο· 

• το CDF συλλέγει, συγκεντρώνει κεντρικά και επεξεργάζεται τα δεδοµένα στο 
πλαίσιο ενός συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων (SGBD)· 

• η Κεντρική Επιθεώρηση Υδάτων και ∆ασών (ICEF), η οποία επιβλέπει και 
εγγυάται την ορθή λειτουργία της επαλήθευσης της νοµιµότητας· 

• το κινητό σώµα παρέµβασης και επαλήθευσης (BMIV) εξασφαλίζει τις αποστολές 
απρογραµµάτιστων ελέγχων· 

• η ∆ιεύθυνση νοµικών υποθέσεων και ένδικων διαφορών του Υπουργείου Υδάτων 
και ∆ασών επαληθεύει την τήρηση του µητρώου των παραβάσεων και των 
εισπράξεων από τις συναλλαγές· 

• οι περιφερειακές διευθύνσεις εργασίας που επαληθεύουν την τήρηση της 
νοµιµότητας σχετικά µε την απασχόληση και την καταβολή των κοινωνικών 
παροχών των εργαζοµένων· 

• η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας που εξασφαλίζει την εγγραφή στις φορολογικές 
υπηρεσίες (NIF) και την τακτική καταβολή των φόρων· 

• η Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Στεγαστικής Πολιτικής παρεµβαίνει στη 
διαδικασία έκδοσης των τίτλων έγγειας ιδιοκτησίας (για τις δασικές φυτείες)· 

• ο Πρόεδρος του Εµποροδικείου επαληθεύει ότι δεν έχει εκδοθεί καµία 
καταδικαστική απόφαση σε βάρος της επιχείρησης· 

• η Γραµµατεία του Εµποροδικείου επαληθεύει τη νόµιµη εγγραφή της επιχείρησης· 

• η ∆ιεύθυνση εισπράξεων, ελέγχου και ενδίκων διαφορών (του εθνικού ταµείου 
κοινωνικής ασφάλισης - CNSS) επαληθεύει την είσπραξη των κοινωνικών 
εισφορών· 

• η ∆ιεύθυνση µελετών, προγραµµατισµού και απασχόλησης επαληθεύει την 
ενηµέρωση των φακέλων των εργοδοτών. 

Η ανεξάρτητη παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών: ασκείται από διάφορες 
ΜΚΟ της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας που αποτελούν τον µηχανισµό της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέµατα διαχείρισης των δασών. ∆ιαδραµατίζει υποστηρικτικό ρόλο προς 
τις υπηρεσίες των υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία της επαλήθευσης. 

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει τους τρόπους επαλήθευσης της νοµιµότητας των 
αποστολών ξύλου και προϊόντων ξυλείας. 

Επεξηγηµατικά στοιχεία του πίνακα: 
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1η στήλη: οι δείκτες του πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας που πρέπει να τηρούνται, 
ώστε να θεωρείται νόµιµο ένα φορτίο ξυλείας και να είναι δυνατή η έκδοση άδειας. 

2η στήλη: στοιχεία ελέγχου που επιτρέπουν να πιστοποιηθεί η πραγµατική τήρηση του 
δείκτη. 

3η στήλη και 4η στήλη: υπουργεία και φορείς που είναι αρµόδιοι για την επαλήθευση του 
δείκτη. 

5η στήλη: µεθοδολογία της επαλήθευσης που θα επιβεβαιωθεί κατά το στάδιο της 
εφαρµογής της συµφωνίας. 

6η στήλη: αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου. 
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∆ΕΙ
Κ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 

και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.1 Εγγραφή στις οικονοµικές 
υπηρεσίες: Υπουργείο 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

1.1.1.1: Υπουργική 
απόφαση για την 
έγκριση της δασικής 
εκµετάλλευσης 

Υπουργείο Εµπορίου 
και Βιοµηχανίας 

Γενική ∆ιεύθυνση εµπορίου, 
ανταγωνισµού και καταναλωτή/ 
∆ιεύθυνση ανταγωνισµού/Υπηρεσία 
ανταγωνισµού και καταστολής της 
απάτης 

Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

          1- Έλεγχος της εµπορικής 
έγκρισης 

Κεντρική Επιθεώρηση του Υπουργείου 
Εµπορίου 

        Αποκεντρωµένη υπηρεσία του 
Υπουργείου Εµπορίου µέσω της 
µονοαπευθυντικής θυρίδας 

Η εµπορική έγκριση χορηγείται 
άπαξ και, κατά κανόνα, η 
επαλήθευσή της διενεργείται µε 
τους ελέγχους του επαγγελµατικού 
δελτίου εµπόρου 

Κεντρική Επιθεώρηση του Υπουργείου ∆ασών 
(ICEF) 

         ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου   Μεθοδολογία: 

          2- Έλεγχος της ανανέωσης του 
επαγγελµατικού δελτίου εµπόρου 

Κεντρική επιθεώρηση Υπουργείου 
Εµπορίου  

          1- Η ανανέωση του δελτίου 
εµπόρου πρέπει να γίνεται κατά το 
πρώτο εξάµηνο κάθε έτους (από 1η 
Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου) 

1- Παραλαβή της συνοπτικής έκθεσης της 
∆ιεύθυνσης εµπορίου και ελέγχου εγγράφων 

          2- Η επαλήθευση της ανανέωσης 
πραγµατοποιείται, συνεπώς, κάθε 
έτος συστηµατικά µε επισκέψεις σε 
όλα τα εµπορικά ιδρύµατα ήδη από 
την 1η Ιουλίου 

2- Έλεγχος της επαλήθευσης βάσει 
δειγµατοληψίας και σύνταξη πρακτικού  

            3- Αποστολή στο CDF µερίµνη της ICEF των 
πληροφοριών για τα ελεγχθέντα δείγµατα  

    1.1.1.2 : Επαγγελµατικό 
δελτίο εµπόρου 

   3- Σε περίπτωση µη ανανέωσης, η 
DGCCC αποστέλλει κλήτευση στον 
έµπορο 

ICEF 

         4- Συντάσσει πρακτικό µετά την 
ακρόαση του εµπόρου και  
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          5- Κοινοποιεί πρόστιµο (µε 
επιστολή υπογεγραµµένη από τον 
Υπουργό Εµπορίου) 

1- Έλεγχος της καταγραφής των 
στοιχείων στο SGBD από το CDF  

          Συχνότητα:  Συχνότητα:  

          1.1.1.1: άπαξ 1.1.1.1: άπαξ 

          1.1.1.2: σε ετήσια βάση 1.1.1.2: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1.1.1.1:  Κεντρική Επιθεώρηση Υπουργείου 
Εµπορίου 

          1- Εγγραφή στη βάση δεδοµένων 
της αποκεντρωµένης υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εµπορίου µέσω της 
µονοαπευθυντικής θυρίδας 

1- Σύνταξη πρακτικού 

          2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

ICEF:  

          1.1.1.2 : 1- Ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα του ελέγχου 

          1- Σύνταξη και αρχειοθέτηση 
πρακτικού (σε έντυπη µορφή) στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου 

  

          2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων: 

          Ροή 1: Εγγραφή (εµπορική 
έγκριση) 

1- Από την Κεντρική Επιθεώρηση του 
Υπουργείου Εµπορίου προς το CDF µέσω της 
Κεντρικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 
υδάτινων πόρων και δασών  

          1- Αποστολή ανά τρίµηνο της 
κατάστασης (σε ψηφιακή και σε 
έντυπη µορφή) των 
νεοεγγεγραµµένων εταιρειών ή των 
δραστηριοτήτων που αφορούν τον 
τοµέα των δασών - ξυλείας στο 

2- Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδοτήσεων FLEGT (το έντυπο διαβίβασης 
του αποτελέσµατος της επαλήθευσης πρέπει να 
εκπονηθεί) 
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CDF από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 
Εµπορίου (υπηρεσία διατυπώσεων 
µέσω της µονοαπευθυντικής 
θυρίδας) 

          2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

  

          3- Αποστολή στην ICEF της 
κατάστασης σε έντυπη µορφή 

  

          Ροή 2: Ανανέωση της εγγραφής   

          DGCC:  

Αποστολή σε ετήσια βάση 
έκθεσης µε την κατάσταση του 
συνόλου των επιχειρήσεων στον 
τοµέα των δασών - ξυλείας στην 
Κεντρική Επιθεώρηση Εµπορίου µε 
αποστολή αντιγράφου στο CDF 
µερίµνη της ICEF (το έντυπο 
ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να 
εκπονηθεί) 

  

          CDF:   

          1- Παραλαβή της συνοπτικής 
έκθεσης  

  

          2- Ενηµέρωση του SGBD   
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.2 Εγγραφή στη φορολογική 
διοίκηση (Υπουργείο 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού, Γενική 
∆ιεύθυνση Φορολογίας) 

1.1.2.1 Έγκυρη κάρτα 
φορολογουµένου 

Υπουργείο Υδάτων, 
∆ασών, Θήρας και 
Αλιείας 

Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF) Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: Κεντρική Επιθεώρηση 
υδάτων και δασών 

      Υπουργείο 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 

Υπηρεσία Εγγραφής στο φορολογικό 
µητρώο (∆ιεύθυνση µελετών, 
φορολογικής νοµοθεσίας, εγγραφών 
και ένδικων διαφορών) 

1- Αποστολή ανά τρίµηνο από την 
υπηρεσία εγγραφής στο 
φορολογικό µητρώο (∆ιεύθυνση 
µελετών, φορολογικής νοµοθεσίας, 
εγγραφών και ένδικων διαφορών) 
της κατάστασης (σε ψηφιακή 
µορφή και σε έντυπη µορφή) των 
νεοεγγεγραµµένων εταιρειών ή 
δραστηριοτήτων που αφορούν τον 
τοµέα των δασών - ξυλείας, στο 
CDF µερίµνη της ICEF, µε τα 
ακόλουθα στοιχεία: επωνυµία της 
επιχείρησης ή του φυσικού 
προσώπου, τους NIF και την 
ηµεροµηνία εγγραφής (το έντυπο 
ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει 
να συνταχθεί) 

Μεθοδολογία: 

    1.1.2.2 : ∆ελτίο µε 
αριθµό φορολογικού 
µητρώου (NIF) 

    2- Παραλαβή του καταλόγου από 
το CDF  

1- Παραλαβή της κατάστασης που απέστειλε το 
CDF 

          3- Ενηµέρωση του SGBD 2- Επαλήθευση της νοµιµότητας των 
επιχειρήσεων 

            3- Ενηµέρωση του SGBD µε το αποτέλεσµα 
για κάθε επιχείρηση 

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε 
επιχείρηση 

Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  
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          1- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

1- Ενηµέρωση του SGBD µε τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου της επαλήθευσης 

          2- Αρχειοθέτηση (σε έντυπη 
µορφή) της κατάστασης 

  

          Ροή δεδοµένων: Αποστολή στην 
ICEF αντιγράφου της κατάστασης 
σε έντυπη µορφή 

Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.3  Εγγραφή στο Εθνικό 
Ταµείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

1.1.3.1 :  Υπουργείο Εργασίας ∆ιεύθυνση εισπράξεων, ελέγχου και 
ένδικων διαφορών / Υπηρεσία 
εισπράξεων 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: ICEF 

    Βεβαίωση εγγραφής στο 
CNSS 

    1- Υποβολή αίτησης εγγραφής 
µέσω της µονοαπευθυντικής 
θυρίδας (∆ιεύθυνση εισπράξεων, 
ελέγχου και ένδικων 
διαφορών/υπηρεσία εγγραφών) 

Μεθοδολογία: 

            1- Παραλαβή της κατάστασης που απέστειλε το 
CDF 

          2- Αποστολή φακέλου στην έδρα 
του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης για την επαλήθευση 
προηγούµενων εγγραφών και 
απόδοση αριθµού µητρώου 

2- Επαλήθευση της συµµόρφωσης των 
επιχειρήσεων 

3- Ενηµέρωση του SGBD µε το αποτέλεσµα 
για κάθε επιχείρηση 

          3- Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης για επαλήθευση 
της ακρίβειας της δήλωσης: 
πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης 
δραστηριότητας, αριθµός 
απασχολουµένων και συνολική 
µισθοδοσία 
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          4- Σύνταξη διορθωτικού 
πρακτικού σε περίπτωση ψευδούς 
δήλωσης 

  

          ΣΗΜ: Σήµερα, 48 ώρες µετά την 
εγγραφή στα φορολογικά 
µητρώα, το CNSS προβαίνει 
αυτόµατα στο άνοιγµα φακέλου 
εργοδότη λαµβάνοντας απευθείας 
τα στοιχεία από τις φορολογικές 
υπηρεσίες. 

  

          Συχνότητα: σε κάθε εγγραφή Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Υπουργείο Εργασίας  

          1- Εγγραφή στη βάση 
δεδοµένων της υπηρεσίας µίας 
στάσης (ψηφιακή) 

 

          2- Άνοιγµα φακέλου εργοδότη 
(σε έντυπη µορφή) 

 

          3- Εγγραφή στο µητρώο 
εργοδότη (σε έντυπη µορφή) 

 

          4- Ασφαλής καταχώριση σε 
µηχανογραφικό δελτίο στο CNSS 
(ψηφιακό) 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Σε περίπτωση ψευδούς 
δήλωσης: 

  

          1- ∆ιορθωτικό πρακτικό (σε 
έντυπη µορφή) 

  

          2- Έκθεση ελέγχου της 
υπηρεσίας είσπραξης 

  

          Υπουργείο ∆ασών/CDF   

          1- Αρχειοθέτηση σε έντυπη   
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µορφή καταλόγου των 
επιχειρήσεων και της κατάστασής 
τους 

          2- Ενηµέρωση του SGBD   

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Αποστολή ανά τρίµηνο 
κατάστασης των εγγεγραµµένων 
εργοδοτών µε τον αριθµό 
µητρώου τους στο CDE µέσω της 
ICEF (σε ψηφιακή µορφή και σε 
έντυπη µορφή) για την 
ενηµέρωση του SGBD (οι 
διαδικασίες ανταλλαγής 
πληροφοριών θα καθοριστούν) 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

          2- Αποστολή αντιγράφου του 
καταλόγου και της κατάστασης 
κάθε επιχείρησης από το CDF 
στην ICEF 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.4  Εγγραφή στην αρµόδια 
δασική διοίκηση ύστερα 
από διαδικασία έγκυρης 
παραχώρησης  

1.1.4.1: Έκθεση της 
επιτροπής παραχώρησης 
των PEA υπό την ευθύνη 
του Υπουργείου ∆ασών 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών, 
θήρας και αλιείας (DGEFCP) 

Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο: Κεντρική Επιθεώρηση 
υδάτων, δασών, θήρας και αλιείας 

           Μεθοδολογία: 

          Για τις υφιστάµενες το 2010 
επιχειρήσεις 

 

          1- Επαλήθευση στο δασικό µητρώο 
για κάθε PEA 

1- Παραλαβή της έκθεσης που αποστέλλεται 
στην DGEF 

          2- Σύνταξη έκθεσης µε τις βασικές 
πληροφορίες (αριθ. PEA, 
ηµεροµηνία παραχώρησης, 
ανάδοχος) 

2- Έλεγχος της εγκυρότητας των 
πληροφοριών στο σύνολο των PEA 
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    1.1.4.2: Έκθεση του 
ανεξάρτητου 
παρατηρητή υπό την 
ευθύνη του Υπουργείου 
∆ασών 

    3- ∆ιαβίβαση της έκθεσης στο CDF 
µερίµνη της ICEF µε αντίγραφα των 
αποφάσεων παραχώρησης σε έντυπη 
µορφή (το έντυπο θα δηµιουργηθεί) 

3- Ενηµέρωση του SGBD για τον έλεγχο της 
επαλήθευσης 

         Για τις νέες επιχειρήσεις   

     1.1.4.3: ∆ιάταγµα 
παραχώρησης της άδειας 
εκµετάλλευσης και 
χρήσης της γης 

    1- Σταδιακή αποστολή των βασικών 
δεδοµένων και αντιγράφου του 
διατάγµατος παραχώρησης σε 
έντυπη µορφή στο CDF µερίµνη της 
ICEF και στην ICEF 

  

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε 
επιχείρηση 

Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Καταγραφή των βασικών 
δεδοµένων στο SGBD  

Ενηµέρωση του SGBD 

          2- Ψηφιοποίηση και εγγραφή του 
διατάγµατος στο SGBD 

  

          3- Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή   

          4- Ενηµέρωση των στοιχείων   

          Ροή δεδοµένων: Από την DGEF 
προς το CDF και την ICEF 

Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το 
όργανο αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.5  Εγγραφή στη δικαστική 
διοίκηση (Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης, 
Εµποροδικείο) 

1.1.5.1: Μητρώο 
εµπορίου και 
ενυπόθηκων δανείων 
(RCCM) 

Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης 

Γραµµατεία του Εµποροδικείου και 
Πρόεδρος του Εµποροδικείου 

  Αρµόδιο όργανο: Γραµµατεία του 
Εµποροδικείου και Πρόεδρος του 
Εµποροδικείου / ICEF  

          Μεθοδολογία: Μεθοδολογία: 
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     1.1.5.2: 
Συµβολαιογραφικό 
πρακτικό σύστασης 

    1- Περιοδικός έλεγχος του µητρώου 
και των εγγράφων καταχώρισης στην 
κλήτευση του ενδιαφεροµένου στο 
Εµποροδικείο σε περίπτωση 
αναστολής 

1- Περιοδικός έλεγχος του µητρώου και των 
εγγράφων καταχώρισης στην κλήτευση του 
ενδιαφεροµένου στο Εµποροδικείο σε 
περίπτωση αναστολής 

         2- Επαλήθευση του εγγράφου 2- Επαλήθευση του εγγράφου 

     1.1.5.3: Κοινοποίηση 
του αριθµού εγγραφής 
από τη Γραµµατεία του 
Εµποροδικείου 

    Συχνότητα: σε περίπτωση ανάγκης: 
µεταβολή του κεφαλαίου, διάσπαση 
της επιχείρησης, αλλαγή διαχειριστή, 
προσθήκη δραστηριοτήτων κλπ. 

Συχνότητα: σε περίπτωση ανάγκης: 
µεταβολή του κεφαλαίου, διάσπαση της 
επιχείρησης, αλλαγή διαχειριστή, προσθήκη 
δραστηριοτήτων κλπ. 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Εγγραφή στο «εθνικό µητρώο» Εγγραφή στο «εθνικό µητρώο» 

          Ενηµέρωση του SGBD Ενηµέρωση του SGBD µε τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Αποστολή ανά τρίµηνο της 
κατάστασης των εγγεγραµµένων 
επιχειρήσεων και των 
αποτελεσµάτων των επαληθεύσεων 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έτους (η διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών πρέπει να καθοριστεί) 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

          2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.6  Εγγραφή στις υπηρεσίες 
εργασίας και 
απασχόλησης 

1.1.6.1: Αρίθµηση και 
µονογράφηση του 
µητρώου εργοδότη από 
τον αρµόδιο επιθεωρητή 
εργασίας 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: ∆ιεύθυνση Εργασίας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας/Υπουργείο ∆ασών 

   (Υπουργείο Εργασίας 
και Απασχόλησης, 
Επιθεώρηση Εργασίας ) 

    Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ετήσια µονογράφηση του µητρώου 
του εργοδότη 

Μεθοδολογία: 

            Υπουργείο Εργασίας 

            1- Εξέταση των εκθέσεων δραστηριότητας 
του περιφερειακού επιθεωρητή εργασίας και 
κοινωνικής πρόνοιας 

            2- Συνοπτική παρουσίαση της γενικής 
κατάστασης κάθε επιχείρησης κατά το 
διαρρεύσαν έτος και αποστολή στο CDF 
µερίµνη της ICEF, µε διαδικασία που πρέπει 
να καθοριστεί 

            Υπουργείο ∆ασών 

            1- Παραλαβή των εγγράφων από το CDF 

            2- Ενηµέρωση του SGBD 

            3- Αποστολή αντιγράφου σε έντυπη 
µορφή στην ICEF 

            4- Επαλήθευση της καταγραφής από την 
ICEF 

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε 
επιχείρηση και επικαιροποίηση σε 
ετήσια βάση 

Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση και 
επικαιροποίηση σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  



 

EL 88   EL 

           Υπουργείο Εργασίας 

          ∆ιαβίβαση ετήσιας έκθεσης στη 
∆ιεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας (DTPS) 

∆ιαβίβαση ετήσιας έκθεσης στη Γενική 
∆ιεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας (GDTPS) 

            Υπουργείο ∆ασών 

            1- Ενηµέρωση του SGBD από το CDF 

            2- Αρχειοθέτηση σε χαρτί από το CDF 

            3- Ενηµέρωση της ICEF από το SGBD για 
τα αποτελέσµατα της εγγραφής του CDF 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Από την Επιθεώρηση προς την DTPS Από DTPS προς DGTPS και προς 
CDF/ICEF 

            Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.7  Εγγραφή στα αρµόδια 
επιµελητήρια: Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο  

1.1.7.1: Βεβαίωση 
επιµελητηρίου 

Υπουργείο ∆ασών Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF)   Αρµόδιο όργανο: Κεντρική Επιθεώρηση 
υδάτων και δασών 

       Μεθοδολογία:  Μεθοδολογία: 

       Υπουργείο Εµπορίου Υπηρεσία εγγραφής των επιχειρήσεων 
(Εµπορικό Επιµελητήριο) µέσω της 
µονοαπευθυντικής θυρίδας 

1- Αποστολή ανά τρίµηνο στο CDF, 
µέσω της ICEF, αντιγράφου των 
βεβαιώσεων των επιµελητηρίων 
(AC) και της κατάστασης των 
εγγεγραµµένων επιχειρήσεων από 
την υπηρεσία εγγραφής τους 
(Εµπορικό Επιµελητήριο) µέσω της 
µονοαπευθυντικής θυρίδας 

Ενηµέρωση του SGBD µε τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου της επαλήθευσης 

          2- Παραλαβή από το CDF  
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          3- Ενηµέρωση του SGBD   

          4- Επαλήθευση της συµµόρφωσης 
των επιχειρήσεων 

  

           5- Ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα για κάθε επιχείρηση  

  

          6- Ενηµέρωση του SGBD ανά 
τρίµηνο 

 

            Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση 

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε 
επιχείρηση 

 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Ενηµέρωση του SGBD από το CDF Ενηµέρωση του SGBD 

          Αρχειοθέτηση (σε έντυπη µορφή)  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Αποστολή αντιγράφου AC στην 
ICEF  

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.1.8  Εγγραφή στον 
κεντροαφρικανικό 
Οργανισµό 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης και 
απασχόλησης (ACFPE). 

1.1.8.1: Αίτηση 
εγγραφής του εργοδότη 
αριθµηµένη και 
επικυρωµένη 

Υπουργείο Εργασίας Γενική ∆ιεύθυνση του ACFPE: 
∆ιεύθυνση χρηµατοοικονοµικών 
υποθέσεων (υπηρεσία ελέγχου 
διαφορών) 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: 

        Περιφερειακή Επιθεώρηση Εργασίας      

          Η περιοδική επαλήθευση από τον 
ACPFE διεξάγεται ταυτόχρονα µε τις 
επαληθεύσεις της αρµόδιας 
Επιθεώρησης Εργασίας και σύµφωνα 
µε τις ίδιες διαδικασίες. 

∆ιεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας/Γενική ∆ιεύθυνση του ACFPE 

          Προτείνονται τα ακόλουθα: Μεθοδολογία  

          1- Αποστολή ανά τρίµηνο στο CDF 
της κατάστασης (σε ψηφιακή µορφή 
και σε έντυπη µορφή) των 
νεοεγγεγραµµένων εταιρειών ή 
δραστηριοτήτων στον τοµέα των 
δασών - ξυλείας  

Υπουργείο Εργασίας 

          2- Παραλαβή της κατάστασης από το 
CDF  

1- Εξέταση των εκθέσεων δραστηριότητας 
της Περιφερειακής Επιθεώρησης Εργασίας 
και κοινωνικής πρόνοιας 

          3- Ενηµέρωση του SGBD 2- Συνοπτική έκθεση της γενικής 
κατάστασης κάθε επιχείρησης για το 
προηγούµενο έτος και αποστολή στο CDF 
µερίµνη της ICEF, σύµφωνα µε διαδικασία 
που πρέπει να καθοριστεί 

            Υπουργείο ∆ασών 

            1- Παραλαβή των εγγράφων από το CDF 
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            2- Ενηµέρωση του SGBD 

            3- Αποστολή στην ICEF αντιγράφου σε 
έντυπη µορφή 

            4- Επαλήθευση της παραλαβής από την 
ICEF 

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε 
επιχείρηση  

Συχνότητα: άπαξ για κάθε επιχείρηση  

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

             

          Ενηµέρωση του SGBD από το CDF Ενηµέρωση του SGBD για τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου και της επαλήθευσης 

          Αρχειοθέτηση (σε έντυπη µορφή)    

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Αποστολή στην ICEF αντιγράφου 
της κατάστασης σε έντυπη µορφή 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.2.1  Πληρωµή εισφορών στο 
CNSS  

1.2.1.1: Βεβαίωση του 
CNSS ή απαλλαγή 

Υπουργείο Εργασίας Υπηρεσία εισπράξεων της ∆ιεύθυνσης 
εισπράξεων, ελέγχου και διαφορών 
(DRCC) 

Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο: ∆ιεύθυνση εισπράξεων, 
ελέγχου και διαφορών/Κεντρική 
Επιθεώρηση υδάτων και δασών 

          1- Επικαιροποίηση του φακέλου του 
εργοδότη για το διαρρεύσαν 
διάστηµα 

  

          Προθεσµίες:   

          Οι µεγάλοι εργοδότες (µε 20 και 
περισσότερους εργαζόµενους) 
καταβάλλουν τις εισφορές κάθε µήνα 
µε προθεσµία ενός µηνός για την 

Μεθοδολογία: 
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καταβολή του προηγούµενου µήνα 

          Οι µικροί εργοδότες (µε 
λιγότερους από 20 εργαζόµενους) 
καταβάλλουν τις εισφορές ανά 
τρίµηνο, µε δεκαπενθήµερη 
προθεσµία καταβολής τους 

∆ιεύθυνση εισπράξεων, ελέγχου και 
διαφορών 

          2- Αποστολή επιστολής οχλήσεως 
στους παραβάτες µε καθορισµό του 
καταβλητέου προστίµου (10% του 
συνολικού ποσού). 

Περιοδική επαλήθευση σε περίπτωση 
υπόνοιας ή καταγγελίας 

Σύνταξη πρακτικού (PV) ελέγχου 

             

          3- Κίνηση δικαστικής διαδικασίας 
δέκα ηµέρες µετά την όχληση, σε 
περίπτωση µη πληρωµής 

ICEF 

1- Παραλαβή του καταλόγου που 
απέστειλε το CDF 

          4- Σύνταξη τριµηνιαίας έκθεσης 2- Επαλήθευση της συµµόρφωσης των 
δεδοµένων καταγραφής στο CDF και της 
κατάστασης κάθε εργοδότη 

            3- Ενηµέρωση του SGBD για το 
αποτέλεσµα 

             

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά τρίµηνο 

            DRCC: σε περίπτωση ανάγκης 

            ICEF: σε µηνιαία βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Πρακτικό οχλήσεως (σε έντυπη 
µορφή) 

DRCC: Έκθεση ελέγχου 

          Αρχειοθέτηση από το CDF ICEF: Ενηµέρωση του SGBD 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  
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          Αποστολή ανά τρίµηνο στο CDF 
µερίµνη της ICEF του καταλόγου 
των επιχειρήσεων µε την κατάστασή 
τους (σε έντυπη µορφή βάσει 
εντύπου που πρέπει να συνταχθεί) 
για την ενηµέρωση του SGBD· το 
CDF ενηµερώνει το SGBD, 
αποστέλλει αντίγραφο σε έντυπη 
µορφή στην ΙCEF και αρχειοθετεί το 
έγγραφο (σε έντυπη µορφή) 

Η DRCC αποστέλλει τις εκθέσεις ελέγχου 
στην ICEF η οποία τις διαβιβάζει στο CDF  

Η ICEF παρουσιάζει την κατάσταση της 
κάθε επιχείρησης στο όργανο έκδοσης της 
άδειας 

             

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.2.2 Καταβολή των εισφορών 
ή συνεισφορών στο 
ACFPE 

1.2.2.1: Τριµηνιαία 
δήλωση καταβληθείσας 
µισθοδοσίας 

Υπουργείο Εργασίας 
∆ιεύθυνση µελετών, προγραµµατισµού 
και απασχόλησης (DEPE) 

Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο: 

         ACFPE 1- Έλεγχος των συµβάσεων εργασίας 
και της θεώρησης του ACFPE για 
την επαλήθευση της συµµόρφωσης 
ως προς τον κατώτατο 
διεπαγγελµατικό κατοχυρωµένο 
µισθό (SMIG) ανά 
κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 

∆ιεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

        ∆ιεύθυνση διοίκησης και οικονοµίας 
(DAF) 

2- Επαλήθευση των δελτίων των 
εργαζοµένων 

ICEF 

          3- Επαλήθευση ανά τρίµηνο των 
εισπράξεων των πληρωµών 

Μεθοδολογία: 

        Αρµόδια Περιφερειακή Επιθεώρηση 4- Σύνταξη έκθεσης αποστολής Υπουργείο Εργασίας 

          5- Σύνταξη τριµηνιαίας έκθεσης που 
παρουσιάζει την κατάσταση κάθε 
επιχείρησης, σύµφωνα µε διαδικασία 
που θα αναπτυχθεί 

1- Παραλαβή των στοιχείων της DAF 
σχετικά µε τη δήλωση εργατικού δυναµικού 

2- Επαλήθευση της θεώρησης 

          6- ∆ιαβίβαση της τριµηνιαίας 
έκθεσης στο CDF µερίµνη της ICEF 

3- Αίτηση στην DAF µέσω της υπηρεσίας 
είσπραξης για την καταβολή της εργοδοτικής 
εισφοράς 
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            4- Ετήσια έκθεση µε αποστολή αντιγράφου 
στο CDF µερίµνη της ICEF  

             

    1.2.1.2: Προβλέψεις 
πληρωµών της 
εργοδοτικής εισφοράς 

    Συχνότητα: Συχνότητα:  

- σε ετήσια βάση για τα 4 τελευταία τρίµηνα 
(Υπουργείο Εργασίας) 

          Ανά τρίµηνο - σε τριµηνιαία βάση- Υπουργείο ∆ασών 
(ICEF) 

             

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Εκθέσεις αποστολών Ετήσιες εκθέσεις 

          Τριµηνιαίες εκθέσεις Ενηµέρωση του SGBD  

          Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          Από DEPE/DAF προς CDF µερίµνη 
της ICEF 

Από DGTPS προς ICEF 

           ICEF προς το όργανο έκδοσης της άδειας 

 

∆ΕΙ
Κ 

∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.3.1  Οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης δεν 
αναστέλλονται µετά την 
έκδοση δικαστικής 
απόφασης 

1.3.1.1: Αποφάσεις των 
δικαστηρίων 

Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης 

Οι Γραµµατείες των δικαστηρίων Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο: 

          Γραµµατείες ∆ικαστηρίων:  Υπουργείο ∆ικαιοσύνης: Πολυµελές 
Πρωτοδικείο (TGI) 
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      Υπουργείο ∆ασών ∆ιεύθυνση δικαστικών υποθέσεων και 
διαφορών του Υπουργείου ∆ασών 
(DAJC) 

1- Εγγραφή στο µητρώο κάθε 
αρµόδιού δικαστηρίου των 
παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί 

MEFCP: Γενική ∆ιεύθυνση υπηρεσιών 
υποστήριξης (DGSA) 

          2- Σύνταξη έκθεσης (σε έντυπη 
µορφή µε βάση υπόδειγµα που θα 
εκπονηθεί) για κάθε παράβαση και 
σύνταξη ετήσιας έκθεσης 

Μεθοδολογία: 

        Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών (DR) 

3- ∆ιαβίβαση της (των) έκθεσης 
(εων) και αντιγράφου της δικαστικής 
απόφασης στην αρµόδια 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών (DR) για τα νοµαρχιακά 
δικαστήρια, σύµφωνα µε διαδικασία 
που πρέπει να καθοριστεί 

TGI:  

1- Έλεγχος της τακτικής ενηµέρωσης του 
µητρώου αποφάσεων 

2- Σύνταξη ετήσιας έκθεσης µε αποστολή 
αντιγράφου στο CDF µερίµνη της ICEF 

          4- ∆ιαβίβαση της έκθεσης και 
αντιγράφου της δικαστικής 
απόφασης στην DAFC µε αποστολή 
αντιγράφου στο CDF µερίµνη της 
ICEF είτε από την DREF είτε από τις 
Γραµµατείες των ∆ικαστηρίων στην 
πρωτεύουσα Μπανγκουί  

 

          DAJC: DGSA: 

          1- Εγγραφή στο µητρώο 
παραβάσεων (θα δηµιουργηθεί, διότι 
δεν υφίσταται σήµερα) 

Έλεγχος της τακτικής ενηµέρωσης του 
µητρώου παραβάσεων 

             

          CDF: ICEF: 

          1- Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων Έλεγχος της ενηµέρωσης του SGBD από το 
CDF 

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης   

          Συχνότητα:  Συχνότητα:  

          σε κάθε αναστολή σε ετήσια βάση 

    1.3.1.2: Μητρώα 
παραβάσεων του 

Υπουργείο ∆ασών   Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  
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Υπουργείου ∆ασών 

          Γραµµατείες δικαστηρίων: ICEF: 

          Εγγραφή στο µητρώο αποφάσεων 
του αρµόδιου δικαστηρίου 

Ενηµέρωση του SGBD µε τα αποτελέσµατα 
ελέγχου 

          Σύνταξη έκθεσης που 
αρχειοθετείται σε έντυπη µορφή 

 

          DAJC:  

          Τήρηση του µητρώου των 
παραβάσεων 

 

          CDF:  

          Ενηµέρωση του SGBD  

          Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή της 
έκθεσης και της δικαστικής πράξης 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ικαστήρια σε επίπεδο νοµών:   

          1- Έκθεση των γραµµατειών προς τις 
DREF  

ICEF προς το όργανο αδειοδότησης FLEGT 

          2- ∆ιαβίβαση της έκθεσης DAJC µε 
αντίγραφο στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

  

          ∆ικαστήρια της Μπανγκουί:   

          1- Έκθεση των γραµµατειών προς 
DAJC µε αντίγραφο στο CDF 
µερίµνη της ICEF 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευ0σης και µεθοδολογία ελέγχου 
(6)  
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1.3.2 Οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης δεν 
αναστέλλονται µετά την 
επιβολή µιας διοικητικής 
κύρωσης 

1.3.2.1: Μητρώα 
παραβάσεων του 
Υπουργείου ∆ασών 

Υπουργείο ∆ασών ∆ιεύθυνση νοµικών υποθέσεων και 
ένδικων διαφορών του Υπουργείου 
∆ασών (DAJC) 

Μεθοδολογία:  

1.3.2.1: όπως στο 1.3.1 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

           Μεθοδολογία: 

          1.3.2.2 :  

    1.3.2.2: Απόφαση 
αναστολής του 
Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 

    1- Εγγραφή στο µητρώο 
παραβάσεων από την DAJC 

2- Σύνταξη έκθεσης 

DGSA:  

Έλεγχος της τακτικής ενηµέρωσης του 
µητρώου παραβάσεων 

          3- ∆ιαβίβαση της έκθεσης και της 
απόφασης στο CDF µερίµνη της 
ICEF  

 

           ICEF:  

Έλεγχος της ενηµέρωσης του SGBD από το 
CDF 

             

          Συχνότητα: µε κάθε αναστολή Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

          DAJC: ICEF: 

          Τήρηση του µητρώου 
παραβάσεων 

Ενηµέρωση του SGBD µε το αποτέλεσµα 
του ελέγχου 

          CDF:   

          Ενηµέρωση του SGBD   

          Αρχειοθέτηση σε χαρτί της 
έκθεσης και της απόφασης 
αναστολής 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Από DAJC προς CDF µερίµνη της 
ICEF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

1.4 .1  Η επιχείρηση καταβάλλει 
κανονικά τα πρόστιµα και 
τις χρηµατικές ποινές για 
τις διαπιστωθείσες 
παραβάσεις 

1.4.1.1: Απόδειξη 
πληρωµής του ποσού της 
συναλλαγής ή των 
προστίµων και 
χρηµατικών ποινών 

Υπουργείο ∆ασών DGEF, κινητό σώµα παρέµβασης και 
επαλήθευσης (BMIV)  

Μεθοδολογία:  

1- Εκ των προτέρων έλεγχος του 
µητρώου παραβάσεων πριν από κάθε 
περιοδική αποστολή του BMIV, και 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υδάτων και 
∆ασών 

Αρµόδιο όργανο:  

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, 
θήρας και αλιείας 

          2- Επίσκεψη των λογιστικών 
υπηρεσιών 

  

          3- Σύνταξη έκθεσης Μεθοδολογία: 

         4- ∆ιαβίβαση της έκθεσης στην ICEF 
σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα 
διαβιβάζεται απευθείας στο CDF  

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF και ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

             

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Έκθεση αποστολής σε έντυπη και σε 
ψηφιακή µορφή που αρχειοθετείται 
στο CDF και στην DGEF 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Ενηµέρωση του SGBD   

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Από τη DGEF προς τη CDF µερίµνη 
της ICEF και στην ICEF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.1.1 Η επιχείρηση έχει τηρήσει 
συστηµατικά όλα τα στάδια 
(ενηµέρωση του 
πληθυσµού· πρόσκληση 
υποβολής προσφορών· 
αίτηση τίτλων· επιτροπή 
παραχώρησης η οποία 
περιλαµβάνει ανεξάρτητο 
παρατηρητή) που οδηγούν 
στην ανάθεση των τίτλων 
δασικής εκµετάλλευσης, 
τηρώντας τις 
προβλεπόµενες προθεσµίες 
από τους νόµους και 
κανονισµούς της 
Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας πριν και µετά 
την έκδοση του νόµου αριθ. 
08.022 περί δασικού 
κώδικα. 

2.1.1.1: Έκθεση της 
επιτροπής έκδοσης των 
ΡΕΑ (αδειών 
εκµετάλλευσης και 
χρήσης της γης) υπό 
την ευθύνη του 
Υπουργείου ∆ασών 

 

2.1.1.2: Έκθεση του 
ανεξάρτητου 
παρατηρητή υπό την 
ευθύνη του αρµόδιου 
Υπουργείου ∆ασών 

 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων, δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση της ύπαρξης του 
διατάγµατος παραχώρησης στα 
αρχεία του MEFCP για όλες τις 
άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί και 
την ηµεροµηνία παραχώρησης 

2- Επαλήθευση της ύπαρξης του 
εγγράφου της σύµβασης (οριστική 
και/ή προσωρινή σύµβαση ανάλογα 
µε την ηµεροµηνία παραχώρησης) 

3- Σύνταξη έκθεσης µε τις βασικές 
πληροφορίες: αριθ. ΡΕΑ, 
ηµεροµηνία παραχώρησης, 
ανάδοχος, φύση του συµβατικού 
εγγράφου και ηµεροµηνία 
υπογραφής 

Αρµόδιο όργανο : Κεντρική Επιθεώρηση 
υδάτων, δασών, θήρας και αλιείας 

    2.1.1.3: ∆ιάταγµα 
παραχώρησης της PEA

   4- ∆ιαβίβαση της έκθεσης στην 
ICEF και στο CDF µερίµνη της 
ICEF, µε αντίγραφα σε έντυπη 
µορφή της απόφασης παραχώρησης 
και του ή των συµβατικών εγγράφων

Μεθοδολογία: 

           1- Παραλαβή της έκθεσης που απέστειλε η 
DGEF 

    2.1.1.4: Προσωρινή 
σύµβαση εντός τριών 
µηνών από την 
υπογραφή του 
διατάγµατος 

    2- Έλεγχος της εγκυρότητας των 
πληροφοριών στο σύνολο των PEA 

3- Ενηµέρωση του SGBD ως προς τον έλεγχο 
της επαλήθευσης  
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     2.1.1.5: Οριστική 
σύµβαση εντός τριών 
ετών από την 
υπογραφή της 
προσωρινής σύµβασης 

       

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε ΡΕΑ Συχνότητα: άπαξ για κάθε PEA  

            

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Καταγραφή στο SGBD των βασικών 
δεδοµένων 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση του 
διατάγµατος στο SGBD 

 

          Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή  

          Ενηµέρωση των πληροφοριών µε 
κάθε νέα ανάθεση ή επάνοδος στον 
τοµέα του κράτους. 

  

          Ροή δεδοµένων: 

Από DGEF προς την ICEF 

Ροή δεδοµένων:  

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.1.2 Η επιχείρηση εξόφλησε 
όλα τα έξοδα σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας 
αδειοδότησης 

2.1.2.1: Παραστατικά 
πληρωµής των εξόδων 
φακέλου 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: Κεντρική Επιθεώρηση 
υδάτων, δασών, θήρας και αλιείας 
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    2.1.2.2: Παραστατικό 
καταβολής του τέλους 
προαναγνώρισης 

    1- Επαλήθευση της ύπαρξης στα 
αρχεία του MEFCP των αποδείξεων 
πληρωµής των εξόδων φακέλου, του 
τέλους προαναγνώρισης και 
µισθωµάτων τριών ετών (επιχείρηση 
που συστάθηκε µετά το 2003) 

Μεθοδολογία: 

          2- Σύνταξη έκθεσης µε τα βασικά 
στοιχεία: αριθ. ΡΕΑ, ηµεροµηνία 
παραχώρησης, ανάδοχος, αριθµός 
απόδειξης είσπραξης και 
καταβληθέντα ποσά 

1- Παραλαβή της έκθεσης που απέστειλε η 
DGEF 

    2.1.2.3: Απόδειξη 
πληρωµής µισθωµάτων 
τριών ετών το αργότερο 
εντός 15 ηµερών από 
την κοινοποίηση της 
παραχώρησης (για τις 
άδειες που ανατέθηκαν 
µετά το 2003)  

    3- ∆ιαβίβαση της έκθεσης στο CDF 
υπό την ευθύνη της ICEF και στην 
ICEF, µε αντίγραφα των αποδείξεων 
παραλαβής σε έντυπη µορφή 

2- Έλεγχος της εγκυρότητας των 
πληροφοριών στο σύνολο των PEA 

           3- Ενηµέρωση του SGBD σχετικά µε τον 
έλεγχο της επαλήθευσης 

             

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε ανάθεση Συχνότητα: άπαξ για κάθε ανάθεση 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

          Εγγραφή στο SGBD  Ενηµέρωση του SGBD 

          Ψηφιοποίηση και εγγραφή του 
διατάγµατος στο SGBD 

 

          Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή  
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          Ενηµέρωση των πληροφοριών µε 
κάθε νέα ανάθεση ή επάνοδος στον 
τοµέα 

  

          Ροή δεδοµένων: Από DGEF προς 
ICEF 

Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το 
όργανο αδειοδότησης εκµετάλλευσης 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.1.3 Σε περίπτωση δασικών 
φυτειών που ανήκουν σε 
ιδιώτη ή σε οργανισµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 
ιδιώτης ή ο οργανισµός 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας 

2.1.3.1: Τίτλος έγγειας 
ιδιοκτησίας στο όνοµα 
του ιδιώτη ή του 
οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

Υπουργείο Πολεοδοµίας 
(Κτηµατολόγιο) 

 

Υπουργείο Οικονοµικών 
και Προϋπολογισµού 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας  

 

 

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και 
Κτηµατολογίου (DGID) 

Μεθοδολογία : 

Επαλήθευση της ύπαρξης του τίτλου 
έγγειας ιδιοκτησίας 

 

Συχνότητα: άπαξ 

 

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: 

Εγγραφή στο SGBD 

Αρµόδιο όργανο : 

Κεντρική Επιθεώρηση Πολεοδοµίας 

 

Ενηµέρωση του SGBD 

 

 

     Ροή δεδοµένων: 

Από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµίας στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Φορολογίας και Εκµεταλλεύσεων 

Ροή δεδοµένων: 

Από την Κεντρική Επιθεώρηση 
Πολεοδοµίας προς την ICEF και από την 
ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 

     Από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
φορολογίας προς την DGEF  

  

     Από την DGEF προς την ICEF  
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.2.1 Η επιχείρηση διαθέτει άδεια 
ετήσιας κοπής που εκδίδεται 
σε τακτά διαστήµατα από τη 
δασική διοίκηση 

2.2.1.1: Έγγραφο 
έγκρισης του σχεδίου 
διαχείρισης για τις 
ΡΕΑ σε οριστική 
σύµβαση 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    2.2.1.2: Έγγραφο 
έγκρισης του ετήσιου 
σχεδίου λειτουργίας 
για τις PEA σε 
οριστική σύµβαση 

    PEA σε οριστική σύµβαση 

1- Εξέταση βάσει εγγράφων, από 
επιτροπή που συστήνεται επί τούτου, 
του σχεδίου διαχείρισης και του PAO 
που υποβάλλονται από την εταιρεία 
στο πλαίσιο του συστήµατος 
βαθµολόγησης του MEFCP. 

Μεθοδολογία: 

    2.2.1.3: Προσωρινή 
σύµβαση υλοτόµησης 
υπογεγραµµένη από 
την αρµόδια αρχή 

    2- Επιστολή έγκρισης του, εάν η 
υποβολή είναι ικανοποιητική 

 

PEA σε προσωρινή σύµβαση 

Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης του PG και του PAO και του 
πρακτικού της συνεδρίασης 

          Η επαλήθευση έχει γίνει ήδη στο 
σηµείο 2.1.1 

  

          Συχνότητα:  Συχνότητα:  

          Σε ετήσια βάση για το PAO και ανά 
πενταετία για το PG 

Σε ετήσια βάση για το PAO και ανά 
πενταετία για το PG 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

         Αρχειοθέτηση της επιστολής 
έγκρισης του ΡΑΟ στο SGBD από 
την DGEF και σε έντυπη µορφή στα 
αρχεία 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο 
επαληθεύθηκε 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  
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          1- Αποστολή επιστολής έγκρισης από 
την DGEF στην επιχείρηση, την 
ICEF, στο έργο στήριξης για τη 
δηµιουργία δασικών σχεδίων 
χρήσεων γης (PARPAF), DGSR, και 
του πρακτικού της συνεδρίασης µε 
την βαθµολογία στο CDF µερίµνη της 
ICEF και στην τελευταία 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.2.2 Όταν η φυτεία ανήκει στο 
κράτος, η επιχείρηση 
διαθέτει άδεια 
εκµετάλλευσης της φυτείας 
που εκδίδει το Υπουργείο 
∆ασών 

2.2.2.1: Έγκριση του 
Υπουργείου ∆ασών 

2.2.2.2: Άδεια έρευνας 

2.2.2.3: Έκθεση 
έρευνας 

2.2.2.4: Απλό σχέδιο 
διαχείρισης για τις 
φυτείες µε έκταση ίση 
ή µεγαλύτερη από 50 
εκτάρια, η οποία τηρεί 
τη συγγραφή 
υποχρεώσεων 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων και ∆ασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία 

2.2.2.1 έως 2.2.2.3:  

Υποβολή αίτησης στο Υπουργείο 
∆ασών 

Χορήγηση άδειας έρευνας από την 
DGEF  

Πραγµατοποίηση της έρευνας από 
την επιχείρηση ή τον ιδιώτη και 
κατάθεση της έκθεσης στην DGEF  

Έλεγχος εγγράφων και επιτόπιος 
έλεγχος από την DGEF και χορήγηση 
της υπουργικής άδειας 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF  

 

 

Μεθοδολογία: Επαλήθευση της ύπαρξης 
της έκθεσης έρευνας και της υπουργικής 
έγκρισης 

     Συχνότητα: για κάθε αίτηση Συχνότητα: ανά τρίµηνο 

     Ασφαλής καταχώριση: Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: 

     Αρχειοθέτηση σε έντυπη (DGEF και 
CDF) και ψηφιακή µορφή (CDF) της 
αίτησης, της άδειας έρευνας και της 
υπουργικής έγκρισης 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο έχει 
επαληθευθεί 

     Ροή δεδοµένων: 

Από τον αιτούντα προς την DGEF  
Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το 
όργανο αδειοδότησης FLEGT  
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     Από την DGEF προς τον αιτούντα 
και την ICEF (CDF) 

 

       

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.2.3 Όταν η φυτεία ανήκει σε 
ιδιώτη ή σε οργανισµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 
φορέας εκµετάλλευσης 
διαθέτει άδεια 
εκµετάλλευσης 

2.2.3.1: Χορήγηση 
άδειας κοπής από το 
Υπουργείο στον φορέα 
εκµετάλλευσης 
(ιδιοκτήτη ή φορέα επί 
συµβάσει) 

2.2.3.2: Απλό σχέδιο 
διαχείρισης για τις 
φυτείες µε έκταση ίση 
ή µεγαλύτερη από 50 
εκτάρια, που τηρεί την 
συγγραφή 
υποχρεώσεων 

2.2.3.3: Κατά 
περίπτωση, σύµβαση 
µεταξύ του ιδιώτη ή 
του οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της επιχείρησης 
εκµετάλλευσης 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία 

2.2.3.1:  

Υποβολή αίτησης στο Υπουργείο 
∆ασών 

Χορήγηση άδειας έρευνας από την 
DGEF  

Υλοποίηση της έρευνας από την 
επιχείρηση ή τον ιδιώτη και 
κατάθεση της έκθεσης στην DGEF  

Έλεγχος εγγράφων και επιτόπου 
έλεγχος από την DGEF και χορήγηση 
της άδειας κοπής 

Αρµόδιο όργανο: ICEF  

 

 

Μεθοδολογία: Επαλήθευση της ύπαρξης 
της έκθεσης της έρευνας και της άδειας 
κοπής 

     Συχνότητα: µε κάθε αίτηση Συχνότητα: ανά τρίµηνο 

     ∆ιασφάλιση Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

     Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή 
(DGEF και CDF) και σε ψηφιακή 
µορφή (CDF) της αίτησης, της άδειας 
έρευνας και της άδειας κοπής 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο έχει 
επαληθευθεί 

     Ροή δεδοµένων: 

Από τον αιτούντα προς την DGEF  
Ροή δεδοµένων:  
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     Από την DGEF προς τον αιτούντα 
και την ICEF (CDF) 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙ
Κ 

∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου επαλήθευσης και 
µεθοδολογία ελέγχου (6) 

2.3.1  Η επιχείρηση ενηµερώνει 
τους τοπικούς και 
αυτόχθονες πληθυσµούς, 
τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη για την 
υπογραφή της προσωρινής 
σύµβασης και το άνοιγµα της 
προσωρινής έκτασης κοπής 

2.3.1.1: Πρακτικό των 
συνεδριάσεων 
ευαισθητοποίησης που 
συντάσσεται από την 
επιχείρηση και 
επικυρώνεται από τους 
εµπλεκόµενους φορείς 

Υπουργείο ∆ασών  Γενική ∆ιεύθυνση των περιφερειακών 
υπηρεσιών (DGSR)/Περιφερειακός 
∆ιευθυντής (DR) 

Μεθοδολογία:  

Περιοδική επαλήθευση της ύπαρξης 
των πρακτικών από τις αρµόδιες 
περιφερειακές διευθύνσεις 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενικός ∆ιευθυντής των περιφερειακών 
υπηρεσιών (DGSR) 

           Μεθοδολογία: 

           Επαλήθευση της ύπαρξης της έκθεσης 

         Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Σύνταξη έκθεσης αποστολής  Ενηµέρωση του SGBD 

     ∆ιαβίβαση της έκθεσης στην DGSR  

     ∆ιαβίβαση της έκθεσης από την 
DGSR στην DGEF και στο CDF  

 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

     Από τις περιφερειακές διευθύνσεις 
προς την DGSR 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης 

     Από την DGSR στην DGEF και 
στο CDF (ICEF) 
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∆ΕΙ
Κ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 

και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

3.1.1 Έχουν πραγµατοποιηθεί οι 
µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

3.1.1.1: Έκθεση των 
ΜΠΕ εγκεκριµένη για 
κάθε τοποθεσία 
παραγωγής (PEA + 
πριστήριο που 
περιλαµβάνει 
εγκατάσταση 
διαµονής)  

3.1.1.2: Έκδοση 
πιστοποιητικού 
περιβαλλοντικής 
συµµόρφωσης από 
την αρµόδια αρχή 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας 

 

Υπουργείο ∆ασών 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
(DGE)  

Μεθοδολογία:  

1- Εξέταση της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) που υποβάλλει η εταιρεία  

2- Επιτόπου έλεγχος 

3- Επιστολή έγκρισης της ΜΠΕ, 
εάν η επαλήθευση είναι 
ικανοποιητική 

Αρµόδιο όργανο: 

∆ιεύθυνση περιβαλλοντικής επιτήρησης 
(DSE) /ICEF  

 

 

Μεθοδολογία:  

DSE:  

1- Επαλήθευση, σε περίπτωση υπόνοιας, 
ορισµένων σηµείων από την εξέταση του 
εγγράφου και τον επιτόπιο έλεγχο 

          2- Σύνταξη και διαβίβαση έκθεσης µε 
αντίγραφο στην ICEF 

           ICEF:  

            Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης της ΜΠΕ 

          Συχνότητα: ανά πενταετία Συχνότητα: ανά πενταετία 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της επιστολής 
έγκρισης και της ΜΠΕ στο SGBD 
από την DGE και σε έντυπη µορφή 
στα αρχεία της 

DSE: Αρχειοθέτηση της έκθεσης ελέγχου 

 

ICEF: Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε το 
αποτέλεσµα ελέγχου της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων: Αποστολή 
επιστολής έγκρισης στην εταιρεία 
µε αντίγραφο στην CDF και την 
ICEF 

Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το 
όργανο αδειοδότησης FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

3.2.1 Εφαρµογή των µέτρων που 
περιέχονται στις 
εγκεκριµένες µελέτες 
επιπτώσεων και 
αποσκοπούν στην 
προστασία των πόρων της 
βιοποικιλότητας 

3.2.1.1: Έκθεση 
ελέγχων της αρµόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας 

∆ιεύθυνση περιβαλλοντικής επιτήρησης 
(DSE) 

Μεθοδολογία:  

 

1- Επιτόπου αξιολόγηση της 
εφαρµογής των µέτρων που 
περιέχονται στην ΜΠΕ 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

          2- Έκθεση αξιολόγησης και 
επιστολή βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης, εάν η αξιολόγηση 
είναι ικανοποιητική 

Μεθοδολογία: 

           3- Ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

Επαλήθευση της ύπαρξης της έκθεσης και 
της επιστολής 

             

          Συχνότητα: µονίµως (σε συνάρτηση 
µε τη φύση των µέτρων που 
περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ) 

Συχνότητα: µονίµως (σε συνάρτηση µε τη 
φύση των µέτρων που περιλαµβάνονται στη 
ΜΠΕ) 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αξιολόγησης και της επιστολής στα 
αρχεία της DSE 

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε το 
αποτέλεσµα του ελέγχου της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Αποστολή επιστολής έγκρισης στην 
επιχείρηση µε αντίγραφο στην ICEF 
και το CDF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

3.3.1  Η διαχείριση των 
αποβλήτων (κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του 
Περιβαλλοντικού Κώδικα 
της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας και των 
εκτελεστικών 
διαταγµάτων) που 
παράγονται από τις 
δραστηριότητες της 
επιχείρησης είναι σύµφωνη 
µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις 

3.3.1.1: Έκθεση 
ελέγχων της αρµόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας (DGE) 

∆ιεύθυνση περιβαλλοντικής επιτήρησης Μεθοδολογία:  

1- Επιτόπου αξιολόγηση της 
ύπαρξης συστήµατος επεξεργασίας 
των αποβλήτων 

2- Έκθεση αξιολόγησης και 
επιστολή βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης, εάν η αξιολόγηση 
είναι ικανοποιητική 

3- Ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

Αρµόδιο όργανο: 

DGE  

 

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης της έκθεσης και 
της επιστολής 

          Συχνότητα: ανά εξάµηνο Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αξιολόγησης και της επιστολής στα 
αρχεία της DSE 

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε το 
αποτέλεσµα του ελέγχου της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Αποστολή επιστολής έγκρισης στην 
εταιρεία µε αντίγραφο στην ICEF 
και στο CDF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT F 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

3.3.2  Τήρηση των νοµοθετικών 
διατάξεων για τη ρύπανση 
των υδάτων και του αέρα 

3.3.2.1:Έκθεση 
ελέγχου της αρµόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας 

∆ιεύθυνση περιβαλλοντικής επιτήρησης 
(DSE) 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: 

DGE 
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          1- Επιτόπου αξιολόγηση της 
ύπαρξης συστήµατος ελέγχου της 
ρύπανσης των υδάτων και του αέρα 

Μεθοδολογία: 

          2- Έκθεση αξιολόγησης και 
επιστολή βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης, εάν η αξιολόγηση 
είναι ικανοποιητική 

Επαλήθευση της ύπαρξης της έκθεσης και 
της επιστολής 

          3- Ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

  

             

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης και της 
επιστολής στα αρχεία της DSE 

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε το 
αποτέλεσµα του ελέγχου της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων  Ροή δεδοµένων:  

          

1- Αποστολή επιστολής έγκρισης 
στην εταιρεία µε αντίγραφο στην 
ICEF και στο CDF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

4.1.1 ∆ιασφάλιση της ελεύθερης 
συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας στο 
εσωτερικό της επιχείρησης 

4.1.1.1: Ενηµερωτικό 
σηµείωµα για τη 
διασφάλιση της 
ελεύθερης 
συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας 
θεωρηµένο από την 
αρµόδια αρχή και 
ανηρτηµένο στον 
πίνακα ανακοινώσεων 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία : Αρµόδιο όργανο : 

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης (DTE) 
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      Υπουργείο ∆ασών BMIV 1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος ή όταν 
υπάρχει υπόνοια ή καταγγελία 

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων και δασών 

         2- Έλεγχος του µητρώου του 
εργαζοµένου 

Μεθοδολογία: 

          3- Συνοµιλία µε τους εργαζόµενους 
και τον εργοδότη 

DTE:  

    4.1.1.2 : Πρακτικά 
συνεδριάσεων των 
συνδικάτων, εάν οι 
εργαζόµενοι είναι µέλη 
συνδικάτων 

    4- Θεώρηση και/ή παρατηρήσεις στο 
µητρώο 

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

          5- Σύνταξη έκθεσης Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

           Αποστολή συνοπτικής έκθεσης για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα των δασών - ξυλείας 
στο CDF µερίµνη της ICEF (πρέπει να 
εκπονηθεί) 

          ΣΗΜ: Το κινητό σώµα (BMIV) 
µπορεί να διενεργήσει την ίδια 
επαλήθευση και αποστέλλει 
απευθείας το αποτέλεσµα στην 
ICEF (αυτό ισχύει και για τα 
σηµεία 4.1 και 4.2) 

Μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητο έλεγχο 
της επαλήθευσης που διενεργούν οι 
Επιθεωρήσεις και να συντάσσει έκθεση, 
αντίγραφο της οποίας διαβιβάζεται στο CDF 
µερίµνη της ICEF 

            ICEF 

            Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το 
SGBD σε ετήσια βάση 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

            Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  
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          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.1.2 Οι εκλεγµένοι 
αντιπρόσωποι του 
προσωπικού, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία, 
έχουν τα απαιτούµενα 
προσόντα για την άσκηση 
των καθηκόντων τους 

4.1.2.1: Πρακτικό της 
γενικής συνέλευσης 
για την εκλογή των 
αντιπροσώπων 
προσωπικού 
θεωρηµένο από την 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης  

ICEF 

    4.1.2.2: Πιστοποιητικά 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης θεωρηµένα 
από τον Επιθεωρητή 
Εργασίας 

    1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος ή σε 
περίπτωση υπόνοιας ή καταγγελίας 

Μεθοδολογία:  

 

DTE 

          2- Συζήτηση µε τους αντιπροσώπους 
των εργαζοµένων 

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

          3- Σύνταξη έκθεσης Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

            Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  
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            Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της 
οποίας διαβιβάζεται στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

           ICEF 

           Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το SGBD 
σε ετήσια βάση 

           Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας  

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙ
Κ 

∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.1.3  Οι εργαζόµενοι της 
επιχείρησης ενηµερώνονται 
για τα έγγραφα που 
αφορούν τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων 

4.1.3.1: Ανάρτηση 
ενηµερωτικών 
ανακοινώσεων 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο: ∆ιεύθυνση εργασίας και 
απασχόλησης (DTE) 

          1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση ICEF 
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τουλάχιστον µία φορά το έτος  

    4.1.3.2: Πρακτικό των 
συνεδριάσεων των 
εκπροσώπων του 
προσωπικού και των 
µισθωτών 

     

2- Επαλήθευση της Ανάρτησης των 
στοιχείων που απαιτεί ο νόµος 

Μεθοδολογία: 

DTE:  

          3- Σύνταξη έκθεσης Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

     4.1.3.3: Ανάρτηση 
εσωτερικού 
κανονισµού 

      Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

            Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  

            Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της 
οποίας διαβιβάζεται στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

            ICEF 

            Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το SGBD 
σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

         Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος 

          Αρχειοθέτηση έκθεσης αποστολής 
στην αρµόδια Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  
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          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη διεύθυνση εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙ
Κ 

∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.2.1  Οι σχέσεις µεταξύ της 
επιχείρησης και του 
προσωπικού της 
διαµορφώνονται µε βάση τις 
ισχύουσες νοµοθετικές 
διατάξεις 

4.2.1.1: Η δασική 
επιχείρηση και οι 
εκπρόσωποι του 
προσωπικού έχουν 
στην κατοχή τους 
αντίτυπο της 
συλλογικής σύµβασης  

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης  

ICEF 

          1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος  

Μεθοδολογία: 

         2- Επαλήθευση του µητρώου 
εργοδότη και του φακέλου κάθε 
εργαζόµενου 

DTE 

          3- Σύνταξη έκθεσης Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

           Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

           Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF 

    4.2.1.2: Αρίθµηση και 
µονογράφηση του 
µητρώου εργοδότη από 
τον Επιθεωρητή 
Εργασίας 

      Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση µε κοινοποίηση 
αντιγράφου της στο CDF µερίµνη της ICEF 

           ICEF 
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             Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το 
SGBD σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.2.2  Οι αµοιβές των εργαζοµένων 
της επιχείρησης είναι 
σύµφωνες µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις για 
τον τοµέα δραστηριοτήτων 
τους και χωρίς διακρίσεις 

4.2.2.1: - Παραστατικά 
πληρωµής και 
κατάσταση µισθοδοσίας 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης (DTE) 

          1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος  

ICEF 

    4.2.2.2: - Υπογραφή 
των συµβάσεων 
εργασίας από όλα τα 
µέρη 

    2- Έλεγχος της αντιστοιχίας των 
συµβάσεων εργασίας και των 
καταστάσεων µισθοδοσίας µε τη 
συλλογική σύµβαση των κατόχων 
δασικών εκµεταλλεύσεων 

Μεθοδολογία:  

DTE:  



 

EL 117   EL 

          3- Σύνταξη έκθεσης Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

            Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

           Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  

            Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της 
οποίας διαβιβάζεται στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

            ICEF: 

             Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το SGBD 
σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια επιθεώρηση

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων στη 
διεύθυνση εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.2.3 Οι συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας για τους 
εργαζόµενους είναι 
σύµφωνες µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία 

4.2.3.1: Πρακτικά των 
συνεδριάσεων της 
επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης / ICEF 

          Μεθοδολογία: 

           DTE 

    .      1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος  

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

          2- Επαλήθευση των εξοπλισµών και 
των µέτρων ασφάλειας και υγιεινής 
στα εργοτάξια και στο δάσος 

Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

          3- Σύνταξη έκθεσης Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  

    4.2.3.2 : Κατάλογος του 
υλικού υγιεινής και 
ασφάλειας που διαθέτει 
το προσωπικό 

      Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της 
οποίας διαβιβάζεται στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

            ICEF 

             Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το SGBD 
σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  
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          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των µηνιαίων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου 
(2) 

Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.2.4 Τα ωράρια εργασίας που 
εφαρµόζει η επιχείρηση είναι 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις 

4.2.4.1: Σύστηµα 
παρουσίας των 
εργαζοµένων 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης  

ICEF 

            

           Μεθοδολογία:  

DTE 

    4.2.4.2: Εφαρµογή 
κάρτας ελέγχου της 
προσέλευσης των 
εργαζοµένων 

    1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση 
τουλάχιστον µία φορά το έτος  

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

    4.2.4.3:Ανάρτηση 
ανακοινώσεων της 
επιχείρησης 

    2- Επαλήθευση του περιεχοµένου 
και της ανάρτησης του εσωτερικού 
κανονισµού της επιχείρησης καθώς 
και του συστήµατος που εφαρµόζει 

Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

           3- Σύνταξη έκθεσης Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  

     4.2.4.4: Κατάσταση       Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
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µισθοδοσίας επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της 
οποίας διαβιβάζεται στο CDF µερίµνη της 
ICEF 

            ICEF: Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει 
το SGBD σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.2.5  Κατά την πρόσληψη των 
εργαζοµένων τηρούνται 
οι διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας και οι 
κανόνες της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας 
(∆ΟΕ) για την ηλικία 

4.2.5.1: Υπογραφή των 
συµβάσεων εργασίας 
από όλα τα µέρη 

Υπουργείο Εργασίας Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας  Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

∆ιεύθυνση εργασίας και απασχόλησης  

ICEF 

            Μεθοδολογία: 

          1- Περιοδική επιτόπου επαλήθευση DTE:  
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τουλάχιστον µία φορά το έτος  

          2- Επαλήθευση των φακέλων των 
εργαζοµένων  

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής επιθεώρησης 

           3- Σύνταξη έκθεσης Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εργασίας και Απασχόλησης 

            Αποστέλλει συνοπτική έκθεση για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα δασών - ξυλείας στο 
CDF µερίµνη της ICEF  

            Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι επιχειρήσεις 
και να συντάσσει έκθεση µε κοινοποίηση 
αντιγράφου της στο CDF µερίµνη της ICEF 

            ICEF 

             Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το 
SGBD σε ετήσια βάση 

            Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
αποστολής στην αρµόδια 
Επιθεώρηση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

          Αρχειοθέτηση ετήσιας έκθεσης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση 

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

Από DTE προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη ∆ιεύθυνση Εργασίας 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.3.1   Η επιχείρηση 
αναγνωρίζει και σέβεται 
τα εθιµικά δικαιώµατα 
πρόσβασης και χρήσης 
των τοπικών και 
αυτόχθονων πληθυσµών 
στις παραχωρούµενες 
δασικές εκτάσεις  

4.3.1.1: Σχέδιο 
χρήσεων γης 
εγκεκριµένο από την 
αρµόδια αρχή (ιδίως η 
έκθεση 
κοινωνικοοικονοµικών 
επιπτώσεων)  

Υπουργείο ∆ασών  Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών 
υπηρεσιών 

 

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών υπηρεσιών  

ICEF και DGSR 

      
 

    Μεθοδολογία:  

DGSR 

     4.3.1.2: Υπογραφή 
προσωρινής σύµβασης 
από την αρµόδια αρχή 
(ΡΕΑ µε προσωρινή 
σύµβαση) 

 

  1- Περιοδική επαλήθευση στα 
γραφεία της επιχείρησης από την 
αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
∆ασών 

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
Περιφερειακής Επιθεώρησης 

     
 

    Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει στο 
CDF µερίµνη της ICEF συγκεκριµένη 
έκθεση.  

    4.3.1.3: Έκθεση 
επιβεβαίωσης της 
δασικής διοίκησης 
θεωρηµένη από τα 
εµπλεκόµενα µέρη 

 

  2- Σύνταξη τριµηνιαίας έκθεσης 
επαλήθευσης που διαβιβάζεται στην 
Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών 
υπηρεσιών στην Μπανγκουί 

Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι γενικές 
διευθύνσεις και να συντάσσει έκθεση µε 
κοινοποίηση αντιγράφου της στο CDF 
µερίµνη της ICEF. 

            ICEF  

Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το 
SGBD σε ετήσια βάση 

         Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: τουλάχιστον µία φορά 
το έτος 

Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

            Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Ασφαλής καταχώριση του Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
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αποτελέσµατος:  αποτέλεσµα των επαληθεύσεων  

          Αρχειοθέτηση των εκθέσεων 
αποστολής στην αρµόδια 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση  

Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων 

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση 

 DGSR προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη Γενική ∆ιεύθυνση των 
περιφερειακών υπηρεσιών 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4) Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6) 

4.3.2  Εάν η επιχείρηση 
προκαλέσει καταστροφή 
αγαθών που ανήκουν 
στους τοπικούς και 
αυτόχθονες πληθυσµούς, 
καταβάλλει 
αποζηµιώσεις, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία 

4.3.2.1: Ανάγνωση και 
έγκριση από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη 
του πρακτικού 
διαπιστώσεων (PVC) 

Υπουργείο ∆ασών  Περιφερειακή ∆ιεύθυνση  Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών υπηρεσιών 
(DGSR)  

ICEF 

Μεθοδολογία: 

            DGSR 

    4.3.2.2: Αποδείξεις 
καταβολής 
αποζηµιώσεων 

    1- Περιοδική επαλήθευση στα 
γραφεία της επιχείρησης από την 
αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Λαµβάνει τις ετήσιες εκθέσεις κάθε 
περιφερειακής διεύθυνσης 

Εξετάζει τις εκθέσεις και αποστέλλει 
συνοπτική έκθεση στο CDF µερίµνη της 
ICEF. 

          2- Σύνταξη τριµηνιαίας έκθεσης 
επαλήθευσης που διαβιβάζεται στη 
Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών 
υπηρεσιών στην Μπανγκουί 

Μπορεί να προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο της 
επαλήθευσης που διενεργούν οι 
περιφερειακές διευθύνσεις και να συντάσσει 
έκθεση µε κοινοποίηση αντιγράφου της στο 
CDF µερίµνη της ICEF 
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            ICEF 

             Επαληθεύει ότι το CDF ενηµερώνει το 
SGBD σε ετήσια βάση 

           Επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων 

          Συχνότητα: τουλάχιστον µία φορά 
το έτος 

Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση των εκθέσεων 
αποστολής στην αρµόδια 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Το CDF ενηµερώνει το SGBD για το 
αποτέλεσµα των επαληθεύσεων 

           Η ICEF ενηµερώνει το SGBD για τον έλεγχο 
της επαλήθευσης 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          ∆ιαβίβαση της έκθεσης αποστολής 
στην επιχείρηση  

DGSR προς CDF 

          Αποστολή των ετήσιων εκθέσεων 
στη Γενική ∆ιεύθυνση των 
περιφερειακών υπηρεσιών 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  
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5.1.1 Ενηµερώνονται για την 
ανάθεση του ΡΕΑ οι 
τοπικοί πληθυσµοί, οι 
οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι ΜΚΟ, οι 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες 
του κράτους και οι λοιποί 
αναπτυξιακοί εταίροι, οι 
ενδιαφερόµενοι για τη 
διαχείριση των δασικών 
πόρων στην εξεταζόµενη 
γεωγραφική περιοχή. 

5.1.1.1: η Επιχείρηση 
συντάσσει πρακτικά 
των συνεδριάσεων 
ευαισθητοποίησης τα 
οποία εγκρίνονται από 
τα εµπλεκόµενα µέρη 

Υπουργείο ∆ασών DGEF Μεθοδολογία:  

 

∆ιαβίβαση της ενηµερωτικής 
έκθεσης υπογεγραµµένης από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη µεταξύ των 
οποίων και ένας αντιπρόσωπος της 
επιχείρησης στο CDF  

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων 
(αντίγραφο σε ψηφιακή µορφή) 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF  

 

 

Μεθοδολογία:  

 

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 

          Συχνότητα: άπαξ για κάθε ανάθεση 
ΡΕΑ 

Συχνότητα: άπαξ για κάθε ανάθεση ΡΕΑ 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων 

Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

Ενηµέρωση του SGBD µε το αποτέλεσµα 
ελέγχου της καταγραφής αυτού του 
εγγράφου 

          Ροή δεδοµένων:  

Αποστολή αντιγράφου στην ICEF 
και στο CDF 

Ροή δεδοµένων:  

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.2.1 Η επιχείρηση τηρεί τις 
διατάξεις της προσωρινής 
σύµβασης κατά την περίοδο 
ισχύος (3 έτη) 

5.2.1.1: Έκθεση 
ελέγχου από τη 
διοίκηση 

Υπουργείο ∆ασών Αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, 
DGEF, κινητό σώµα παρέµβασης και 
επαλήθευσης (BMIV)  

Μεθοδολογία 

1- Περιοδική επαλήθευση από την 
αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, 
το BMIV, και τη Γενική ∆ιεύθυνση 
υδάτων και δασών 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

       2- Επίσκεψη στο δασικό γραφείο και 
στο εργοτάξιο εκµετάλλευσης 

Μεθοδολογία: 
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       3- Επαλήθευση της νοµιµότητας των 
εργασιών 

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF και ενηµέρωση του SGBD για 
το αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

       4- Σύνταξη έκθεσης Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση 

       Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

       Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

       DR: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DGSR µε αντίγραφο στην ICEF

Ενηµέρωση του SGBD  

       BMIV: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στη γραµµατεία µε αντίγραφο στην 
ICEF 

Πρακτικό ελέγχου 

       DGEF: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DG µε αντίγραφο στην ICEF 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης και 
µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.3.1  Οι προκαταρκτικές µελέτες 
χρήσης γης 
πραγµατοποιήθηκαν 
σύµφωνα µε τους κανόνες 
που ορίζει η δασική διοίκηση

5.3.1.1: Εκθέσεις 
απογραφών και 
χρήσεων γης 

Υπουργείο ∆ασών DGEF Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση και επικύρωση από την 
DGEF µε τη βοήθεια πίνακα 
αξιολόγησης της νοµιµότητας που 
πρέπει να εκπονηθεί 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

   5.3.1.2: Εκθέσεις 
κοινωνικοοικονοµικών 
µελετών 

    Πρακτικό της συνεδρίασης 
αξιολόγησης 

 

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης του πρακτικού 

         Συχνότητα: Σε κάθε περίοδο χρήσης 
γης ή µε κάθε αναθεώρηση 

Συχνότητα: Σε κάθε περίοδο χρήσης γης ή 
µε κάθε αναθεώρηση 
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    .     ∆ιασφάλιση: Στο SGBD ∆ιασφάλιση: Ενηµέρωση SGBD 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

     Από την επιτροπή αξιολόγησης προς 
την DGEF 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

     Από την DGEF προς την ICEF και το 
CDF 

 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης και 
µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.3.2  Το σχέδιο χρήσεων γης 
υλοποιήθηκε σύµφωνα µε 
τους κανόνες που ορίζει η 
δασική διοίκηση. 

5.3.2.1: Οριστική 
σύµβαση χρήσης γης 
και εκµετάλλευσης. 

Υπουργείο ∆ασών ∆ιεύθυνση δασικών απογραφών και 
χρήσεων γης (DIAF) και BMIV, DR 

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση και επικύρωση από την 
DGEF µε τη βοήθεια πίνακα 
αξιολόγησης της νοµιµότητας που 
πρέπει να εκπονηθεί 

Αρµόδιο όργανο: 

Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας 
και Αλιείας   

          Πρακτικό της συνεδρίασης 
αξιολόγησης 

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης του πρακτικού 

          Συχνότητα: Σε κάθε περίοδο χρήσης 
γης ή µε κάθε αναθεώρηση 

Συχνότητα: Σε κάθε περίοδο χρήσης γης ή 
µε κάθε αναθεώρηση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: στο SGBD 

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: Ενηµέρωση SGBD 

          Ροή: 

Από την επιτροπή αξιολόγησης προς 
την DGEF 

Ροή δεδοµένων: 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

     Από την DGEF προς την ICEF και το 
CDF 

 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  
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5.3.3  Το σχέδιο διαχείρισης 
είναι σύµφωνο µε τους 
ισχύοντες κανόνες 

5.3.3.1: Επιστολή 
επίσηµης έγκρισης του 
ΡG 

Υπουργείο ∆ασών DGEF Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

          1- Μια επιτροπή που συστήνεται επί 
τούτου εξετάζει το PG που 
υποβάλλει η εταιρεία στο πλαίσιο 
του συστήµατος βαθµολόγησης του 
MEFCP (βλ. έγγραφο σε 
παράρτηµα)  

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης του PG και του πρακτικού της 
συνεδρίασης 

          2- Επιστολή έγκρισης του PG εάν η 
υποβολή κριθεί ικανοποιητική 

  

          Συχνότητα: ανά πενταετία Συχνότητα: ανά πενταετία 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της επιστολής 
έγκρισης του PG στο SGBD από την 
DGEF και σε έντυπη µορφή στα 
αρχεία 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο αυτό 
έχει επαληθευθεί 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Αποστολή επιστολής έγκρισης 
από την DGEF στην εταιρεία, στην 
ICEF/CDF, PARPAF, DGSR και 
πρακτικού της συνεδρίασης µε 
παρατηρήσεις στην IC  

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.3.4  Το ετήσιο πρόγραµµα 
εργασίας,   
συµπεριλαµβανοµένων 
των δελτίων, είναι 
σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις 

5.3.4.1: Κατάθεση της 
συνοδευτικής 
επιστολής του ετήσιου 
προγράµµατος 
εργασίας (PAO) στο 
γραφείο του Υπουργού 
∆ασών. 

Υπουργείο ∆ασών DGEF Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 
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    5.3.4.2: Επιστολή 
επίσηµης έγκρισης του 
PAO  

    1 Μια επιτροπή που συστήνεται επί 
τούτου εξετάζει το PΑΟ που 
υποβάλλει η εταιρεία στο πλαίσιο 
του συστήµατος βαθµολόγησης του 
MEFCP  

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης του PΑΟ και του πρακτικού της 
συνεδρίασης 

         2- Επιστολή έγκρισης του ΡΑΟ, εάν 
η υποβολή κριθεί ικανοποιητική 

 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της επιστολής 
έγκρισης του PG στο SGBD από την 
DGEF και σε έντυπη µορφή στα 
αρχεία 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο αυτό 
έχει επαληθευθεί 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Αποστολή επιστολής έγκρισης 
από την DGEF στην εταιρεία, στην 
ICEF/CDF, PARPAF, DGSR και 
πρακτικού της συνεδρίασης µε τη 
βαθµολόγηση στην IC 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.3.5 : Η δασική φυτεία ή η ζώνη 
αναδάσωσης έκτασης ίσης 
ή ανώτερης από 50 
εκτάρια διαθέτει απλό 
σχέδιο διαχείρισης µε 
βάση τις ισχύουσες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις 

5.3.5.1:Απλό σχέδιο 
διαχείρισης για τις 
φυτείες µε έκταση ίση 
ή µεγαλύτερη από 50 
εκτάρια, που τηρεί τη 
συγγραφή 
υποχρεώσεων 

5.3.5.2: Επιστολή 
έγκρισης του απλού 
σχεδίου διαχείρισης 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία: 

∆εν υφίστανται αυτή τη στιγµή 
εκµεταλλεύσιµες δασικές φυτείες 
έκτασης ίσης ή µεγαλύτερης από 50 
εκτάρια· κατά συνέπεια, η 
µεθοδολογία επαλήθευσης θα 
αναπτυχθεί κατά το στάδιο της 
εφαρµογής της συµφωνίας. 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.4.1  Τα όρια της έκτασης 
ετήσιας κοπής ή των 
προσωρινών εκτάσεων που 
προβλέπονται στους χάρτες 
συγκεκριµενοποιούνται µε 
την τήρηση των ισχυουσών 
διατάξεων 

5.4.1.1: Εκθέσεις 
αποστολών ελέγχου της 
δασικής διοίκησης 

Υπουργείο ∆ασών Περιφερειακή διεύθυνση, DGEFCP, 
BMIV  

Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση, τη στιγµή της 
απογραφής για την υλοτόµηση, από 
την αρµόδια Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση, της τήρησης των ορίων 
σύµφωνα µε τους κανόνες που 
προσδιορίζονται στον τόµο 3 των 
κανόνων για τις χρήσεις γης 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

          2- Επαλήθευση της συµµόρφωσης 
των ορίων µε τους εγκεκριµένους 
χάρτες του PAO  

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD από 
το CDF και ενηµέρωση του SGBD µε το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

          3- Επαλήθευση από DR, DGEF, 
BMIV, τη στιγµή της απογραφής για 
την υλοτόµηση, της τήρησης των 
ορίων 

Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση. 

          4- Επεξεργασία εκθέσεων 
επαλήθευσης  

  

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

          Σύνταξη εκθέσεων επαλήθευσης Ενηµέρωση του SGBD 

           Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή από το 
CDF 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Αποστολή αντιγράφου της έκθεσης 
στην ICEF και στο CDF 

Από την ICEF προς το CDF και από την 
ICEF προς το όργανο αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
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επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.5.1  Το δίκτυο εξυπηρέτησης 
σχεδιάζεται και υλοποιείται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις 

5.5.1.1: Ετήσιο 
πρόγραµµα εργασίας 
εγκεκριµένο από τη 
δασική διοίκηση 

Υπουργείο ∆ασών DGEF Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    5.5.1.2: Σχέδιο δικτύου 
εξυπηρέτησης της 
προσωρινής έκτασης 
κοπής 

    1- Έλεγχος εγγράφων του χάρτη 
εξυπηρέτησης και της διοικητικής 
άδειας για τη διάνοιξη οδών στο ΡΑΟ 
που υποβάλλεται από την εταιρεία στο 
πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγησης 
του MEFCP  

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης του ΡΑΟ και του πρακτικού της 
συνεδρίασης 

    5.5.1.3: ∆ιοικητική 
άδεια ανοίγµατος των 
οδών πρόσβασης (εάν 
υπάρχει ανάγκη οδού 
πρόσβασης εκτός του 
AAC) 

    2- Επιστολή έγκρισης του ΡΑΟ, εάν η 
υποβολή του κριθεί ικανοποιητική 

  

          Συχνότητα:  Συχνότητα:  

         σε ετήσια βάση για κάθε PAO σε ετήσια βάση για κάθε PAO 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

    5.5.1.4: Εκθέσεις 
αποστολής ελέγχου της 
δασικής διοίκησης 

    Αρχειοθέτηση της επιστολής έγκρισης 
και του PAO στο SGBD από την 
DGEF και σε έντυπη µορφή. 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο αυτό 
έχει επαληθευθεί 

    5.5.1.5: Χορήγηση 
άδειας για το άνοιγµα 
οδών πρόσβασης για 
το AAC  

    Ροή δεδοµένων:  

1- Αποστολή επιστολής έγκρισης από 
την DGEF στην εταιρεία, στους IC 
EFCP/CDF, DGSR καθώς και του 
πρακτικού της συνεδρίασης µε την 
αξιολόγηση στην IC  

Ροή δεδοµένων:  

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.6.1  Κατά τις εργασίες 
υλοτόµησης τηρείται η 
ελάχιστη ώριµη προς 
υλοτόµηση διάµετρος 
(DMA) για τις οριστικές 
συµβάσεις ή η ελάχιστη 
διοικητική διάµετρος (DME).

5.6.1.1: Βιβλία 
εργοταξίου 

 

5.6.1.2: Εκθέσεις 
αποστολής ελέγχου 

Υπουργείο ∆ασών 

Περιφερειακή διεύθυνση , DGEFCP, 
BMIV  

Μεθοδολογία:  

 

Έλεγχος του βιβλίου εργοταξίου και 
επιτόπου επίσκεψη  

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF  

DSGR  

 

 

Μεθοδολογία: 

     
 

    

 

    .      : Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF και ενηµέρωση του SGBD για 
το αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

      Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση 

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο για τα DR 
και ανά εξάµηνο για το BMIV : 

Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος  

Εκθέσεις περιοδικού ελέγχου 

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ενηµέρωση του SGBD  

Πρακτικό ελέγχου 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

     DR: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου στην 
DGSR µε κοινοποίηση στην ICEF 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

     BMIV: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στο γραφείου του Υπουργού µε 
κοινοποίηση στην ICEF 

Αποστολή πρακτικού στο CDF 

     DGEF: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DG µε κοινοποίηση στην ICEF  
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.6.2 :  Τα υπό υλοτόµηση είδη 
ορίζονται στο σχέδιο 
χρήσεων γης, το ΡΑΟ και 
την απόφαση εφαρµογής 
του δασικού κώδικα 

5.6.2.1: Σχέδιο 
χρήσεων γης 

5.6.2.2: Βιβλία 
εργοταξίου 

Υπουργείο ∆ασών Περιφερειακή ∆ιεύθυνση , DGEFCP, 
BMIV  

Μεθοδολογία:  

1- Περιοδική επαλήθευση από την 
αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, το 
BMIV, και την DGEFCP 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    5.6.2.3: Έγγραφο µε 
τίτλο «Μεταφορά 
ξυλείας». 

    2- Επίσκεψη στο δασικό γραφείο και 
στο εργοτάξιο 

Μεθοδολογία: 

    5.6.2.4: Ειδική άδεια 
για µη επιτρεπόµενα 
είδη 

    3- Έλεγχος αντιστοιχίας του 
καταλόγου των υπό εκµετάλλευση 
ειδών µε τις επιτρεπόµενες στο σχέδιο 
χρήσεων γης, το ΡΑΟ και τον 
κατάλογο των προστατευόµενων  
ειδών µε την απόφαση εφαρµογής του 
δασικού κώδικα 

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF και ενηµέρωση του SGBD για 
το αποτέλεσµα της επαλήθευσης  

Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση. 

          4- Σύνταξη έκθεσης  

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

          DR: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DGSR µε κοινοποίηση στην 
ICEF 

Ενηµέρωση του SGBD  

          BMIV: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στο γραφείο του Υπουργού µε 
κοινοποίηση στην ICEF 

Πρακτικό ελέγχου 

          DGEF: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DG µε κοινοποίηση στην ICEF 

  

          ICEF: Αντίγραφο κάθε έκθεσης και 
αποστολή του πρωτότυπου στο CDF 
για ενηµέρωση του SGBD και 
αρχειοθέτηση 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  
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          Παραλαβή των εκθέσεων 
επαλήθευσης από τους τρεις 
προαναφερόµενους φορείς 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

          ∆ιαβίβαση στην ICEF/CDF για 
ενηµέρωση του SGBD 

Αποστολή πρακτικού στο CDF 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της 
επαλήθευσης και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

5.7.1  Η εγκατάλειψη στο δάσος 
υλοτοµηµένης ξυλείας 
πραγµατοποιείται µε την 
τήρηση των ισχυουσών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων 

5.7.1.1: Βιβλία 
εργοταξίου 

5.7.1.2: Έκθεση 
συµπερασµάτων της 
δασικής διοίκησης για 
την εγκατάλειψη 
ξυλείας 

Υπουργείο ∆ασών Αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση, 
DGEF, BMIV  

Μεθοδολογία:  

1- Περιοδική επαλήθευση από την 
αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση, το 
BMIV, και τη Γενική ∆ιεύθυνση 
υδάτων και δασών 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

          2- Επίσκεψη στο δασικό γραφείο και 
στο εργοτάξιο εκµετάλλευσης 

Μεθοδολογία: 

    5.7.1.3: Εκθέσεις 
ελέγχου της δασικής 
διοίκησης 

    3- Επαλήθευση στο βιβλίο εργοταξίου 
της µεταφοράς των υλοτοµηµένων 
δένδρων εντός των προβλεπόµενων 
προθεσµιών (6 µήνες) 

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF και ενηµέρωση του SGBD για 
το αποτέλεσµα της επαλήθευσης. 

          4- Επίσκεψη σε χώρους αποθήκευσης 
στο δάσος σε περίπτωση αµφιβολίας ή 
υπόνοιας 

Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση 

          5- Σύνταξη έκθεσης  

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά εξάµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

          DR: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DGSR µε κοινοποίηση στην 
ICEF 

Ενηµέρωση του SGBD  
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          BMIV: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στο γραφείο του Υπουργού µε 
κοινοποίηση στην ICEF 

Πρακτικό ελέγχου 

          DGEF: ∆ιαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DG µε κοινοποίηση στην ICEF 

  

          ICEF: Αντίγραφο κάθε έκθεσης και 
αποστολή του πρωτότυπου στο CDF 
για ενηµέρωση του SGBD και 
αρχειοθέτηση 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Παραλαβή των εκθέσεων 
επαλήθευσης από τους τρεις 
προαναφερόµενους φορείς 

Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

          ∆ιαβίβαση στην ICEF/CDF για 
ενηµέρωση του SGBD 

Αποστολή πρακτικού στο CDF 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

6.1.1 Η επιχείρηση διαθέτει 
τουλάχιστον µία µονάδα 
µεταποίησης σύµφωνα µε 
τις κανονιστικές 
διατάξεις, τρία έτη µετά 
την παραχώρηση της ΡΕΑ 

6.1.1.1: Άδεια 
επιτηδεύµατος της 
µονάδας µεταποίησης 

Υπουργείο ∆ασών DGEFCP Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση της ύπαρξης 
τουλάχιστον τριών δελτίων 
διακίνησης της ξυλείας «µονάδα 
µεταποίησης» στο τέλος του 
τέταρτου µήνα µετά τη λήξη της 
προθεσµίας (κατ' ανώτατο όριο 
τρία έτη µετά την παραχώρηση 
της ΡΕΑ) 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF  

 

Μεθοδολογία: 

        2- Σύνταξη έκθεσης που 
υποβάλλεται στην ICEF και το 
CDF 

Επιτόπου έρευνα 

Σύνταξη έκθεσης ελέγχου µε αποστολή 
αντιγράφου στο CDF για αρχειοθέτηση 

Ενηµέρωση του SGBD 
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          Συχνότητα: µία µόνο φορά για 
µια δεδοµένη ΡΕΑ 

Συχνότητα: άπαξ για κάθε χορηγούµενη 
ΡΕΑ 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Σύνταξη έκθεσης γα υποβολή 
στην ICEF µε αντίγραφο στο CDF

Έκθεση ελέγχου 

          2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

Ενηµέρωση του SGBD 

          3- Αρχειοθέτηση της έκθεσης   

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων: 

          Από DGEF προς ICEF και CDF Από ICEF προς CDF και το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

6.1.2 Η επιχείρηση διαθέτει 
αποδείξεις ότι τηρεί την 
καθορισµένη από το 
κράτος ελάχιστη ετήσια 
ποσόστωση µεταποίησης 
(70%)  

6.1.2.1 : Έγγραφο µε 
τίτλο «Μεταφορά 
ξυλείας» ή στατιστικός 
κατάλογος. 

Υπουργείο ∆ασών  Κέντρο στατιστικών δεδοµένων 
(CDF) 

Μεθοδολογία:  

1- Το CDF συνεχίζει να 
συγκεντρώνει στοιχεία για τον 
όγκο των υλοτοµηµένων δένδρων 
και των ποσοτήτων που έχουν 
µεταποιηθεί. 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας 
και Αλιείας  

          2- Η επαλήθευση αυτού του 
στοιχείου ελέγχου µπορεί να 
γίνεται σε ετήσια βάση, αυτόµατα 
από το SGBD, µε τη σύνταξη 
έκθεσης, αρχικά για κάθε 
επιχείρηση, σχετικά µε τον όγκο 
των µεταποιούµενων ειδών, µε 
τον υλοτοµηµένο όγκο των ίδιων 
αυτών ειδών. 

Μεθοδολογία: 
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          3- Ο κατάλογος των ειδών µπορεί 
να εξελίσσεται σταδιακά µε την 
πάροδο του χρόνου και να 
επικαιροποιείται περίπου σε 
διάστηµα πέντε ετών (προθεσµία 
που θα οριστεί από το Υπουργείο 
∆ασών) 

Επαλήθευση, το αργότερο έως τις 30 
Ιανουαρίου κάθε έτους για το προηγούµενο 
έτος, της νοµιµότητας των επιχειρήσεων στο 
SGBD µετά από εξέταση της έκθεσης του 
CDF  

          4- Επαλήθευση κάθε έτος της 
νοµιµότητας των επιχειρήσεων 
και σύνταξη έκθεσης, το αργότερο 
την 30ή Ιανουαρίου, που 
αποστέλλεται στο ICEF/CDF µε 
αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή 

  

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Ενηµέρωση του SGBD Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο 
επαλήθευσης έχει ελεγχθεί 

          2- Το CDF συντάσσει ετήσια 
έκθεση που παρουσιάζει την 
κατάσταση κάθε PEA κάθε 
επιχείρησης 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων 

          1- Μεταβίβαση των δεδοµένων 
εκµετάλλευσης των δασικών 
επιχειρήσεων στο CDF σε 
ψηφιακή µορφή 

Από ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

          2- ∆ιαβίβαση των ετήσιων 
εκθέσεων στην ICEF 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  
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6.2.1  Εγγραφή των κορµών και 
των προϊόντων ξυλείας 
που εισάγονται για 
µεταποίηση, σύµφωνα µε 
τις κανονιστικές 
διατάξεις. 

6.2.1.1: ∆ιασάφηση 
εµπορικής εισαγωγής 

Βασικά έσοδα των 
τελωνείων και του 
BARC (γραφείο 
οδικών µεταφορών 
της 
Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας) 

Υπουργείο Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 

Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση των προϊόντων 
ξυλείας στο σηµείο εισόδου από 
τα τελωνεία και τη ∆ιεύθυνση 
Υδάτων και ∆ασών της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση τελωνείων και έµµεσων 
δασµών (DGDDI),  

Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας 
και Αλιείας  

    6.2.1.2: «Μεταφορά 
ξυλείας»  

∆ιεύθυνση δασικών 
εκµεταλλεύσεων και 
βιοµηχανιών (DEIF), 
κοινό σώµα 
παρέµβασης και 
επαλήθευσης 
(BMIV)  

 Υπουργείο ∆ασών 2- Απόδοση κωδικού και 
ενσωµάτωση στη βάση δεδοµένων 
SYDONIA για τα τελωνεία και 
στο SGBD για τα ύδατα και τα 
δάση 

Μεθοδολογία:  

Μηνιαία επαλήθευση των εισαγόµενων 
ποσοτήτων και έλεγχος της συµφωνία των 
δεδοµένων, λαµβανοµένης υπόψη της ιδίας 
παραγωγής της επιχείρησης εξαγωγής 

            Σύνταξη έκθεσης ελέγχου προς αρχειοθέτηση 
στο CDF 

           Υποβολή αίτησης παροχής εξηγήσεων στην 
επιχείρηση 

         Συχνότητα: σε κάθε εισαγωγή Συχνότητα: σε µηνιαία βάση 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

         Ενηµέρωση του SGBD Ενηµέρωση του SGBD 

          Ροή δεδοµένων:  

Από τους συνοριακούς σταθµούς 
ελέγχου προς το CDF µερίµνη της 
ICEF 

Ροή δεδοµένων: 

Από ICEF προς την επιχείρηση (αίτηση 
παροχής εξηγήσεων) 

            Από την ICEF προς το CDF (έκθεση 
ελέγχου) 

            Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 
∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 

και µεθοδολογία ελέγχου (6)  
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6.2.2: Οι κορµοί και τα 
προϊόντα ξυλείας που 
αγοράζονται, 
συµπεριλαµβανοµένων 
αυτών που εισάγονται για 
µεταποίηση, είναι 
γνωστής και νόµιµης 
καταγωγής 

6.2.2.1: Tα εισαγόµενα 
προϊόντα συνοδεύονται 
από άδεια FLEGT της 
χώρας καταγωγής  

 

 

Υπουργείο 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 

Γενική ∆ιεύθυνση τελωνείων και 
έµµεσων δασµών (DGDDI) 

Μεθοδολογία:  

 

1- Επαλήθευση των προϊόντων 
ξυλείας στο σηµείο εισόδου από 
τα τελωνεία και τη ∆ιεύθυνση 
Υδάτων και ∆ασών της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση τελωνείων και έµµεσων 
δασµών (DGDDI),  

Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας 
και Αλιείας  

  6.2.2.2: Πιστοποιητικό 
αειφόρου διαχείρισης ή 
πιστοποιητικό νόµιµης 
καταγωγής 

  2- Απόδοση κωδικού και ένταξη 
στο SYDONIA για τα τελωνεία 
και τα SGBD για το Υπουργείο 
Υδάτινων πόρων και ∆ασών 

Μεθοδολογία:  

Μηνιαία επαλήθευση των εισαγόµενων 
ποσοτήτων και έλεγχος της συµφωνίας των 
δεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη την ίδια 
παραγωγή της επιχείρησης εξαγωγής 

      Σύνταξη έκθεσης ελέγχου προς αρχειοθέτηση 
στο CDF 

        Υποβολή αίτησης παροχής εξηγήσεων στην 
επιχείρηση 

        

     Συχνότητα: σε κάθε εισαγωγή Συχνότητα: σε µηνιαία βάση 

     Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

     Ενηµέρωση του SGBD Ενηµέρωση του SGBD 

     Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων: 

     Από τους συνοριακούς σταθµούς 
ελέγχου προς το CDF µερίµνη της 
ICEF 

Από ICEF προς την επιχείρηση (αίτηση 
παροχής εξηγήσεων) 

       Από την ICEF προς το CDF (έκθεση 
ελέγχου) 

       Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

 



 

EL 140   EL 

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.1.1 Η δήλωση παραγωγής 
προϊόντων ξυλείας 
πραγµατοποιείται µε την 
τήρηση των 
κανονιστικών διατάξεων 
του δασικού κώδικα 

7.1.1.1: «Μεταφορά 
ξυλείας». 

Υπουργείο ∆ασών Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF) Μεθοδολογία:  

1- Παραλαβή των µηνιαίων δελτίων 
διακίνησης προϊόντων ξυλείας που 
αποστέλλει κάθε επιχείρηση 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων, ∆ασών, Θήρας 
και Αλιείας  

         2- Επαλήθευση της µορφής και του 
περιεχοµένου 

Μεθοδολογία: 

          3- Ενηµέρωση του SGBD και 
αυτόµατη συµφωνία µε τα δεδοµένα 
του SGBD που αποστέλλει η 
επιχείρηση µε συχνότητα που θα 
καθοριστεί 

1- Επαλήθευση της εγγραφής των µηνιαίων 
δεδοµένων και της συµφωνίας αυτών των 
δεδοµένων µε τα δεδοµένα του SGBD 

          4- Ανταλλαγές για τη διασαφήνιση 
των ασυνεπειών 

2- Ενηµέρωση του SGBD για το αποτέλεσµα 
ελέγχου της επαλήθευσης ως προς αυτό το 
σηµείο 

          Συχνότητα: σε µηνιαία βάση  Συχνότητα: σε µηνιαία βάση  

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση των δελτίων 
διακίνησης προϊόντων ξυλείας από 
το CDF 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Ενηµέρωση του SGBD   

          Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων:  

          Από την επιχείρηση προς το CDF Από την ICEF προς το όργανο ελέγχου 

          Από το CDF προς την επιχείρηση   
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.1.2 Η δήλωση µεταποίησης 
των προϊόντων ξυλείας 
είναι σύµφωνη µε τα 
δελτία «∆ιακίνησης 
προϊόντων ξυλείας» 

7.1.2.1: «Μεταφορά 
ξυλείας». 

 Υπουργείο ∆ασών DGEFCP  Μεθοδολογία: 

Επαλήθευση των δεδοµένων που 
αφορούν την παραγωγή σε σχέση µε 
τα δελτία «διακίνησης προϊόντων 
ξυλείας» που έχουν δηλωθεί 

 

 

Συχνότητα: µία φορά ανά έτος για 
κάθε µονάδα µεταποίησης 

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: 

1- Σύνταξη έκθεσης προς αποστολή 
στην ICEF µε αντίγραφο στο CDF 

2- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

3- Αρχειοθέτηση της έκθεσης 

Ροή δεδοµένων: 

Από DGEF προς ICEF και CDF  

Αρµόδιο όργανο: 

ICEF 

Μεθοδολογία: 

Έλεγχος εγγράφων των εκθέσεων της DGEF 

Σύνταξη έκθεσης ελέγχου µε αποστολή 
αντιγράφου στο CDF για αρχειοθέτηση 

Ενηµέρωση του SGBD 

Συχνότητα: µία φορά ανά έτος για µια 
δεδοµένη µονάδα µεταποίησης 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος: 

Έκθεση ελέγχου 

Ενηµέρωση του SGBD 

Ροή δεδοµένων: 

Από ICEF προς CDF και όργανο 
αδειοδότησης FLEGT  

 

∆ΕΙ
Κ 

∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.1.3  Οι δηλώσεις για την 
εµπορία και την εξαγωγή 
των προϊόντων ξυλείας 
πρέπει να είναι σύµφωνες 
µε τις ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις 

7.1.3.1: Έγγραφο µε 
τίτλο «Μεταφορά 
ξυλείας» 

 

7.1.3.2: Τελωνειακή 
διασάφηση. 

Υπουργείο 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Τελωνείων Μεθοδολογία:  

7.1.3.2: 1- ∆ιέλευση από το 
τελωνείο µε τα τελωνειακά έγγραφα 
(τελωνειακή διασάφηση)· ανάληψη 

Αρµόδιο όργανο: Γενική ∆ιεύθυνση 
τελωνείων και έµµεσων δασµών (DGDDI)/ 
∆ιεύθυνση ερευνών, διώξεων και 
καταπολέµησης της απάτης/υπηρεσία εκ των 
υστέρων ελέγχου) 
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    7.1.3.2: ∆ιασάφηση 
εµπορικής εξαγωγής 
(DEC) 

 Υπουργείο Εµπορίου Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων 2- Τυπικός έλεγχος για το 
αποδεκτό 

Μεθοδολογία: 

        Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου 3- Εάν είναι αποδεκτά, εισαγωγή 
στη βάση δεδοµένων 

Εκ των υστέρων έλεγχος εγγράφων ως προς 
τη µορφή και το περιεχόµενό τους 

        ∆ιεύθυνση τελωνειακής 
νοµοθεσίας/Υπηρεσία απαλλαγών και 
ατελειών 

4- Ουσιαστικοί και τυπικοί 
έλεγχοι εγγράφων (στοιχειώδεις, 
διεξοδικοί, πλήρεις, 
περιλαµβανοµένου του οχήµατος) 

  

          5- Έκδοση του δελτίου 
παραλαβής για εξαγωγή ή 
διαµετακόµιση 

 

          7.1.3.3: 1- Αντιπαραβολή του 
προσωρινού τιµολογίου της DECET 
µε το οριστικό τιµολόγιο της 
διασάφησης Ε101 

  

          2- Επαλήθευση στη Γενική 
∆ιεύθυνση εµπορίου σε περίπτωση 
αµφιβολίας 

  

          Συχνότητα: σε κάθε διασάφηση Συχνότητα: σε περίπτωση υπόνοιας 

        Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Βάση δεδοµένων τοπικών τελωνείων 
(σε ψηφιακή και σε έντυπη µορφή) / 
SYDONIA (σε κεντρικό επίπεδο) 
Αρχειοθέτηση µε το χέρι 

Τελωνεία: Σύνταξη πρακτικού (επιτόπου, 
διαπίστωση παράβασης, κατάσχεση) 

Εγγραφή στο µητρώο διαφορών 

          Ενηµέρωση του SGBD  Ενηµέρωση του SGBD 

          Συνεχής ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          1- Από την επιχείρηση προς τα 
τελωνεία 

2- Από τα τελωνεία προς την 
επιχείρηση 

1- Από τα τελωνεία προς το Υπουργείο 
∆ασών (στο CDF µερίµνη της ICEF), 
σύµφωνα µε διαδικασία που θα καθοριστεί 
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          3- Από τα τελωνεία προς το 
Υπουργείο ∆ασών, σύµφωνα µε 
διαδικασία που θα καθοριστεί 

2- Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT  

          Αποστολή των αριθµητικών 
στοιχείων στη στατιστική υπηρεσία 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.1.4  Οι φορολογικές δηλώσεις 
και τελωνειακές 
διασαφήσεις γίνονται στο 
πλαίσιο της τήρησης των 
κανονιστικών διατάξεων 

7.1.4.1: Απόδειξη 
πληρωµής του φόρου 
επιτηδεύµατος 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

∆ιεύθυνση Ενσήµων Μεθοδολογία: 

 

7.1.4.1 : 

Αρµόδιο όργανο: 

DGEFCP & DGID (Γενική ∆ιεύθυνση 
φόρων και εκµεταλλεύσεων) 

           Μεθοδολογία: 

    7.1.4.2: Απόδειξη 
καταβολής του ΙΜF 
(ελάχιστος κατ' 
αποκοπή φόρος) 

    1- Τήρηση των διαδικασιών 
εκτελωνισµού και εγγραφής στο 
µητρώο του NIF 

Τήρηση των διαδικασιών εκτελωνισµού και 
εγγραφής στο µητρώο του NIF 

          2- Επιτόπου επίσκεψη  

    7.1.4.3: Απόδειξη 
καταβολής του IS/IR 
(φόρου επιχειρήσεων/ 
φόρου εισοδήµατος) 

    3- ∆ήλωση (προφορική ή γραπτή) 
του κύκλου εργασιών από το 
λογιστήριο της επιχείρησης στην 
οικονοµική διεύθυνση της εταιρείας 
στην Μπανγκουί 

  

    7.1.4.4: Απόδειξη 
καταβολής του φόρου 
προστιθέµενης αξίας 
(ΦΠΑ) 

    4- Έλεγχος του κύκλου εργασιών 
στην οικονοµική διεύθυνση της 
εταιρείας στην Μπανγκουί 

  

          5- Καθορισµός ποσόστωσης κατ' 
αναλογία ή µη προς τον κύκλο 
εργασιών 
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         Συχνότητα:  Συχνότητα:  

          7.1.4.1: για κάθε οικονοµικό έτος Η ίδια 

          7.1.4.2: σε ετήσια βάση  

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

         1- Εγγραφή στο σύστηµα 
φορολογικής ταυτοποίησης 
(SYSTEMIF) 

1- Εγγραφή στο σύστηµα φορολογικής 
ταυτοποίησης (SYSTEMIF) 

          2- Αρχειοθέτηση µε το χέρι των 
εγγράφων στα τελωνεία 

2- Αρχειοθέτηση µε το χέρι στις φορολογικές 
υπηρεσίες 

          3- Εγγραφή στο SGBD 3- Εγγραφή στο SGBD 

          Συνεχής ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          1- Από την επιχείρηση προς τις 
οικονοµικές υπηρεσίες: δήλωση 

1- Από τη φορολογική διοίκηση προς το 
CDF µερίµνη της ICEF 

          2- Από τη φορολογική διοίκηση 
προς το CDF µερίµνη της ICEF  

2- Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.2.1  Όλοι οι φόροι και τα 
δασικά τέλη 
καταβάλλονται εντός των 
καθορισµένων 
προθεσµιών 

7.2.1.1: Αποδείξεις 
καταβολής του φόρου 
επί των µισθωµάτων 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

DGEFCP 

DGID (Γενική ∆ιεύθυνση φόρων και 
εκµεταλλεύσεων) 

Μεθοδολογία:  

1- Έλεγχοι εγγράφων (φόρων 
υλοτόµησης, µισθωµάτων και 
αναδάσωσης) από το Υπουργείο 
∆ασών και φυσικοί έλεγχοι (φόρος 
αναδάσωσης) από τον φορέα που 
ορίζει η αρµόδια υπηρεσία (BIVAC) 
για τα προϊόντα εξαγωγής 

Αρµόδιο όργανο:  

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, 
θήρας και αλιείας 
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    7.2.1.2: Απόδειξη 
καταβολής του φόρου 
υλοτόµησης  

Υπουργείο ∆ασών    2- Σύνταξη από την αρµόδια 
∆ιοίκηση των εντολών είσπραξης 
για κάθε δικαιούχο (κράτος, 
κοινότητες CAS-DF) και για ένα 
συγκεκριµένο φόρο (µισθωµάτων, 
υλοτόµησης, αναδάσωσης) µετά τη 
δήλωση της επιχείρησης, µε 
εξαίρεση τον φόρο µισθωµάτων 

Κεντρική Επιθεώρηση Οικονοµικών  

    7.2.1.3: Απόδειξη 
καταβολής του φόρου 
αναδάσωσης 

 

    Προθεσµίες δήλωσης:  

Φόρος υλοτόµησης και 
αναδάσωσης:  

Σήµερα: Σύνταξη και αποστολή σε 
µηνιαία βάση (εντός προθεσµίας 21 
ηµερών για τον προηγούµενο µήνα) 
των δελτίων διακίνησης προϊόντων 
ξυλείας (εκ των προτέρων) 

Μεθοδολογία:  

Κεντρική επιθεώρηση οικονοµικών 
θεµάτων 

1- Εκ των υστέρων έλεγχος του τύπου και 
του περιεχοµένου των εγγράφων 

 

    7.2.1.4: Ανακοίνωση 
που περιγράφει τα 
έκτακτα µέτρα σχετικά 
µε τη καταβολή των 
φόρων και τελών της 
επιχείρησης 

    Στο πλαίσιο του Εθνικού 
Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας 
(SNT): µόνιµη ανταλλαγή 
δεδοµένων εκµετάλλευσης µεταξύ 
των επιχειρήσεων και της δασικής 
διοίκησης, σύµφωνα µε διαδικασία 
που πρέπει να καθοριστεί, η οποία 
θα συµβάλει στη µείωση αυτής της 
προθεσµίας. 

ICEF 

1- Περιοδική επαλήθευση των δηλώσεων 
(ανά εξάµηνο) και σύνταξη έκθεσης, µε 
διαδικασία που θα καθοριστεί 

          Μίσθωµα: πληρωµή κατά τη 
διάρκεια του Ιανουαρίου/κάθε έτους 
βάσει της χρήσιµης έκτασης· ο 
φόρος ανά εκτάριο καθορίζεται από 
το νόµο του προϋπολογισµού κάθε 
έτους 

2- Επαλήθευση της εγγραφής των µηνιαίων 
δεδοµένων και της αντιστοιχίας τους µε τα 
στοιχεία του SGBD 

 

           3- Ενηµέρωση του SGBD για το αποτέλεσµα 
ελέγχου της επαλήθευσης ως προς αυτό το 
σηµείο 
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        3- Καταβολή από την 
επιχείρηση εντός των καθορισµένων 
προθεσµιών, είτε στο ∆ηµόσιο 
Ταµείο (κράτος) είτε στην Τράπεζα 
των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής 
(BEAC) (κοινότητες) είτε στον 
ειδικό λογαριασµό χρησιµοποίησης 
για τη δασική ανάπτυξη (CAS DF) 

 

          Συχνότητα:  Συχνότητα:  

          Μίσθωµα: σε ετήσια βάση Κεντρική επιθεώρηση σε θέµατα 
οικονοµικών 

          Αναδάσωση και υλοτόµηση: ανά 
τρίµηνο 

∆ιαρκώς, σε περίπτωση υπόνοιας 

            ICEF 

            Μίσθωµα: σε ετήσια βάση 

            Αναδάσωση και υλοτόµηση: ανά τρίµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Αρχειοθέτηση της εντολής 
εισπράξεων στην DGEFCP 

Εγγραφή στο σύστηµα φορολογικής 
ταυτοποίησης (SYSTEMIF) 

          2- Εγγραφή στο σύστηµα 
φορολογικής ταυτοποίησης 
(SYSTEMIF) 

Ενηµέρωση του SGBD  

Αρχειοθέτηση µε το χέρι 

          3- Εγγραφή στο SBBD  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Από την επιχείρηση προς 
DGEFCP: στοιχεία για τη µεταφορά 
προϊόντων ξυλείας σε ηλεκτρονική 
και σε έντυπη µορφή  

Από τη Γενική Επιθεώρηση οικονοµικών 
προς το CDF µερίµνη της ICEF 

          2- Από DGEFCP προς DGID, 
κοινότητες, CAS-DF: εντολή 
είσπραξης σε έντυπη µορφή 

 Από την ICEF προς το όργανο ελέγχου 
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          3- Από το ∆ηµόσιο Ταµείο, την 
BEAC και το CAS-DF προς το CDF 
µερίµνη της ICEF µε διαδικασία που 
θα καθοριστεί. 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.2.2 Έγκαιρη καταβολή όλων 
των δασµών και φόρων 
που συνδέονται µε την 
εξαγωγή προϊόντων 
ξυλείας 

7.2.2.1: Απόδειξη 
καταβολής των DS 
(εξαγωγικών δασµών) 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Τελωνείων  

Αρµόδια υπηρεσία διασφάλισης των 
εσόδων από τις εξαγωγές 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση τελωνείων και έµµεσων 
δασµών (DGDDI) 

    7.2.2.2: Απόδειξη 
καταβολής του IMF 
(κατ' αποκοπήν 
ελάχιστου φόρου)  

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και 
Κτηµατολογίου (DGID)  

Επαλήθευση από τον κύριο φορέα 
είσπραξης του οδικού σταθµού στην 
Μπανγκουί ή από τις περιφερειακές 
διευθύνσεις των επαρχιακών 
τελωνείων: 

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, 
θήρας και αλιείας (ICEF) 

          1- Φυσικός επιτόπου έλεγχος από τα 
τελωνεία (εντεταλµένη υπηρεσία: 
BIVAC) µετά από κάθε παραλαβή 
των προδιαγραφών της επιχείρησης 

 

    7.2.2.3: Απόδειξη 
καταβολής του REIF 
(τέλους για εξοπλισµό 
µέσων ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας  
οικονοµικών 
δεδοµένων)  

   2- Κατάρτιση των προδιαγραφών 
(εντεταλµένος φορέας: BIVAC), 
έκδοση των λοιπών απαραίτητων 
εγγράφων: βεβαίωση επαλήθευσης, 
DEC, κλπ.. 

 

         3- Τελωνειακή διασάφηση Μεθοδολογία: 

        4- Έλεγχος και θεώρηση του δελτίου 
αποστολής (BAE) 

DGDDI: Εκ των υστέρων συστηµατική 
επαλήθευση της διασάφησης 

          5- Ανταλλαγή πληροφοριών µε την 
ICEF/CDF, σύµφωνα µε διαδικασία 
που θα καθοριστεί 

ICEF: Έλεγχος της ενηµέρωσης του SGBD 
από το CDF 

          6- Εγγραφή στο SGBD από το CDF  

             

          Συχνότητα: σε κάθε εξαγωγή Συχνότητα: σε συνεχή βάση 
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          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Εγγραφή στο SYDONIA Εγγραφή στο SYDONIA 

          Αρχειοθέτηση σε έντυπη µορφή των 
εγγράφων διασάφησης 

Σύνταξη έκθεσης δραστηριοτήτων και 
πρακτικό 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Από τον βασικό φορέα είσπραξης 
και τα DR προς ICEF/CDF 

Από την DGDDI προς ICEF/CDF, σύµφωνα 
µε διαδικασία που θα καθοριστεί. 

            Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.2.3  Καταβολή πριν από την 
BAE όλων των δασµών 
και φόρων σε σχέση µε 
την εισαγωγή των 
εξοπλισµών που 
χρησιµοποιεί η 
επιχείρηση (άλλα 
προϊόντα)  

7.2.3.1: Αποδείξεις 
πληρωµής DD 
(τελωνειακών δασµών) 
κατά την εισαγωγή 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

Κύριο έσοδο του οδικού σταθµού και 
της περιφερειακής διεύθυνσης  

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και 
Κτηµατολογίου (DGID) 

Μεθοδολογία:  

 

1- Τελωνειακή διασάφηση 

2- Εξέταση του φακέλου 

Αρµόδιο όργανο:  

DGDDI  

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, 
θήρας και αλιείας 

    7.2.3.2: Απόδειξη 
πληρωµής του φόρου 
προστιθέµενης αξίας 
(ΦΠΑ) 

Υπουργείο ∆ασών DGEFCP 3- Κατά περίπτωση, φυσικός έλεγχος 
σε συνάρτηση µε τον τύπο του 
κυκλώµατος 

Μεθοδολογία: 

    7.2.3.3: Απόδειξη 
πληρωµής του TCI 
(κοινοτικοί φόροι 
ενσωµάτωσης) 

7.2.3.4: Απόδειξη 
πληρωµής του CCI 
(κοινοτική συνεισφορά 
ενσωµάτωσης) 

    4- Θεώρηση δελτίου προς αποστολή 
(BAE)  

5- Ανταλλαγή πληροφοριών µε 
ICEF/CDF σύµφωνα µε διαδικασία 
που θα καθοριστεί 

6- Εγγραφή στο SGBD από το CDF  

 

Συστηµατική εκ των υστέρων επαλήθευση 
της διασάφησης 
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7.2.3.5: Απόδειξη 
πληρωµής του REIF 
(τέλος για εξοπλισµό 
ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας 
οικονοµικών 
δεδοµένων) 

Συχνότητα: σε κάθε διασάφηση 

Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: Εγγραφή στο 
SYDONIA. Αρχειοθέτηση σε 
έντυπη µορφή των εγγράφων 
διασάφησης 

Συχνότητα: συνεχής 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

Εγγραφή στο SYDONIA  

Σύνταξη έκθεσης δραστηριοτήτων και 
πρακτικού 

    7.2.3.6: Απόδειξη 
πληρωµής του 
OHADA (τέλος για 
λογαριασµό του 
OHADA) 

       

    7.2.3.7: Απόδειξη 
πληρωµής του CMF 
(τέλος για λογαριασµό 
του COMIFAC) 

    Ροή δεδοµένων:  

Από την κεντρική υπηρεσία 
εισπράξεων και τα DR προς 
ΙCEF/CDF 

Ροή δεδοµένων:  

Από DGDDI προς ICEF/CDF σύµφωνα µε 
διαδικασία που θα καθοριστεί 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

7.2.4  Η επιχείρηση έχει 
επαναπατρίσει τις τιµές 
«Ελεύθερο επί του 
βαγονίου» (FOT) των 
προϊόντων που 
υποβλήθηκαν σε 
διασάφηση εξαγωγής 
εκτός της CEMAC σε µια 
τοπική τράπεζα εντός 30 
ηµερών από την 
προθεσµία που ορίζεται 
στη σύµβαση 

7.2.4.1: Πιστοποιητικό 
πάγιας τραπεζικής 
εντολής 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

Μονάδα υπεύθυνη για τον έλεγχο 
επαναπατρισµού των εισπράξεων από τις 
εξαγωγές (CCCRRE) 

Μεθοδολογία:  

1- ∆ιαβίβαση των εγγράφων 
εξαγωγής (τιµές FOT) και των 
αποδεικτικών επαναπατρισµού στο 
CCCRRE (µονάδα υπεύθυνη για τον 
έλεγχο του επαναπατρισµού των 
εσόδων από τις εξαγωγές) 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 
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    7.2.4.2: Παραστατικό 
µεταφοράς κεφαλαίων 

Υπουργείο ∆ασών  ICEF/CDF  2- Συλλογή των πληροφοριών που 
περιέχονται στις τελωνειακές 
διασαφήσεις και φορολογικές 
δηλώσεις 

Μεθοδολογία: 

          3- Επαλήθευση των 
επαναπατρισθέντων κεφαλαίων στις 
τράπεζες και προσέγγιση µε τα 
στοιχεία των τελωνειακών και 
φορολογικών υπηρεσιών (ο 
επαναπατρισµός πρέπει να γίνει 
εντός ανώτατης προθεσµίας 30 
ηµερών µετά την προθεσµία 
πληρωµής) 

Έλεγχος της ενηµέρωσης του SGBD από το 
CDF  

          4- Κατάρτιση µιας ετήσιας 
κατάστασης κάθε επιχείρησης και 
αποστολής στο CDF µερίµνη της 
ICEF µε διαδικασία που θα 
καθοριστεί 

  

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Αρχειοθέτηση εκθέσεων ή 
πρακτικού ελέγχου για κάθε 
αποστολή στην κοινή µονάδα φόρων 
και τελωνείων 

Ενηµέρωση του SGBD για τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου 

          2- ∆ιαβίβαση ετήσιας έκθεσης στο 
CDF µερίµνη της ICEF 

 

          3- Ενηµέρωση του SGBD από το 
CDF 

 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Η επιχείρηση αποστέλλει τη 
φορολογική δήλωση (DSF) στη 
µονάδα φορολογίας-τελωνείων 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  

          Η µονάδα φόρων και τελωνείων 
αποστέλλει ετήσια έκθεση στο CDF 
µερίµνη της ICEF 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.1.1 Τα φορτηγά και λοιπά 
µεταφορικά µέσα των 
δασικών προϊόντων είναι 
σωστά καταγεγραµµένα 
και ταξινοµηµένα 

8.1.1.1: Άδεια 
κυκλοφορίας οχήµατος 

 

8.1.1.2: ∆ελτίο 
τεχνικού ελέγχου 

Υπουργείο Αµύνης 

Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Χωροφυλακή / Συνοριοφυλακή 
/Τελωνεία 

Μεθοδολογία:  

 

Επίδειξη των εγγράφων για τις 
διατυπώσεις οδικής µεταφοράς 

Αρµόδιο όργανο:  

Χωροφυλακή/Συνοριοφυλακή/Τελωνεία  

Ο έλεγχος της επαλήθευσης διενεργείται από 
τους ίδιους φορείς σε διαφορετικά σηµεία 
ελέγχου 

    8.1.1.3: Ασφάλεια 
οχήµατος 

8.1.1.4: Άδεια 
µεταφοράς 
εµπορευµάτων 

Υπουργείο 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 

  Μεθοδολογία: Η ίδια 

    8.1.1.5 : Σε περίπτωση 
µεταφοράς δασικών 
προϊόντων προς 
εξαγωγή: άδεια 
µεταφορέα 

    Συχνότητα: σε κάθε σηµείο ελέγχου 
για κάθε φορτίο (φορτηγό όχηµα) 

Συχνότητα: σε κάθε σηµείο ελέγχου για 
κάθε φορτίο (φορτηγό όχηµα) 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

         Πρακτικό σε έντυπη µορφή σε 
περίπτωση παράβασης 

Πρακτικό σε έντυπη µορφή σε περίπτωση 
παράβασης 

          Εκθέσεις, µε διαδικασία που θα 
καθοριστεί 

Εκθέσεις, µε διαδικασία που θα καθοριστεί 

          Ροή δεδοµένων : Ροή δεδοµένων : 

         ∆ιαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών που θα καθοριστεί 
µετά από διαβούλευση µεταξύ των 
αρµόδιων υπηρεσιών. 

∆ιαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που θα 
καθοριστεί µετά από διαβούλευση µεταξύ 
των αρµόδιων υπηρεσιών. 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.1.2 Τα έγγραφα µεταφοράς 
των  προϊόντων ξυλείας 
προς εξαγωγή είναι 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις 

8.1.2.1: Φύλλο πορείας 
ή φορτωτική 

Υπουργείο 
Μεταφορών 

 

Χωροφυλακή /Συνοριοφυλακή 
/Τελωνεία /BARC/ EF 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

Χωροφυλακή /Συνοριοφυλακή /Τελωνεία 
/BARC (κεντροαφρικανικό γραφείο οδικών 
µεταφορών)/ EF 

    8.1.2.2: ∆ελτίο 
αποστολής µαζί µε  
προδιαγραφές, D15, 
δήλωση εµπορικής 
εξαγωγής, τιµολόγιο, 
πιστοποιητικό 
καταγωγής 

Υπουργείο ∆ασών  

 

Υπουργείο Εµπορίου 

  Επίδειξη των εγγράφων στις δασικές 
και τελωνειακές υπηρεσίες πριν από 
την αναχώρηση και στα σηµεία 
οδικών και συνοριακών ελέγχων 

Μεθοδολογία: 

Επίδειξη των εγγράφων στις δασικές και 
τελωνειακές υπηρεσίες πριν από την 
αναχώρηση και στα σηµεία οδικών και 
συνοριακών ελέγχων 

      Υπουργείο 
Οικονοµικών  

  Συχνότητα: στην αναχώρηση και σε 
κάθε σηµείο ελέγχου για ένα 
δεδοµένο φορτίο (φορτηγό όχηµα)  

Συχνότητα: στην αναχώρηση και σε κάθε 
σηµείο ελέγχου για ένα δεδοµένο φορτίο 
(φορτηγό όχηµα) 

         Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Πρακτικό σε έντυπη µορφή, σε 
περίπτωση παράβασης 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

Πρακτικό σε έντυπη µορφή, σε περίπτωση 
παράβασης  

          Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          Επαλήθευση από τους υπαλλήλους 
της υπηρεσίας υδάτων και δασών: 
µηνιαία αποστολή έκθεσης στην 
ΙCEF 

Επαλήθευση από τους υπαλλήλους της 
υπηρεσίας υδάτων και δασών: µηνιαία 
αποστολή έκθεσης στην ΙCEF 

         Υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών: 
διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών που πρέπει να 
καθοριστεί µετά από διαβούλευση 
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών 

Υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών: διαδικασία 
ανταλλαγής πληροφοριών που πρέπει να 
καθοριστεί µετά από διαβούλευση µεταξύ 
των αρµόδιων υπηρεσιών 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.1.3 Η επιχείρηση θέτει σε 
εφαρµογή µέτρα για την 
απαγόρευση της µεταφοράς 
προσώπων 

8.1.3.1: Εσωτερικός 
κανονισµός της 
επιχείρησης 

Υπουργείο ∆ασών Αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση, 
DGEF, BMIV  

Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση της ενσωµάτωσης 
της απαγόρευσης µεταφοράς 
προσώπων στον εσωτερικό 
κανονισµό. 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    8.1.3.2: Υπηρεσιακό 
σηµείωµα. 

    2- Επαλήθευση της ανάρτησης 
υπηρεσιακού σηµειώµατος που 
διευκρινίζει αυτήν την απαγόρευση 
και της αναγραφής της στα φορτηγά 
µεταφοράς ξυλείας 

Μεθοδολογία: 

Έλεγχος ότι πραγµατοποιήθηκε η 
επαλήθευση 

          3- Σύνταξη έκθεσης Ενηµέρωση του SGBD 

          4- Αποστολή αντιγράφου της 
έκθεσης στο CDF για ενηµέρωση 
του SGBD και αρχειοθέτηση 

  

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της έκθεσης 
επαλήθευσης και ενηµέρωση του 
SGBD 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Ροή δεδοµένων: Υποβολή 
εκθέσεων σε ICEF/CDF 

Ροή δεδοµένων: Από την ICEF προς το 
όργανο αδειοδότησης FLEGT  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.2.1  Επισήµανση µε σφύρα και 
σήµανση των κορµών και 
των πρέµνων, σύµφωνα µε 
τις κανονιστικές 
απαιτήσεις  

8.2.1.1: Έκθεση των 
αποστολών ελέγχου 
της δασικής διοίκησης  

Υπουργείο ∆ασών  Περιφερειακή διεύθυνση (DR), 
DGEFCP, BMIV  

Μεθοδολογία:  

1- Περιοδική επαλήθευση από την 
αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση, το 
BMIV, και την DGEFCP 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 
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          2- Επίσκεψη σε γραφεία στο 
εργοτάξιο και σε χώρους 
αποθήκευσης ξυλείας 

Μεθοδολογία: 

          3- Επαλήθευση της σήµανσης και 
επισήµανσης µε σφύρα των 
κορµοτεµαχίων και των πρέµνων 

Επαλήθευση της ενηµέρωσης του SGBD από 
το CDF και ενηµέρωση του SGBD για το 
αποτέλεσµα της επαλήθευσης 

          4- Σύνταξη έκθεσης Έλεγχος της επαλήθευσης των διαφόρων 
οντοτήτων σε δειγµατοληπτική βάση 

          Συχνότητα: ανά τρίµηνο Συχνότητα: ανά τρίµηνο 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος: 

DR: διαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DGSR µε κοινοποίηση στην 
ICEF  

BMIV: διαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στο γραφείο του Υπουργού µε 
κοινοποίηση στην ICEF 

DGEF: διαβίβαση έκθεσης ελέγχου 
στην DG µε κοινοποίηση στην 
ICEF/CDF 

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.2.2  Επισήµανση µε σφύρα και 
σήµανση των 
κορµοτεµαχίων στους 
χώρους αποθήκευσης στο 
δάσος, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανόνες 

8.2.2.1: Έκθεση 
αποστολών ελέγχου 
της δασικής διοίκησης 

Υπουργείο ∆ασών Αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

DGEFCP 

BMIV 

Μεθοδολογία: 

Έλεγχος συµµόρφωσης µε το εθνικό 
σύστηµα ιχνηλασιµότητας (SNT) 

1- Περιοδική επαλήθευση από την 
αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση, το 
BMIV, και την DGEFCP 

2. Επίσκεψη γραφείου στους χώρους 
αποθήκευσης 

3- Επαλήθευση της επισήµανσης µε 

Αρµόδιο όργανο:  

 

 

 

Μεθοδολογία: 

Ενηµέρωση του SGBD  

Πρακτικό ελέγχου 
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σφύρα των κορµοτεµαχίων  

4- Σύνταξη έκθεσης 

          ICEF/CDF: έλεγχος εγγράφων, 
ενηµέρωση του SGBD και 
αρχειοθέτηση 

  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Παραλαβή των εκθέσεων 
επαλήθευσης των τριών ανωτέρω 
οντοτήτων 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT  

Αποστολή πρακτικού προς ICEF/CDF 

          ∆ιαβίβαση σε ICEF/CDF για 
ενηµέρωση του SGBD 

  

 

∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.2.3  Συµπλήρωση των εγγράφων 
µεταφοράς των κορµών 
πριν από την έξοδο από το 
εργοτάξιο 

8.2.3.1: φύλλο πορείας 
(ονοµάζεται επίσης 
δελτίο παράδοσης ή 
δελτίο εκφόρτωσης)  

Υπουργείο ∆ασών Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μεθοδολογία:  Αρµόδιο όργανο:  

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, 
θήρας και αλιείας 

          ΣΗΜ: το 2010, ο έλεγχος αυτός δεν 
είναι συστηµατικός και σχεδόν δεν 
διενεργείται, η DGEF πρέπει να 
αναπτύξει  µια διαδικασία προς τον 
σκοπό αυτόν 

Μεθοδολογία  

          Συχνότητα:   

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

8.2.4  Τα παραστατικά 
µεταφοράς των κορµών 
και δεµάτων 
συµπληρώνονται πριν 
από την έξοδο από το 
χώρο αποθήκευσης 
κορµών και από το 
εργοστάσιο 

8.2.4.1: φύλλο πορείας 
(ονοµάζεται επίσης 
δελτίο παράδοσης ή 
δελτίο εκφόρτωσης) 

Υπουργείο ∆ασών 
/Υπουργείο 
Οικονοµικών 

  Μεθοδολογία:  

1- Επιτόπου φυσικός έλεγχος από τις 
τελωνειακές υπηρεσίες (BIVAC) 
µετά από κάθε παραλαβή των 
προδιαγραφών της επιχείρησης 

Αρµόδιο όργανο:  

Γενική ∆ιεύθυνση τελωνείων και έµµεσων 
φόρων (DGDDI) 

ICEF 

          2- Σύνταξη των προδιαγραφών από 
την εντεταλµένη υπηρεσία 
(BIVAC), έκδοση των άλλων 
απαραίτητων εγγράφων: 
πιστοποιητικό επαλήθευσης, DEC. 

Μεθοδολογία:  

DGDDI : έλεγχος της επαλήθευσης από τα 
τελωνεία µετά την τελωνειακή διασάφηση 

            ICEF 

          Συχνότητα: σε κάθε δήλωση Συχνότητα: σε κάθε δήλωση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          1- Εγγραφή των προδιαγραφών στη 
βάση δεδοµένων από την 
εντεταλµένη υπηρεσία (BIVAC) 

1- Εγγραφή στο SYDONIA 

2- Αρχειοθέτηση µε το χέρι 

          2- Αρχειοθέτηση µε το χέρι 3- Ενηµέρωση του SGBD 

          3- Ενηµέρωση του SGBD   

          Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          1- Από την επιχείρηση προς την 
εντεταλµένη υπηρεσία (BIVAC) 

1- Από DGDDI προς CDF µερίµνη της ICEF, 
σύµφωνα µε διαδικασία που θα καθοριστεί 

          2- Από την εντεταλµένη υπηρεσία 
(BIVAC) προς το CDF µερίµνη της 
ICEF µε διαδικασία που θα 
καθοριστεί 

2- Από την ICEF προς το όργανο 
αδειοδότησης FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

9.1.1 Τακτική καταβολή από την 
επιχείρηση της 
ποσόστωσης που έχει 
καταλογιστεί στον 
προϋπολογισµό των 
κοινοτήτων 

9.1.1.1: Απόδειξη 
καταβολής των 
εντολών είσπραξης 

Υπουργείο ∆ασών  Κεντρικός Επιθεωρητής / ∆ιοίκηση και 
οικονοµικά (MEFCP) 

Μεθοδολογία: Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

         Αποστολή αντιγράφου των εντολών 
πληρωµής από την DGEF στο CDF 

Μεθοδολογία: 

    9.1.1.2: ∆ιοικητική 
άδεια πληρωµής  

    Συστηµατική αποστολή αντιγράφου 
των αποδείξεων πληρωµής στο CDF 
µερίµνη της ICEF για αρχειοθέτηση 
και ενηµέρωση του SGBD 

Επαλήθευση της Εγγραφής των στοιχείων 
από το CDF  

Επαλήθευσης της αντιστοιχίας των 
αποδείξεων πληρωµής µε τις αντίστοιχες 
εντολές πληρωµής 

            Εγγραφή του αποτελέσµατος του ελέγχου 

          Συχνότητα: σε µηνιαία βάση Συχνότητα: σε µηνιαία βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση των εντολών 
πληρωµής και των αντιγράφων των 
αποδείξεων πληρωµής από το CDF 
µετά την ενηµέρωση του SGBD 

Ενηµέρωση του SGBD 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Από DGEF προς CDF  

Από την επιχείρηση προς ICEF/CDF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

9.1.2 Υλοποίηση των 
κοινωνικών µέτρων που 
προγραµµατίζονται από την 
επιχείρηση και 
περιλαµβάνονται στο ΡΑΟ 
και το PG ή στις 
προσωρινές συµβάσεις 

9.1.2.1: Επικύρωση 
ΡΑΟ από τη δασική 
διοίκηση (κάθε ΡΑΟ 
περιέχει περιγραφή 
των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων του 
προηγούµενου έτους) 

 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Μεθοδολογία: 

1-Έλεγχος εγγράφων από ad hoc 
επιτροπή, του PG και του ΡΑΟ που 
υποβάλλει η εταιρεία στο πλαίσιο 
του συστήµατος βαθµολόγησης του 
MEFCP  

Αρµόδιο όργανο:  

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, θήρας 
και αλιείας (ICEF) 

          2- Αξιολόγηση της κοινωνικής 
έκθεσης της επιχείρησης 

 

    9.1.2.2: Υπογραφή 
προσωρινής σύµβασης 
από την επιχείρηση και 
το Υπουργείο ∆ασών 

    3- Επιστολή έγκρισης, εάν η 
υποβολή είναι ικανοποιητική 

Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της ύπαρξης της επιστολής 
έγκρισης του PG και PAO και του πρακτικού 
της συνεδρίασης 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση  Συχνότητα: σε ετήσια βάση  

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Αρχειοθέτηση της επιστολής 
έγκρισης του PAO στο SGBD από 
την DGEF και σε έντυπη µορφή 
στα αρχεία 

Ενηµέρωση του SGBD ότι το σηµείο αυτό 
έχει επαληθευθεί 

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          1- Αποστολή επιστολής έγκρισης 
από την DGEF στην επιχείρηση, σε 
ICEF/CDF, DGSR και στην ICEF 
του πρακτικού της συνεδρίασης µε 
τη βαθµολόγηση 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

9.2.1  Τήρηση των δεσµεύσεων 
που ανέλαβε η επιχείρηση 
στο PG, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, το ΡΑΟ ή 
την προσωρινή σύµβαση, 
για να συµβάλει στην 
καταπολέµηση της 
λαθροθηρίας και την 
παράνοµη εκµετάλλευση 
δασών στην περιοχή 
δραστηριοτήτων της. 

9.2.1.1: Εκθέσεις 
ελέγχου εργοταξίου 
της δασικής διοίκησης 

Υπουργείο ∆ασών Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEFCP) 

Περιφερειακή διεύθυνση 

Μεθοδολογία:  

Η επαλήθευση αυτού του σηµείου 
δεν πραγµατοποιήθηκε το 2010· 
είναι σηµαντικό να ενσωµατωθεί σε 
εγχειρίδιο διαδικασιών 
επαλήθευσης που θα συντάξει η 
DGEF 

Αρµόδιο όργανο: 

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων, δασών, θήρας 
και αλιείας (ICEF) 

    9.2.1.2: Εκθέσεις της 
επιχείρησης για τις 
εκστρατείες 
ενηµέρωσης, 
εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης 

     Μεθοδολογία: 

    9.2.1.3: Επικύρωση 
του ΡΑΟ από τη 
δασική διοίκηση 

    Συχνότητα: Συχνότητα: 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

    9.2.1.4: Εσωτερικός 
κανονισµός 

    Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

10.1.1 Η επιχείρηση (και σε 
περίπτωση ιδιωτικών 
δασικών φυτειών, ο ιδιώτης 
ή ο οργανισµός τοπικής 
αυτοδιοίκησης) διασφαλίζει 
ότι όλοι οι υπεργολάβοι και 
προµηθευτές της διαθέτουν 
άδεια άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους 

10.1.1.1: Έγκυρη 
έγκριση 
επαγγελµατικής 
δραστηριότητας 

Υπουργείο Εµπορίου Υπηρεσία διατυπώσεων 
(µονοαπευθυντική θυρίδα) 

Μεθοδολογία:  

1- Αποστολή από κάθε επιχείρηση 
της κατάστασης των υπεργολάβων 
της στο CDF 

2- Επαλήθευση στο Υπουργείο 
Εµπορίου (µονοαπευθυντική 
θυρίδα) των εγκρίσεών τους 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    10.1.1.2: 
Καταχωρηµένες 
συµβάσεις 
υπεργολαβίας 

Υπουργείο ∆ασών Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF) Ενηµέρωση του SGBD  Μεθοδολογία:  

Επαλήθευση της καταγραφής των δεδοµένων 

           Ενηµέρωση του SGBD µε το αποτέλεσµα 
του ελέγχου ως προς αυτό το σηµείο 

          Συχνότητα: σε συνεχή βάση, σε 
συνάρτηση µε την εξέλιξη της 
κατάστασης κάθε προµηθευτή 

Συχνότητα: µετά από κάθε επικαιροποίηση 
από το CDF 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Ενηµέρωση του SGBD Ενηµέρωση του SGBD 

          Ροή δεδοµένων: Ροή δεδοµένων: 

          Από την επιχείρηση προς το CDF   

          Από το CDF προς το Υπουργείο 
Εµπορίου (µονοαπευθυντική 
θυρίδα) 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 

          Από Υπουργείο Εµπορίου προς 
CDF 
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∆ΕΙΚ ∆είκτες (1) Στοιχεία ελέγχου (2) Υπουργεία (3) Φορείς επαλήθευσης (4)  Μεθοδολογία επαλήθευσης (5) Αρµόδιο όργανο ελέγχου της επαλήθευσης 
και µεθοδολογία ελέγχου (6)  

10.2.1  Καταβολή από την 
επιχείρηση του ποσού της 
προβλεπόµενης στη 
σύµβαση παροχής 
υπηρεσίας (και σε 
περίπτωση ιδιωτικών 
δασικών φυτειών, από τον 
ιδιώτη ή τον οργανισµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης) 

10.2.1.1: Τιµολόγια Υπουργείο ∆ασών ∆ιεύθυνση νοµικών υποθέσεων και 
ένδικων διαφορών του Υπουργείου 
∆ασών (DAJC) 

Μεθοδολογία:  

1- Επαλήθευση στις Γραµµατείες 
των δικαστηρίων ότι δεν υφίστανται 
εκκρεµείς διαφορές ως προς την 
πληρωµή των υπηρεσιών 

Αρµόδιο όργανο:  

ICEF 

    10.2.1.2: Παραστατικό 
καταβολής ή επιταγή ή 
απόδειξη της 
καταβολής του ποσού 
που αντιστοιχεί στα 
τιµολόγια 

    2- Σύνταξη έκθεσης και εγγραφή 
στο µητρώο παραβάσεων, κατά 
περίπτωση 

3- Αποστολή της έκθεσης στην 
ICEF/CDF 

Μεθοδολογία : 

Έλεγχος της τακτικής ενηµέρωσης του 
µητρώου των παραβάσεων 

Έλεγχος της ενηµέρωσης του SGBD 

          Συχνότητα: σε ετήσια βάση Συχνότητα: σε ετήσια βάση 

          Ασφαλής καταχώριση του 
αποτελέσµατος:  

Ασφαλής καταχώριση του αποτελέσµατος:  

          Ετήσια έκθεση Ενηµέρωση του SGBD µε τα αποτελέσµατα 
αυτού του σηµείου ελέγχου 

          Εγγραφή στο µητρώο παραβάσεων 
του αρµόδιου Υπουργείου ∆ασών 

  

          Ενηµέρωση του SGBD   

          Ροή δεδοµένων:  Ροή δεδοµένων:  

          Γραµµατείες δικαστηρίων προς 
DAJC  

Από DAJC προς ICEF/CDF 

Από την ICEF προς το όργανο αδειοδότησης 
FLEGT 
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2.3- Αναγνώριση των µηχανισµών δασικής πιστοποίησης 

∆εν υπάρχει σήµερα επιχείρηση που να λειτουργεί µε σύστηµα ιδιωτικής πιστοποίησης στην ΚΑ∆.  

Το ΣΕΝ πρέπει να λάβει υπόψη τη συνάρθρωση ανάµεσα στα συστήµατα ιδιωτικής πιστοποίησης και 
στο ΣΕΝ και να προωθήσει τις συνέργειες, ιδίως για να αποφεύγονται οι περιττοί έλεγχοι. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η αναγνώριση ιδιωτικών πιστοποιητικών νοµιµότητας και αειφόρου διαχείρισης θα 
πραγµατοποιείται από το Υπουργείο ∆ασών, µε την επιφύλαξη της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων 
του ελέγχου της ιδιωτικής πιστοποίησης από την ICEF. Τα αποτελέσµατα ιδιωτικής πιστοποίησης 
πρέπει να διαβιβάζονται στην ICEF. Το αρµόδιο Υπουργείο ∆ασών θα εκδώσει κανονιστικό κείµενο 
που θα διασαφηνίζει τις ροές πληροφοριών σχετικά µε την πιστοποίηση. 

2.4- Μη συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις 

Στο πλαίσιο του ΣΕΝ, οι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στην ΚΑ∆. 

Στο πλαίσιο της έκδοσης των αδειών FLEGT, θα καταρτιστεί εγχειρίδιο διαδικασιών για τον χειρισµό 
των περιπτώσεων µη συµµόρφωσης και τις κυρώσεις για την ενίσχυση του συστήµατος ελέγχου κατά 
το στάδιο της εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την 
ΚΑ∆.  

3– ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΧΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

3.1. –Λειτουργικές απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας 

Σήµερα δεν υφίσταται εθνικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Εντούτοις, κάθε δασική εταιρεία διαθέτει 
εσωτερικό σύστηµα ελέγχου. Τα µεταφορικά έγγραφα εξαγωγής προβλέπονται από το νόµο, αλλά σε 
εθνικό επίπεδο και στα εργοτάξια δεν υφίσταται το 2010 κανένα κανονιστικό κείµενο. Κατά συνέπεια, 
κατά την περίοδο εφαρµογής και πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας, ένα κανονιστικό κείµενο θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις σχετικά µε το εθνικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας και τη µεταφορά προϊόντων 
ξυλείας. 

Η διαχείριση του συστήµατος ιχνηλασιµότητας θα πραγµατοποιείται µε τη δηµιουργία ενός εθνικού 
συστήµατος ιχνηλασιµότητας (SNT) τα δεδοµένα του οποίου θα συγκεντρώνονται κεντρικά σε ένα 
σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (SGBD) υπό τη διαχείριση του κέντρου δασικών δεδοµένων 
(που θεσµικά υπάγεται στην ICEF), το οποίο θα τροφοδοτείται από τις δασικές επιχειρήσεις και τον 
αρµόδιο φορέα διασφάλισης των τελωνειακών εσόδων (σήµερα BIVAC). Θα εκδοθεί ένα εθνικό 
σύστηµα αρίθµησης για την κωδικοποίηση κάθε προϊόντος. 

Στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας θα συµµετέχουν τα ακόλουθα όργανα: 

• οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για όλες τις δραστηριότητες, από την απογραφή 
εκµετάλλευσης µέχρι την εξαγωγή της ακατέργαστης και µεταποιηµένης ξυλείας· 

• το Υπουργείο Υδάτων και ∆ασών, το οποίο εξασφαλίζει την επαλήθευση και τον έλεγχο της 
επαλήθευσης των εργασιών εκµετάλλευσης και µεταποίησης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού 
µέσω των κεντρικών υπηρεσιών (DGEF, DGSR, ICEF, CDF και BMIV)· 

• ο αρµόδιος φορέας διασφάλισης των τελωνειακών εσόδων (σήµερα BIVAC) που διασφαλίζει 
την επαλήθευση των προδιαγραφών, την ταυτοποίηση των ειδών, τον καθορισµό των 
ποσοτήτων. Εξασφαλίζει επίσης την έκδοση της διασάφησης εµπορικής εισαγωγής για τα 
εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας προς µεταποίηση· 
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• το Υπουργείο Εµπορίου που είναι υπεύθυνο να προσυπογράφει την διασάφηση εµπορικής 
εισαγωγής (DIC) για τα εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας προς µεταποίηση και τη διασάφηση 
εµπορικής εξαγωγής (DEC)· 

• το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω των κεντρικών και αποκεντρωµένων υπηρεσιών των 
τελωνείων που εξασφαλίζουν την επαλήθευση των εκτελωνισµών, την έκδοση των αποδείξεων 
είσπραξης των δασµών και φόρων και την καταγραφή των προϊόντων ξυλείας υπό 
διαµετακόµιση· 

• οι επιθεωρητές του Υπουργείου Υδάτων και ∆ασών στα σύνορα οι οποίοι ελέγχουν τα 
µεταφορικά έγγραφα. 

3.1.1 Περίπτωση ξύλου και προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από άδειες εκµετάλλευσης και 
χρήσεων γης (ΡΕΑ) και φυτείες 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις αρχές και τις απαιτήσεις της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας για το 
ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από άδειες ΡΕΑ. ∆ιευκρινίζονται επίσης και οι ειδικές 
απαιτήσεις για τις δασικές φυτείες. 

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τις απαιτήσεις της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας· 

– 1η στήλη: περιγράφει τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού, 

– 2η στήλη: περιγράφει τις ευθύνες και τις δραστηριότητες του κάθε φορέα· 

– 3η στήλη: περιγράφει τα χρήσιµα δεδοµένα και τους τρόπους συλλογής τους· 

– 4η στήλη: διευκρινίζει τους φορείς επαλήθευσης και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιεί ο 
κάθε φορέας για την επικύρωση ή τον έλεγχο της συµφωνίας των δεδοµένων. 

– Οι εν λόγω αρχές και απαιτήσεις θα προσαρµόζονται ενδεχοµένως κατά το στάδιο 
εφαρµογής της συµφωνίας, χωρίς οι προσαρµογές αυτές να υποβαθµίζουν την ποιότητα 
της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Επαλήθευση  Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 

Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ραστηριότητες:  

Σήµανση της έκτασης κοπής 

∆ιάνοιξη µονοπατιών 

Μέτρηση των δένδρων 

Σήµανση της θέσης και 
χαρτογράφηση των δένδρων 

Αρίθµηση και σήµανση των 
δένδρων 

 

ΣΗΜ: Για τις φυτείες: 

α. πρέπει να εκπονηθεί ένα απλό σχέδιο 
διαχείρισης για φυτείες έκτασης ανώτερης 
των 50 εκταρίων·  

β. για τις δασικές φυτείες έκτασης 
κατώτερης των 50 εκταρίων, πρέπει να 
υποβάλλεται στην DIAF έκθεση έρευνας 
και απλής χαρτογράφησης (εντοπισµός της 
θέσης σε τοπογραφικό διάγραµµα)· 

γ. ωστόσο, για τις δασικές φυτείες έκτασης 
ανώτερης των 50 εκταρίων πρέπει να 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: i) 

Έγγραφο δήλωσης: 

Ετήσιο σχέδιο λειτουργίας (PAO) 

 

∆εδοµένα:  

• Αριθµός άδειας 

• Αριθµός δασικής µονάδας διαχείρισης 
(UFG) PEA ή της φυτείας 

• Αριθµός της ετήσιας έκτασης κοπής 
(AAC) 

• Αριθµός απογραφής 

• Ονοµασία του είδους 

• DMA (ελάχιστη διάµετρος που ορίζεται 
στο σχέδιο χρήσεων γης) 

• Εντοπισµός της θέσης UTM (Universal 
Transverse Mercator). 

 

Ροή δεδοµένων:  

Ενηµέρωση του SGBD (ηλεκτρονική µορφή προς 
ενσωµάτωση στον τόµο 3 των κανόνων χρήσεων γης) 

 

Μεθοδολογία: 

Ο συντονισµός των έξι ακόλουθων 
οντοτήτων εξασφαλίζεται από την ICEF: 

1. ∆ιεύθυνση δασικών απογραφών και 
χρήσεων γης (DIAF): 
Συµφωνία των δεδοµένων της απογραφής 
σε σχέση µε το προηγούµενο ΡΑΟ 
Επαλήθευση της χαρτογράφησης των AAC. 

2. Περιφερειακή διεύθυνση:  
Επαλήθευση των δικτύων εξυπηρέτησης 
και χαρτογράφηση των πόρων 
∆ιαβίβαση των εκθέσεων στο DGSR. 

3. Γενική ∆ιεύθυνση περιφερειακών 
υπηρεσιών (DGSR): 
Επαλήθευση των δραστηριοτήτων των 
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων 
∆ιαβίβαση στην DGEF των πληροφοριών 
σχετικά µε την εκµετάλλευση 

4. ∆ιεύθυνση δασικών εκµεταλλεύσεων 
και βιοµηχανιών (DEIF): 
Έλεγχος της επαλήθευσης των δικτύων 
εξυπηρέτησης και χαρτογράφηση των 
πόρων 
∆ιαβίβαση των δεδοµένων στο CDF. 

5. Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών 
(DGEF): 
Επαλήθευση και επικύρωση των εκθέσεων 
των DGSR, DIAF και DEIIF 
∆ιαβίβαση των δεδοµένων στο CDF 
∆ιαβίβαση των εκθέσεων στην ICEF. 
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ηλικία της φυτείας, ii) µέσο ύψος των 
δένδρων της φυτείας, iii) εντοπισµός θέσης 
GPS, iv) έκταση, v) επιτόπου απλή 
χαρτογράφηση µε κτηµατολογικούς χάρτες, 
vi) αριθµός δένδρων, vii) κατηγορία 
περιφέρειας ή διάµετρος· 

δ. η συστηµατική σήµανση των πρέµνων 
δεν είναι υποχρεωτική· 

ε. η DIAF εκδίδει άδεια εκµετάλλευσης 

6. Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF):  
Συγκέντρωση των δεδοµένων στο επίπεδο 
του MEFCP. 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Επαλήθευση  Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 

Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ  

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

∆ραστηριότητες:  

• Επιλογή και υλοτόµηση των 
δένδρων 

• Επισήµανση µε σφύρα του 
αριθµού υλοτόµησης στο 
πρέµνο και στο τεµάχιο 
κορµού 

• Μεταφορά των αριθµών 
απογραφής στα πρέµνα 

• Σήµανση των πρέµνων 

Έγγραφο δήλωσης: 

Βιβλίο εργοταξίου (σε έντυπη ή και ηλεκτρονική 
µορφή) 

Μεταφορά ξυλείας 

∆εδοµένα: 

• Αριθµός αδείας 

• Αριθµός του UFG (PEA ή δασική φυτεία)  

• Αριθµός AAC 

• Αριθµός απογραφής 

• Αριθµός υλοτόµησης 

Μεθοδολογία: 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών: 

Επαλήθευση: 

Βιβλίο εργοταξίου 

∆ελτίο αποµάκρυνσης της ξυλείας 

Επιτόπου επαλήθευση: 

• των θέσεων των 
υλοτοµηµένων δένδρων, όρια 
των AAC 

• DMA  

CDF:  

Αρµόδιο να εποπτεύει τον 
έλεγχο της συµφωνίας, στο 
επίπεδο του SGBD µεταξύ 
i) των διαθέσιµων 
πληροφοριών στις απογραφές 
εκµετάλλευσης και ii) των 
διαθέσιµων πληροφοριών για 
την υλοτόµηση 
(εκµετάλλευση) 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται 
σε αυτό το στάδιο σε έλεγχο 
συµφωνίας πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον:  

1. Για κάθε υλοτοµηµένο 
δένδρο:  
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• Καταγραφή και αποθήκευση 
των δεδοµένων 

 

ΣΗΜ: Για δασικές φυτείες έκτασης άνω 
των 50 εκταρίων 

Οι υλοτοµήσεις πραγµατοποιούνται ανά 
έκταση κοπής 

Σήµανση όλων των κορµών 

Χρησιµοποίηση του βιβλίου εργοταξίου 

• Είδος δένδρου 

• ∆ιαστάσεις και όγκος του υλοτοµηµένου 
δένδρου 

• Επισυνάπτεται επικαιροποιηµένος χάρτης 
της ζώνης εκµετάλλευσης 

• DMA 

• Εντοπισµός θέσης UTM. 

 

Ροή δεδοµένων: 

Υποβολή των βιβλίων εργοταξίου και της Μεταφοράς 
ξυλείας από την επιχείρηση στην DGEFCP 

∆ιαβίβαση από την εταιρεία των δεδοµένων 
εκµετάλλευσης στο CDF για εισαγωγή στο SGBD. 

∆ιαβίβαση των εκθέσεων επαλήθευσης 
στην DGSR. 

Κοινό σώµα ελέγχου (BMC): 

Έλεγχος επαλήθευσης 

• Βιβλίο εργοταξίου 

• ∆ελτίο αποµάκρυνσης της 
ξυλείας 

• Τήρηση των ορίων των AAC 

• Τήρηση του DMA 

• Σήµανση των ορίων UFG, των 
δασικών φυτειών και AAC 

Καταστάσεις των παραβάσεων 

∆ιαβίβαση των πρακτικών στη ∆ιεύθυνση 
ένδικων διαφορών 

∆ιαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στην 
ICEF. 

 

ΣΗΜ: Για την επαλήθευση στις δασικές 
φυτείες 

Έλεγχος από την DGEF της αντιστοιχίας 
των υλοτοµηµένων ποσοτήτων µε τις 
ποσότητες που δήλωσε ο φορέας 
εκµετάλλευσης κατά την απογραφή για το 
ίδιο δασοτεµάχιο. ∆εν διενεργείται ατοµική 
ιχνηλάτηση σε κάθε πρέµνο.  

α. τον αριθµό της κατάστασης 
που δηλώθηκε στο σχέδιο 
χρήσεων γης σε σχέση µε τον 
ίδιο αριθµό που δηλώθηκε στο 
δελτίο εργοταξίου· 

β. τη θέση του δένδρου η οποία 
δηλώθηκε στο σχέδιο χρήσεων 
γης σε σχέση µε τη θέση του 
υλοτοµηµένου δένδρου που 
δηλώθηκε στο βιβλίο 
εργοταξίου· 

γ. το είδος του δένδρου που 
δηλώθηκε στο σχέδιο χρήσεων 
γης σε σχέση µε το είδος του 
υλοτοµηµένου δένδρου. 

2. Ανά µονάδα διαχείρισης: 
i) AAC των PEA και ii) των 
δασικών φυτειών: 

α. τον αριθµό αξιοποιήσιµων 
δένδρων ανά είδος που έχει 
δηλωθεί στην κατάσταση της 
εκµετάλλευσης σε σχέση µε 
τον αριθµό των υλοτοµηµένων 
δένδρων ανά είδος· 

β. τον όγκο ανά είδος που 
δηλώθηκε στην κατάσταση της 
εκµετάλλευσης σε σχέση µε 
τον όγκο ανά είδος 
υλοτοµηµένου δένδρου· 

γ. τους αριθµούς απογραφής 
των υλοτοµηµένων δένδρων 
που δηλώθηκαν στα βιβλία 
εργοταξίου σε σχέση µε το 
σύνολο των αριθµών των 
αξιοποιήσιµων δένδρων που 
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δηλώθηκαν στην απογραφή της 
εκµετάλλευσης. 

 

Επαλήθευση  

Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού 

 

Ευθύνη και δραστηριότητες 

 

Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ 
∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

∆ραστηριότητες: 

• Πρώτη διαλογή 

• Πρώτη ογκοµέτρηση των 
κορµών 

• Σήµανση και αρίθµηση των 
κορµοτεµαχίων 

• Τεµαχισµός των κορµών για 
µεταφορά 

• Μεταφορά των αριθµών 
απογραφής στα δελτία 

 

Έγγραφο δήλωσης: 

• Ηµερήσια έκθεση µεταφοράς εκτός 
δάσους 

• ∆ελτία µεταφοράς ξυλείας 

• Βιβλίο χώρου αποθήκευσης στο δάσος 
(βιβλίο εργοταξίου) 

• ∆ελτίο µεταφοράς εντός δάσους 

• ∆εδοµένα: 

• Αριθµός αδείας 

• Αριθµός UFG (PEA ή δασική φυτεία)  

• Αριθµός AAC 

• Είδος 

• Αριθµός πρέµνων 

• Αριθµός υλοτόµησης 

• Αριθµός κορµών 

Μεθοδολογία: 

DEIF και Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
υδάτων και δασών 

Επαλήθευση: 

• Βιβλίο εργοταξίου 

• ∆ελτίο αποµάκρυνσης των 
δένδρων  

• DMA. 

∆ιαβίβαση των εκθέσεων επαλήθευσης στην 
DGEFCP. 

CDF: 

Υπεύθυνο για την επίβλεψη της 
συµφωνίας των δεδοµένων στο 
επίπεδο του SGBD µεταξύ i) 
των διαθέσιµων πληροφοριών 
για τα δεδοµένα παραγωγής και 
ii) των διαθέσιµων 
πληροφοριών πριν από το 
στάδιο της παραγωγής. 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται 
σε έλεγχο συµφωνίας σε αυτό 
το στάδιο πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

1. Για κάθε υλοτοµηµένο 
δένδρο: 

α. τους αριθµούς τεµαχίων 
(κορµοτεµαχίων 
δευτερεύουσας πρίσης) σε 
σχέση µε τον αριθµό των 
κορµοτεµαχίων κύριας πρίσης 
που δηλώθηκε στο βιβλίο 
εργοταξίου· 

β. το είδος των τεµαχίων σε 
σχέση µε το είδος του 
κορµοτεµαχίου κύριας πρίσης 
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• Περιγραφή της δασικής σφύρας 

• ∆ιαστάσεις και όγκος των κορµών 

Ροή δεδοµένων: 

Υποβολή των βιβλίων εργοταξίου και στοιχείων 
διακίνησης ξυλείας από την εταιρεία στην DGEFCP 

∆ιαβίβαση από την εταιρεία των δεδοµένων 
εκµετάλλευσης στο CDF για εισαγωγή στη βάση 
δεδοµένων. 

που δηλώθηκε στο βιβλίο 
εργοταξίου· 

γ. το συνολικό µήκος των 
τεµαχίων σε σχέση µε το 
συνολικό µήκος του 
κορµοτεµάχιου κύριας πρίσης· 

δ. τις διαµέτρους κάθε 
τεµαχίου σε σχέση µε τις 
διαµέτρους του κορµοτεµάχιου 
κύριας πρίσης· 

ε. την αναγραφόµενη στο 
βιβλίο εργοταξίου ηµεροµηνία 
υλοτόµησης σε σχέση µε τις 
ηµεροµηνίες ισχύος της AAC.  

 

 

 

Επαλήθευση  

Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού 

 

Ευθύνη και δραστηριότητες 

 

Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΚΟΡΜΩΝ 

Αρµόδιος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ραστηριότητες: 

• Συλλογή των κορµοτεµαχίων  

• Αποθήκευση ανά είδος, µε 
σύµβαση ή χωρίς σύµβαση 

• Πρίση 

Έγγραφο δήλωσης: 

• Μητρώο χώρου αποθήκευσης 

• Απογραφή εισόδου 

• ∆ελτίο προετοιµασίας 

• Προδιαγραφές 

Μεθοδολογία: 

DEIF και Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
υδάτων και δασών: 

Επαλήθευση: 

• DMA 

• Κατάσταση των 

CDF: 

Υπεύθυνο για την επίβλεψη της 
συµφωνίας των δεδοµένων στο 
επίπεδο του SGBD µεταξύ i) 
των διαθέσιµων πληροφοριών 
για τη µεταφορά ξυλείας και ii) 
των διαθέσιµων πληροφοριών 
πριν από το στάδιο της 
παραγωγής 
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• Ογκοµέτρηση των 
κορµοτεµαχίων (διάµετρος, 
µήκος, όγκος) 

• Σήµανση και αρίθµηση των 
κορµοτεµαχίων  

 

 

 

Αρµόδιος: Υπηρεσία εντεταλµένη από τη 
διοίκηση 

∆ραστηριότητες: 

Τοποθέτηση πινακίδων/γραµµωτών 
κωδικών 

∆εδοµένα 

• Αριθµός ΡΕΑ ή φυτείας 

• Αριθµός υλοτόµησης 

• ∆ιαστάσεις των κορµών 

• Είδος 

• Αριθµός κορµοτεµαχίων  

• Αριθµός σύµβασης 

• Όνοµα πελάτη 

• Πινακίδα 

Ροή δεδοµένων: 

Μεταβίβαση των δελτίων κίνησης προϊόντων ξυλείας 
από την εταιρεία στο CDF 

Έκδοση των εντολών πληρωµών από την DGEFCP και 
διαβίβαση των εκθέσεων στο CDF 

∆ιαβίβαση έκθεσης από την BMC στην l’ICEF  

επιτρεπόµενων ειδών 

Καταστάσεις των παραβάσεων, εάν είναι 
απαραίτητο. 

∆ιαβίβαση έκθεσης επαλήθευσης στην 
DGEFC. 

 

Μεικτό σώµα ελέγχου (BMC): 

Έλεγχος πινακίδων 

Καταστάσεις των παραβάσεων, εάν είναι 
απαραίτητο 

∆ιαβίβασή των εκθέσεων ελέγχου στην 
ICEF 

DGEFCP 

Επαλήθευση των δεδοµένων σχετικά µε 
την παραγωγή 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται 
σε έλεγχο συµφωνίας σε αυτό 
το στάδιο πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

1. Για κάθε κορµό: 

α. τον αριθµό του κορµού που 
δηλώθηκε στο βιβλίο 
εργοταξίου σε σχέση µε τον 
αριθµό του κορµού που 
δηλώθηκε στο βιβλίο εισόδου 
στο χώρο αποθήκευσης κορµών 

β. το είδος του κορµού που 
δηλώθηκε στο βιβλίο 
εργοταξίου σε σχέση µε το 
είδος του κορµού που 
δηλώθηκε στο βιβλίο εισόδου 
στο χώρο αποθήκευσης κορµών 

γ. τις διαστάσεις του κορµού 
που δηλώθηκαν στο βιβλίο 
εργοταξίου σε σχέση µε τις 
διαστάσεις του κορµού που 
δηλώθηκαν στο βιβλίο εισόδου 
στον χώρο αποθήκευσης. 

2. Για κάθε φορτίο φορτηγού: 

α. τους αριθµούς των κορµών 
που δηλώθηκαν στο δελτίο 
µεταφοράς στο δάσος σε σχέση 
µε τους αριθµούς των κορµών 
που δηλώθηκαν στο βιβλίο 
εισόδου στο χώρο αποθήκευσης 
κορµών. 

β. τα είδη των κορµών που 
δηλώθηκαν στο δελτίο 
µεταφοράς στο δάσος σε σχέση 
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µε τα είδη των κορµών που 
δηλώθηκαν στα βιβλία 
εργοταξίου. 

γ. τις διαστάσεις των κορµών 
που δηλώθηκαν στο δελτίο 
µεταφοράς στο δάσος σε σχέση 
µε τις διατάσεις των κορµών 
που δηλώθηκαν στα βιβλία 
εργοταξίου· 

δ. τις ηµεροµηνίες των δελτίων 
µεταφοράς στο δάσος σε σχέση 
µε τις ηµεροµηνίες στα βιβλία 
εισόδου του εργοταξίου. 

3. Για κάθε µηνιαίο δελτίο 
διακίνησης: 

α. τους όγκους ανά είδος που 
δηλώθηκαν στο δελτίο σε 
σχέση µε τους όγκους που 
δηλώθηκαν στα βιβλία 
εργοταξίου την ίδια περίοδο. 

4. Για κάθε εντολή πληρωµής 
της DGEFCP: 

α. τα οφειλόµενα ποσά ανά 
είδος που υπολογίζονται από 
την SGBD σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα ποσά που 
αναγράφονται στις εντολές 
είσπραξης της DGEFCP. 
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Επαλήθευση  

Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού 

 

Ευθύνη και δραστηριότητες 

 

Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΟΡΜΩΝ 

(ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ραστηριότητες: 

• Τεµαχισµός 

• Μέτρηση, κυβισµός των 
δευτερευόντων τεµαχίων  

• Σήµανση και αρίθµηση 
των δευτερευόντων 
τεµαχίων  

• Καταγραφή του είδους 
των δευτερευόντων 
τεµαχίων  

Έγγραφο δήλωσης: 

∆ελτίο αποθεµάτων του χώρου αποθήκευσης 
«Πριστήριο/εργοστάσιο» 

 

∆εδοµένα: 

• Είδος 

• Αριθµός δευτερευόντων τεµαχίων  

• ∆ιαστάσεις και όγκοι των δευτερευόντων 
τεµαχίων  

Ροή δεδοµένων: 

∆ιαβίβαση προκαταρκτικής έκθεσης στο CDF. 

Μεθοδολογία: 

 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών: 

Επαλήθευση των δελτίων αποθεµάτων 

 

 

 

CDF:  

Υπεύθυνο να επιβλέπει τον 
έλεγχο της συµφωνίας στο 
επίπεδο του SGBD µεταξύ i) των 
διαθέσιµων δεδοµένων σχετικά 
µε τη µεταποίηση και ii) των 
πληροφοριών που συλλέγονται 
πριν από το στάδιο παραγωγής.  

Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε 
έλεγχο συµφωνίας σε αυτό το 
στάδιο πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 

1. Για κάθε κορµό: 

α. τα χαρακτηριστικά (αριθµό, 
είδος, διαστάσεις) που 
αναγράφονται στο δελτίο 
αποθέµατος στο χώρο 
αποθήκευσης κορµών σε σχέση 
µε τα ίδια χαρακτηριστικά στο 
βιβλίο εισόδου του χώρου 
αποθήκευσης·  

γ. το είδος των κορµοτεµαχίων 
δευτερεύουσας πρίσης σε σχέση 
µε το είδος του κορµοτεµαχίου 
κύριας πρίσης που δηλώθηκε στο 
δελτίο αποθεµάτων· 

γ. το συνολικό µήκος των 
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κορµοτεµαχίων δευτερεύουσας 
πρίσης σε σχέση µε το συνολικό 
µήκος του κορµοτεµαχίου κύριας 
πρίσης από το οποίο προέρχονται. 

2. Σε µηνιαία βάση: 

α. τους όγκους ανά είδος που 
εισέρχονται στο χώρο 
αποθήκευσης σε σχέση µε τους 
όγκους ανά είδος που εισέρχονται 
στο στάδιο της παραγωγής. 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Επαλήθευση  Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 

Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

∆ραστηριότητες: 

Κατά την είσοδο στη γραµµή 
µεταποίησης: 

Καταγραφή των αριθµών των πριστών 
κορµοτεµαχίων/δευτερευόντων τεµαχίων  

Καταγραφή των όγκων των πριστών 
κορµοτεµαχίων / δευτερευόντων τεµαχίων 
κατά την είσοδο στο εργοστάσιο κατά 
αριθµό και είδος 

Κατά την έξοδο από τη γραµµή 

Έγγραφο δήλωσης: 

• Έκθεση παραγωγής: 

• ∆ελτίο εισόδου στο εργοστάσιο (γραµµή 
µεταποίησης) 

• ∆ελτίο κατανάλωσης κορµοτεµαχίων για 
πρίση ή άλλη µεταποίηση 

• ∆ελτίο αποθέµατος στο χώρο 
αποθήκευσης 

∆εδοµένα: 

• Αριθµός κορµοτεµαχίων δευτερεύουσας 
πρίσης  

Μεθοδολογία: 

∆ιεύθυνση δασικών εκµεταλλεύσεων 
και βιοµηχανιών (DEIF)/ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών: Επαλήθευση: 

• ∆ελτίο αποθεµάτων στο 
χώρο αποθήκευσης 

• Προδιαγραφές εξαγωγής  

• Πινακίδες 

• Ποσοστό µεταποίησης 

 

CDF: 

Αρµόδιο να επιβλέπει τον έλεγχο 
της συµφωνίας στο επίπεδο του 
SGBD µεταξύ των διαθέσιµων 
πληροφοριών σχετικά µε i) τη 
µεταφορά ξυλείας και ii) τα 
προηγούµενα στάδια πριν από την 
παραγωγή.  

Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε 
έλεγχο συµφωνίας σε αυτό το 
στάδιο πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 

1. Για κάθε µεταποιηµένο 
δευτερεύον κορµοτεµάχιο  

α. τα χαρακτηριστικά (αριθµό, 
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µεταποίησης 

Μέτρηση και ογκοµέτρηση των δεµάτων 
πριστής ξυλείας (ή άλλων µεταποιηµένων 
προϊόντων) 

Αρίθµηση των δεµάτων ανά σύµβαση 

Υπολογισµός της απόδοσης της πρίσεως 

Αρµόδιος: Υπηρεσία εντεταλµένη από τη 
διοίκηση 

∆ραστηριότητες:  

Σήµανση των µεταποιηµένων προϊόντων 
(ετικέτες) 

 

• Είδος 

• Όγκος πριστών κορµοτεµαχίων = όγκος 
κορµοτεµαχίων δευτερεύουσας πρίσης  

• Απόδοση πρίσεως 

• Αριθµός δέµατος 

• Αριθµός των δεµάτων  

• ∆ιαστάσεις των τεµαχίων και όγκοι των 
δεµάτων 

• Επωνυµία της εταιρείας 

• Τόπος αποθήκευσης των αποθεµάτων 
µεταποιηµένων προϊόντων 

 

Ροή δεδοµένων: 

∆ιαβίβαση των δελτίων διακίνησης προϊόντων πριστής 
ξυλείας από την εταιρεία στην DGEFCP 

∆ιαβίβαση εκθέσεων της BMC, DR και DEIF στην 
ICEF.  

BMC: έλεγχος επαλήθευσης:  

• ∆ελτίο αποθεµάτων στο 
χώρο αποθήκευσης 

• Προδιαγραφές 

• Πινακίδες από την 
υπηρεσία την εντεταλµένη 
από τη διοίκηση 

• Ποσοστό µεταποίησης 

 

Καταστάσεις παραβάσεων, εάν είναι 
απαραίτητο 

ICEF: 

Επαλήθευση SGBD 

είδος, διαστάσεις) των 
µεταποιηµένων δευτερευόντων 
τεµαχίων (δελτίο εισόδου στο 
εργοστάσιο) σε σχέση µε τα ίδια 
στοιχεία στο δελτίο αποθέµατος 
του χώρου αποθήκευσης 

2. Για κάθε τύπο µεταποιηµένου 
προϊόντος, ανά είδος, σε µηνιαία 
βάση 

α. τους όγκους κορµοτεµαχίων 
δευτερεύουσας πρίσης που 
εισέρχονται στη γραµµή 
παραγωγής σε σχέση µε τους 
όγκους µεταποιηµένων προϊόντων 
(απόδοση υλικού) 

β. τους όγκους µεταποιηµένων 
προϊόντων ανά είδος που 
δηλώθηκαν στα δελτία διακίνησης 
των προϊόντων πριστής ξυλείας σε 
σχέση µε τα δελτία αποθεµάτων. 

 

Επαλήθευση  
Στάδιο ή αλυσίδα 

εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 
Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Έγγραφο δήλωσης: 

Έκθεση παραγωγής για την τοπική αγορά 

Μεθοδολογία: 

∆ιεύθυνση δασικών εκµεταλλεύσεων 

CDF: 

Αρµόδιο να επιβλέπει τον έλεγχο 
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∆ραστηριότητες: 

Κατά την είσοδο στη γραµµή παραγωγής: 

Καταγραφή των αριθµών των 
κορµοτεµαχίων δευτερεύουσας πρίσης  

Καταγραφή των όγκων των κορµοτεµαχίων 
δευτερεύουσας πρίσης ανά είδος 

 

Κατά την έξοδο από τη γραµµή 
παραγωγής: 

Ογκοµέτρηση και µέτρηση των δεµάτων 
πριστής ξυλείας 

Αρίθµηση των δεµάτων 

Τόπος αποθήκευσης στο εργοτάξιο 

Αναφορά τόπου αποθήκευσης στην 
Μπανγκουί ή σε άλλη πόλη 

Υπολογισµός απόδοσης της πρίσεως 

 

 

∆ελτίο µεταφοράς προϊόντων ξυλείας που 
προορίζονται για την τοπική αγορά 

∆εδοµένα: 

• Αριθµός κορµοτεµαχίων δευτερεύουσας 
πρίσης, είδος και όγκος κατά την είσοδο 
στη γραµµή παραγωγής  

• Αριθµός των δεµάτων, όγκοι κατά την 
έξοδο από τη γραµµή παραγωγής 

Ροή δεδοµένων: 

∆ιαβίβαση από την εταιρεία 

• Υποβολή στην DGEF έκθεσης παραγωγής 
για την τοπική αγορά  

• ∆ελτία συλλογής και εγγραφής δεδοµένων  

 

 

και βιοµηχανιών (DEIF)/Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση υδάτων και δασών: 

Επαλήθευση των δελτίων πώλησης. 

 

BMC:  

Έλεγχος επαλήθευσης των δελτίων 
πώλησης 

Έλεγχος των τιµολογίων των πωλήσεων. 

 

ICEF: 

Επαλήθευση SGBD. 

της συµφωνίας των στοιχείων 
στο επίπεδο του SGBD µεταξύ 
των διαθέσιµων πληροφοριών 
σχετικά µε τις δηλώσεις για τις 
πωλήσεις στην τοπική αγορά και 
τα στάδια πριν από την 
παραγωγή.  

Τα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται σε έλεγχο 
συµφωνίας σε αυτό το στάδιο 
πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 

1. Για κάθε τύπο 
µεταποιηµένου προϊόντος που 
προορίζεται για τοπική 
κατανάλωση σε µηνιαία βάση: 

α. τους όγκους των µικρών 
κορµοτεµαχίων που εισέρχονται 
στη γραµµή παραγωγής για την 
τοπική αγορά σε σχέση µε τους 
όγκους των µεταποιηµένων 
προϊόντων για την τοπική αγορά 
(απόδοση υλικού)· 

β. τους όγκους που δηλώθηκαν 
στις εκθέσεις παραγωγής για την 
τοπική αγορά σε σχέση µε τα 
δελτία µεταφοράς προϊόντων 
ξυλείας που προορίζονται για 
την τοπική αγορά.  
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ΕΞΑΓΩΓΗ 

Επαλήθευση  Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού 

Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 

Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

 

 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΚΟΡΜΩΝ, ΠΡΙΣΤΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ 

ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

∆ραστηριότητες: 

• Επεξεργασία των προδιαγραφών 
των προϊόντων 

• ∆ιασάφηση εµπορικής εξαγωγής 

• Σύνταξη της φορτωτικής (µε 
αριθµό πινακίδας της 
εντεταλµένης από τη διοίκηση 
υπηρεσίας) 

• Σύνταξη του πιστοποιητικού 
καταγωγής και φυτοϋγειονοµικού 
πιστοποιητικού 

• Αίτηση άδειας FLEGT. 

 

 

Αρµόδιος:  

Υπηρεσία εντεταλµένη από τη διοίκηση 

Έγγραφο δήλωσης: 

• Προδιαγραφές 

• Τιµολόγιο πώλησης 

• DEC 

• EUR 1 

• BAE 

• Φύλλο πορείας 

• Προηγούµενη ευνοϊκή γνώµη 

• Άδεια FLEGT. 

∆εδοµένα: 

• Είδος 

• Αριθµός κορµοτεµαχίων ή δέµατος 

• Όγκος ανά είδος για τους κορµούς 

• Όγκος των προϊόντων για τα 
προϊόντα πριστής ξυλείας και τα 
λοιπά προϊόντα 

Μεθοδολογία: 

∆ιεύθυνση δασικών εκµεταλλεύσεων και 
βιοµηχανιών (DEIF): Επαλήθευση: 

• ∆ελτία Μεταφοράς ξυλείας 
που έχουν ήδη υποβληθεί 

• ∆ελτίο αποστολής προϊόντων 
ξυλείας για εξαγωγή 

• Συνάφεια µεταξύ των δελτίων 
εξαγωγής και των βιβλίων 
εργοταξίου 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και 
δασών και επιθεωρητές των συνόρων 

• Επαλήθευση στα σύνορα 

• Επαλήθευση του 
πιστοποιητικού καταγωγής και 
του φυτοϋγειονοµικού 
πιστοποιητικού 

• Φυσικός έλεγχος και έλεγχος 
εγγράφων 

• Εγγραφή 

Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων και 
δασών - CDF:  

Υπεύθυνο να επιβλέπει τον έλεγχο 
της συµφωνίας στο επίπεδο του 
SGBD µεταξύ των διαθέσιµων 
πληροφοριών για τη µεταφορά 
ξυλείας, τις εξαγωγές και των 
διαθέσιµων πληροφοριών στα στάδια 
πριν από την παραγωγή 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε 
έλεγχο της συµφωνίας σε αυτό το 
στάδιο πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 

1. Για κάθε κορµό 

α. τα χαρακτηριστικά (αριθµό, είδος, 
διαστάσεις) που αναγράφονται στην 
προδιαγραφή σε σχέση µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά στο i) βιβλίο 
εισόδου στο χώρο αποθήκευσης, ii) 
στα βιβλία εργοταξίου για την 
αντίστοιχη περίοδο και iii) στα 
δελτία µεταφοράς στο δάσος.  

2. Για κάθε φορτίο: 

α. τις πληροφορίες για το φορτίο που 
είναι διαθέσιµες στο Υπουργείο 
Οικονοµικών σε σχέση µε τις 
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∆ραστηριότητες: 

Τοποθέτηση πινακίδων /γραµµωτών κωδικών 

• Αριθµός πινακίδων 

• Επωνυµία της εταιρείας εξαγωγής 

• Όνοµα πελάτη 

• Αριθµός σύµβασης πελάτη 

• Τόπος φόρτωσης 

• Προορισµός 

• Φορολογηθείσες αξίες 

Ροή δεδοµένων: 

• ∆ιαβίβαση των δελτίων Μεταφοράς 
ξυλείας από την εταιρεία στην DGEF 

• Έκδοση των εντολών είσπραξης από 
την DGEFCP και διαβίβαση των 
εκθέσεων στο CDF. 

• DEC 

• Επεξεργασία αίτησης έκδοσης άδειας 
FLEGT και απαντήσεις 

 

Κοινό σώµα ελέγχου: 

• Έλεγχος των τελωνειακών 
εγγράφων 

• Έλεγχος της συµφωνίας των 
δεδοµένων εκµετάλλευσης και 
εξαγωγής µε το βιβλίο 
εργοταξίου 

• Βιβλίο εργοταξίου και 
δηλώσεις Μεταφοράς ξυλείας 

• Έλεγχος των τιµών των 
ποσοτήτων που δηλώνονται 

ICEF: 

• Έλεγχος της συµφωνίας των 
δεδοµένων των άλλων 
υπηρεσιών 

• Επαλήθευση SGBD 

• Επιβεβαίωση της 
συµµόρφωσης στο όργανο 
αδειοδότησης FLEGT. 

ICEF: 

• Επαληθεύσεις των 
προδιαγραφών 

• Καταβολή των φόρων που 
συνδέονται µε την εξαγωγή 
προϊόντων ξυλείας 

Υπηρεσία εντεταλµένη από τη διοίκηση 

• Επαλήθευση των 

πληροφορίες που είναι επίσης 
διαθέσιµες για το ίδιο φορτίο στο 
Υπουργείο ∆ασών 

 

 

Όργανο έκδοσης των αδειών 
FLEGT: 

Υπεύθυνο να επιβλέπει τον έλεγχο 
της συµφωνίας µεταξύ των στοιχείων 
που δηλώνονται i) στην αίτηση 
αδειοδότησης FLEGT, ii) στην 
προσωρινή άδεια και iii) στο επίπεδο 
των φυσικών ελέγχων που 
διενεργούνται στα σύνορα, iv) στο 
επίπεδο των φυσικών ελέγχων που 
διενεργούνται στην Ντουάλα. 
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προδιαγραφών 

• Επιθεώρηση: ταυτοποίηση του 
είδους, µέτρηση, καθορισµός 
του όγκου µε βάση τα πρότυπα 
ATIBT 

• Τοποθέτηση δύο πλαστικών 
πινακίδων (µπλε και κόκκινες) 
µε ειδικό κωδικό της κάθε 
εταιρείας για κάθε 
κορµοτεµάχιο  

Επιτόπιος έλεγχος του φορτίου από την 
εντεταλµένη από τη διοίκηση υπηρεσία: 

• Έκδοση δελτίων ελέγχου 
φόρτωσης 

• Επιστροφή στον οδηγό του 
φακέλου µε το DEC, δύο 
δελτία ελέγχου της 
εντεταλµένης από τη διοίκηση 
υπηρεσίας, τις προδιαγραφές, 
τα τελωνειακά έγγραφα.  

Έλεγχος στα σύνορα από την 
εντεταλµένη από τη διοίκηση υπηρεσία 
(φυσικός έλεγχος και έλεγχος εγγράφων): 

• Επαλήθευση του δελτίου 
ελέγχου του ιδιωτικού φορέα 
εκµετάλλευσης και των 
προδιαγραφών 

• Έλεγχος των εγγράφων 
εξαγωγής DEC, των 
τελωνειακών εγγράφων 

• Αποκοπή του γλωσσιδίου της 
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µίας πινακίδας επάνω στον 
κορµό ή το δέµα 

• Αποστολή στην υπηρεσία 
διασφάλισης των εσόδων 
(BIVAC) στο Berberati του 
δελτίου ελέγχου και των 
αποκοµµένων γλωσσιδίων για 
τον έλεγχο της συµφωνίας 

• Εγγραφή των πληροφοριών 
της πινακίδας σε µητρώο 

• Έλεγχος ανά ιδιωτικό φορέα 
εκµετάλλευσης στο λιµένα της 
Ντουάλα: 

• Αποκοπή του γλωσσιδίου της 
δεύτερης πινακίδας 

• Αποστολή στην υπηρεσία 
διασφάλισης των εσόδων 
(BIVAC) στο Berberati, της 
έκθεσης άφιξης στην Ντουάλα 

• Πιστοποίηση της επαλήθευσης 
κατά την εξαγωγή (AVE). 

Όργανο έκδοσης των αδειών FLEGT: 

• Έκδοση των αδειών FLEGT 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 

Επαλήθευση  Στάδιο ή αλυσίδα 
εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 

Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Αρµόδιος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

∆ραστηριότητες: 

• Αίτηση εισαγωγής 
προϊόντων ξυλείας 

• Παραγγελία 

• Τιµολόγιο 

• Φύση του προϊόντος 

• Εκτελωνισµός. 

Έγγραφο δήλωσης: 

• ∆ιασάφηση εµπορικής εισαγωγής (DIC) 

• Άδεια ελέγχου νοµιµότητας της χώρας 
καταγωγής 

• Άδεια του MEFCP για εισαγωγή ξυλείας 
προς µεταποίηση 

∆εδοµένα: 

• Επωνυµία των εταιρειών 

• Αριθµός κορµοτεµαχίων  

• Είδη 

• Όγκοι 

• Πινακίδες/γραµµωτοί κωδικοί 

• Αριθµός ταυτοποίησης του κορµού 

Ροή δεδοµένων: 

• DIC ανά εταιρεία στο Υπουργείο Εµπορίου 

• ∆ιαβίβαση αντιγράφου DIC από το 

Μεθοδολογία: 

Υπουργείο Εµπορίου: 

• Έκδοση των DIC 

Υπηρεσία εντεταλµένη από τη διοίκηση:  

• Επιθεώρηση των προϊόντων 
προς εισαγωγή στη χώρα 
καταγωγής 

• Επαλήθευση των δηλούµενων 
τιµών 

• Έκδοση των πιστοποιητικών 
επαλήθευσης για εισαγωγή 

Τελωνεία: 

• Επαλήθευση των 
εκτελωνισµών 

• Έκδοση των αποδείξεων για 
τους εισπραχθέντες δασµούς 
και φόρους 

• ∆ιαβίβαση των δεδοµένων στο 
Υπουργείο Υδάτων και ∆ασών 

Όργανο έκδοσης αδειών FLEGT: 

ICEF/ CDF: 

 

Υπεύθυνο να επιβλέπει τον έλεγχο της 
συµφωνίας στο επίπεδο του SGBD 
µεταξύ των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιµες για τη µεταφορά ξυλείας 
και των πληροφοριών που συλλέγοντα 
από τα τελωνεία 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε 
έλεγχο της συµφωνίας σε αυτό το 
στάδιο πρέπει να περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 

1. Για κάθε φορτίο: 

α. τα στοιχεία που παρέχονται στα 
συνοριακά τελωνεία σε σχέση µε τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο 
βιβλίο εισόδου στο χώρο αποθήκευσης. 
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Υπουργείο στα τελωνεία και τη MEFCP 

• Χορήγηση άδειας από το MEFCP στην 
εταιρεία 

• ∆ιαβίβαση στο CDF 

• ∆ιαβίβαση της έκθεσης παραγωγής από την 
εταιρεία στην DGEFCP. 

• Επαλήθευση της νοµιµότητας 
του εισαγόµενου προϊόντος. 

MEFCP: 

• Έκδοση της άδειας εισαγωγής 
προϊόντων ξυλείας για 
µεταποίηση 

 

Επαλήθευση  
Στάδιο ή αλυσίδα 

εφοδιασµού Ευθύνη και δραστηριότητες Χρήσιµα δεδοµένα και τρόπος συλλογής 
Επικύρωση Συµφωνία των δεδοµένων 

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟ Ε∆Α∆ΦΟΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρµόδιος: ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

 

∆ραστηριότητες: 

• Καταγραφή από το 
τελωνείο (D15) 
κατά την είσοδο 

• Εισαγωγή στη βάση 
δεδοµένων 
SYDONIA 

• Καταγραφή κατά 
την έξοδο. 

Έγγραφο δήλωσης: 

• D15 

∆εδοµένα: 

• Αριθµοί 

• Είδη 

• Αριθµοί των κορµών ή των δεµάτων 

• Μικτό και συνολικό βάρος 

• Εµπορικός προορισµός 

• Τιµή 

• Όγκος. 

Ροή δεδοµένων: 

∆ιαβίβαση έκθεσης για τα υπό διαµετακόµιση προϊόντα 

Μεθοδολογία: 

Τελωνεία: 

Εγγραφή 

 

 

Επιθεώρηση των συνόρων: 

Εγγραφή. 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ: 

CDF: 

Υπεύθυνα να επιβλέπουν τον έλεγχο 
της συµφωνίας στο επίπεδο του SGBD 
µεταξύ των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιµες σχετικά µε την είσοδο των 
προϊόντων και την έξοδό τους από το 
έδαφος της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας. Τα στοιχεία που 
υποβάλλονται σε έλεγχο συµφωνίας σε 
αυτό το στάδιο πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

1. Για κάθε φορτίο: 

Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την 
είσοδο στο έδαφος της χώρας (άδεια 
κυκλοφορίας φορτηγού, καταγωγή της 
ξυλείας, είδος, όγκος, αριθµοί 
εγγραφής των κορµών, ηµεροµηνία, 
ώρα, τόπος) σε σχέση µε τις ίδιες 
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στο CDF. πληροφορίες που συλλέγονται κατά 
την έξοδο από το έδαφος της χώρας.  
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3.1.2 Σύστηµα φυσικής ιχνηλασιµότητας και µέθοδος ελέγχου της συνοχής των όγκων  

Κατά το στάδιο εφαρµογής της συµφωνίας θα τεθεί σε εφαρµογή ένα ενιαίο εθνικό σύστηµα 
αλφαριθµητικής ταυτοποίησης για το σύνολο των δασικών εταιρειών, ήδη κατά την απογραφή της 
εκµετάλλευσης και πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆.  

Το ΣΕΝ επιτρέπει τον έλεγχο της συµφωνίας: 

• των µονάδων (ιστάµενων δένδρων, κορµών, κορµοτεµαχίων, δεµάτων µεταποιηµένων 
προϊόντων) στα διάφορα στάδια της αλυσίδας ελέγχου,  

• των παραγόµενων όγκων ανά οµάδα µονάδων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας (στην κλίµακα 
της PEA, της UFG, της AAC, κλπ.).  

Για τα µεταποιηµένα προϊόντα, θα τεθεί σε λειτουργία κατά το στάδιο εφαρµογής της συµφωνίας ένα 
σύστηµα ελέγχου της συµφωνίας των δεδοµένων στο επίπεδο της εισόδου στις και της εξόδου από τις 
µονάδες παραγωγής στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων µεταποίησης, πριν από την έκδοση της 
πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. Το σύστηµα αυτό λαµβάνει επίσης υπόψη τους όγκους κατά την 
είσοδο και την έξοδο από το εργοστάσιο (συµπεριλαµβανοµένου του χώρου αποθήκευσης κορµών του 
εργοστασίου). Ο πίνακας στο σηµείο 3.1.1 παρουσιάζει τα σηµεία για τα οποία θα πραγµατοποιηθεί ο 
έλεγχος της συµφωνίας των στοιχείων σχετικά µε τους όγκους. 

3.1.3 Μέθοδος ταυτοποίησης των προϊόντων 

Η τρέχουσα µέθοδος ταυτοποίησης είναι η µέθοδος µε τις δίχρωµες πινακίδες (µπλε και κόκκινες). Θα 
αναπτυχθεί µια µέθοδος γραµµωτών κωδικών στο πλαίσιο της εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από 
την έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. 

3.1.4 Έλεγχος και έγκριση των καθηκόντων που ανατίθενται στους φορείς εκµετάλλευσης 

Η επιθεώρηση όλων των προς εξαγωγή προϊόντων ξυλείας έχει ανατεθεί σε έναν ιδιωτικό φορέα 
εκµετάλλευσης, ο οποίος είναι σήµερα η εταιρεία BIVAC Export. Οι δραστηριότητες αυτού του 
φορέα εκµετάλλευσης ελέγχονται από τη δηµόσια διοίκηση. Ενόψει της εφαρµογής της συµφωνίας, 
προβλέπεται επικαιροποίηση της συµβατικής σχέσης µε έναν ιδιωτικό φορέα επιθεώρησης προϊόντων 
ξυλείας προς εξαγωγή.  

Στο πλαίσιο του συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την 
επιθεώρηση των προϊόντων ξυλείας προς εξαγωγή θα διαβιβάσει το αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων 
στην ICEF, η οποία θα ενηµερώσει σχετικά την αρχή αδειοδότησης. Οι τρόποι διαβίβασης των 
πληροφοριών θα καθοριστούν κατά το στάδιο της εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από την έκδοση 
της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. 

3.1.5 Περιπτώσεις µη συµµόρφωσης σε θέµατα αλυσίδας εφοδιασµού 

Οι διάφορες περιπτώσεις παραβάσεων θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις στην ΚΑ∆.  

Σε περίπτωση επιβολής φορολογικών κυρώσεων για παραβάσεις, η επιβολή τους πραγµατοποιείται 
από τις Οικονοµικές υπηρεσίες µε βάση την έκθεση επιθεώρησης της εταιρείας που είναι υπεύθυνη 
για την επιθεώρηση των προς εξαγωγή προϊόντων ξυλείας ή των επιθεωρητών των συνοριακών 
ελέγχων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών της δασικής διοίκησης.  
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Στο πλαίσιο της έκδοσης των αδειών FLEGT, θα συνταχθεί εγχειρίδιο διαδικασιών για τον χειρισµό 
παραβάσεων και των κυρώσεων µε στόχο την ενίσχυση του συστήµατος ελέγχου κατά το στάδιο της 
εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆.  

3.2 – Επαλήθευση των απαιτήσεων σχετικά µε την αλυσίδα εφοδιασµού 

a)- Επιθεωρήσεις 

Τα διάφορα επίπεδα ευθύνης, η συχνότητα και οι µέθοδοι ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού 
καθορίζονται στο εθνικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας που περιγράφεται στο σηµείο 3.1.1. του πίνακα. 

Οι ανταλλαγές δεδοµένων µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης και του συστήµατος διαχείρισης βάσης 
δεδοµένων (που στεγάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Κέντρου ∆ασικών ∆εδοµένων) πρέπει 
να πραγµατοποιούνται µε συχνότητα που θα καθοριστεί. 

Η επαλήθευση των απαιτήσεων σχετικά µε την αλυσίδα εφοδιασµού πραγµατοποιείται για κάθε 
αίτηση άδειας FLEGT, λαµβανοµένων υπόψη των εκθέσεων και πρακτικών των εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών. 

β)- ∆ιαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων επαλήθευσης 

Η διαχείριση και η ανάλυση των δεδοµένων στην αλυσίδα εφοδιασµού πραγµατοποιούνται µε τη 
βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων (SGBD) σε κεντρικό επίπεδο στο 
Κέντρο ∆ασικών ∆εδοµένων (CDF). Η διαχείριση αυτή συνεπάγεται: 

• την ανάπτυξη λογισµικού επεξεργασίας πληροφοριών προσαρµοσµένων στις ανάγκες 
ιχνηλασιµότητας· 

• την ηλεκτρονική σύνδεση µέσω ∆ιαδικτύου, η οποία παρέχει πρόσβαση δικτύου σε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, σε συνθήκες εγγυηµένης ασφάλειας. 

Η διαχείριση των δεδοµένων θα καθοριστεί κατά το στάδιο εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από την 
έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. 
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4 – ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ FLEGT  

Η αρχή αδειοδότησης FLEGT είναι όργανο που ορίζεται από τον Υπουργό Υδάτων και ∆ασών και 
υπάγεται στο ιδιαίτερο γραφείο του. Είναι, συνεπώς, αυτοτελής υπηρεσία που λειτουργεί αυτόνοµα, 
αλλά λογοδοτεί στον Υπουργό Υδάτων και ∆ασών. 

Για να χορηγηθεί άδεια FLEGT σε ένα φορέα εκµετάλλευσης που επιθυµεί να εξάγει τα προϊόντα του, 
απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης σε χαρτί στην αρχή αδειοδότησης. Η αίτηση αυτή πρέπει να 
περιέχει όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις που εγγράφονται στο προσάρτηµα Ι του παραρτήµατος IV 
της εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης. Η έκδοση πραγµατοποιείται µε τη χρησιµοποίηση ενός 
ενιαίου µορφότυπου που θα καταρτιστεί και θα δηµοσιοποιηθεί από την αρµόδια δασική διοίκηση στο 
στάδιο εφαρµογής της συµφωνίας, πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας FLEGT από την ΚΑ∆. 

Όταν η αρµόδια αρχή αδειοδότησης παραλαµβάνει µια αίτηση, απευθύνεται στην Κεντρική 
Επιθεώρηση υδάτων και δασών και στο Κέντρο ∆ασικών ∆εδοµένων για την επαλήθευση των 
στοιχείων που αφορούν τη νοµιµότητα της επιχείρησης και των προϊόντων που προορίζονται για 
εξαγωγή, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων. Το σύστηµα αυτό 
τροφοδοτείται από το σύνολο των εµπλεκόµενων υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
επαλήθευση και τον έλεγχο της επαλήθευσης των στοιχείων που αφορούν τη νοµιµότητα των 
επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι υπηρεσίες 
αυτές θα υποβοηθούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες διασφαλίζουν την 
ανεξάρτητη παρακολούθηση του συστήµατος, ενώ η σωστή λειτουργία της αξιολογείται σε τακτά 
διαστήµατα από εξωτερικό ελεγκτή οι αρµοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο τµήµα 5 του 
παρόντος εγγράφου. 

Η Κεντρική Επιθεώρηση, λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από το CDF, 
διατυπώνει ευνοϊκή γνώµη προς την αρµόδια αρχή αδειοδότησης, εάν η επιχείρηση και τα δηλωθέντα 
προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΣΕΝ. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο εκδοχές: έκδοση της άδειας στην Μπανγκουί ή έκδοση της 
άδειας στη Ντουάλα (Καµερούν). Πράγµατι, ορισµένα φορτία, ιδίως τα φορτία κορµών, δεν είναι 
γνωστά πριν από το σηµείο φόρτωσης, δηλ. στην Ντουάλα. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας 
εκµετάλλευσης δεν γνωρίζει το φορτίο κατά την αναχώρηση από την ΚΑ∆. Τα προϊόντα εξέρχονται 
από το έδαφος της ΚΑ∆ µε διαφορετικά φορτηγά οχήµατα, αλλά θα αποτελέσουν ένα και το αυτό 
φορτίο στην Ντουάλα. Η κεντροαφρικανική πλευρά έχει επινοήσει ένα ειδικό σύστηµα γι' αυτή την 
περίπτωση. Ο φορέας εκµετάλλευσης δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του αν η άδεια πρέπει 
να εκδοθεί στην Μπανγκουί ή στην Ντουάλα. 

Όταν η άδεια εκδίδεται στην Ντουάλα 

Σε αυτή την περίπτωση, η αρχή αδειοδότησης χορηγεί στην επιχείρηση έγγραφο που επισηµοποιεί την 
προηγούµενη ευνοϊκή γνώµη. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται για κάθε φορτηγό που µεταφέρει ολόκληρο 
ή ένα µέρος του φορτίου. Με αυτό τον τρόπο διενεργείται στα σύνορα έλεγχος σε κάθε φορτηγό. 
Εκδίδεται στην Κεντρική Αφρική (στην Μπανγκουί ή σε άλλους τόπους που θα προσδιοριστούν, όπως 
το Berberati) από την αρχή αδειοδότησης. Αντίγραφο της ευνοϊκής γνώµης διαβιβάζεται στο 
αποκεντρωµένο παράρτηµα της αρχής αδειοδότησης που βρίσκεται στην Ντουάλα.  

Η αρχή αδειοδότησης διατηρεί, µετά από γνωµοδότηση, όλα τα έγγραφα που αιτιολογούν την 
απόφαση έκδοσης ή µη έκδοσης της άδειας FLEGT. Τα έγγραφα αυτά αρχειοθετούνται για περίοδο 
τουλάχιστον 5 ετών.  
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Ο φορέας εκµετάλλευσης που διαθέτει το εκδοθέν από το όργανο αδειοδότησης έγγραφο της ευνοϊκής 
γνώµης µπορεί να αποστείλει τα σχετικά προϊόντα στο λιµένα της Ντουάλα για εξαγωγή. Τα προϊόντα 
επιθεωρούνται εκ νέου στο λιµένα της Ντουάλα από την υπηρεσία της αρχής αδειοδότησης FLEGT, η 
οποία διενεργεί τον έλεγχο της αντιστοιχίας µεταξύ των προϊόντων που δηλώνονται στις ευνοϊκές 
γνώµες τις οποίες παραλαµβάνει η αρχή αδειοδότησης και των προϊόντων που φθάνουν στην 
Ντουάλα. Η υπηρεσία αυτή διαβιβάζει ηλεκτρονικά το αποτέλεσµα της επαλήθευσής της στην αρχή 
αδειοδότησης, η οποία στη συνέχεια της διαβιβάζει την οριστική της γνώµη µε τον ίδιο τρόπο. Με την 
παραλαβή αυτής της γνώµης, η υπηρεσία αδειοδότησης εκδίδει υπογεγραµµένη άδεια, µετά την 
επαλήθευση του όγκου πριν από τη φόρτωση. Το κατωτέρω διάγραµµα περιγράφει τη διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης των αδειών FLEGT.  

Όταν η άδεια εκδίδεται στην Μπανγκουί 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα εξέρχονται από άλλο λιµένα εκφόρτωσης εκτός του λιµένα της 
Ντουάλα, οι επαληθεύσεις της νοµιµότητας διενεργούνται (βλ. στάδια 1 έως 7 του κατωτέρω 
διαγράµµατος) και η άδεια εκδίδεται στο Μπανγκουί (αντί του σταδίου 8 του κατωτέρω 
διαγράµµατος). Οι υπηρεσίες ελέγχου που εργάζονται υπό την Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων και 
δασών είναι εγκατεστηµένες στις διάφορες εξόδους της χώρας, ώστε να ελέγχουν τη συµµόρφωση του 
φορτίου µε την άδεια FLEGT και να ενηµερώνουν την αρχή αδειοδότησης γι' αυτή τη συµµόρφωση. 

Σε περίπτωση απόρριψης λόγω µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του ΣΕΝ, διαβιβάζεται στην 
επιχείρηση αρνητική γνώµη σε εύλογο διάστηµα. 

Τα στοιχεία σχετικά µε τους αριθµούς των εκδιδόµενων αδειών σε συνάρτηση µε τη φύση και τους 
προορισµούς των προϊόντων θα δηµοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι δηµόσιες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Χ. Το παράρτηµα IV 
περιγράφει, αναλυτικότερα, τις διαδικασίες έκδοσης και τις τεχνικές προδιαγραφές των αδειών 
FLEGT. 



 

EL 188   EL 

 

  Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών = Ανεξάρτητη παρακολούθηση 
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∆ιάγραµµα 1: Γραφική παράσταση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών FLEGT και της ροής δεδοµένων µεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου και επαλήθευσης 
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Περιγραφή του διαγράµµατος της διαδικασίας έκδοσης της άδειας FLEGT στην 
Ντουάλα 

Αριθ. βέλους Περιγραφές Τόποι 

a, b και e Ανταλλαγές πληροφοριών και δεδοµένων µεταξύ της ICEF (CDF/SGBD) και των 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών και των δασικών εταιριών κατά την επαλήθευση της 
νοµιµότητας και της ιχνηλασιµότητας  

Μπανγκουί και επαρχίες 

c και d Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ICEF και του CDF: η ICEF διαβιβάζει τα 
δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της. Το CDF τροφοδοτεί και διαχειρίζεται το SGBD και 
διαβιβάζει το περιεχόµενο στην ICEF για κάθε αίτηση αδειοδότησης FLEGT. 

Μπανγκουί  

1 Με τη βοήθεια των προδιαγραφών, η εταιρεία υποβάλλει αίτηση διασάφησης εµπορικής 
εξαγωγής (DEC) στην αρµόδια υπηρεσία διασφάλισης των φορολογικών εσόδων 
(BIVAC)  

Μπανγκουί 

2 Χορήγηση της DEC στη δασική εταιρεία, επικυρωµένης από το Υπουργείο Εµπορίου Μπανγκουί 

3 Τελωνειακή διασάφηση από την εταιρεία Μπανγκουί 

4 Έκδοση αποδείξεων εκτελωνισµού (δασµοί εξόδου + κατ' αποκοπή ελάχιστος φόρος + 
τέλος για τον εξοπλισµό µέσων ηλεκτρονικής επεξεργασίας οικονοµικών δεδοµένων) 
από το τελωνείο 

Μπανγκουί 

5 Αίτηση άδειας FLEGT από τη δασική εταιρεία µε τη χρήση του εντύπου Μπανγκουί 

6 Η αρχή αδειοδότησης FLEGT απευθύνεται στην ICEF για την επαλήθευση της 
νοµιµότητας του φορτίου 

Μπανγκουί 

7 Γνώµη της ICEF στην αρχή αδειοδότησης FLEGT  Μπανγκουί 

8 Κοινοποίηση της θετικής γνώµης στην εταιρεία Μπανγκουί ή άλλη πόλη 
(Berberati, σύνορα)  

9 ∆ιαβίβαση της θετικής γνώµης στην υπηρεσία αδειοδότησης στο παράρτηµα της 
Ντουάλα 

Από Μπανγκουί προς 
Ντουάλα 

10 ∆ιαβίβαση του αποτελέσµατος του φυσικού ελέγχου και του ελέγχου εγγράφων από την 
υπηρεσία αδειοδότησης στην Ντουάλα στην αρχή αδειοδότησης  

Από Ντουάλα προς 
Μπανγκουί 

11 Εντολή έκδοσης της άδειας FLEGT στην υπηρεσία αδειοδότησης στην Ντουάλα  Από Μπανγκουί προς 
Ντουάλα 

12 Έκδοση της άδειας FLEGT από την υπηρεσία έκδοσης των αδειών (παράρτηµα της 
Ντουάλα) 

Ντουάλα 

13 ∆ιαβίβαση των αντιγράφων της άδειας από την υπηρεσία έκδοσης στην αρχή 
αδειοδότησης 

Από Ντουάλα προς 
Μπανγκουί 

14 ∆ιαβίβαση αντιγράφου της άδειας από την αρχή αδειοδότησης στην ICEF για 
αρχειοθέτηση 

Μπανγκουί 
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5.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος του συστήµατος (ΑΕΣ) έχει στόχο να παράσχει σε όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη τις εγγυήσεις αξιοπιστίας των αδειών FLEGT που εκδίδονται στην 
ΚΑ∆. 

Οι λειτουργίες του ΑΕΣ είναι: 

• να αξιολογεί τακτικά τη σωστή λειτουργία όλων των στοιχείων του 
συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ), και ιδίως: 

• την τήρηση των αρχών και κριτηρίων του πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας· 

• την αποτελεσµατικότητα της επαλήθευσης της αλυσίδας εφοδιασµού· 

• την αποτελεσµατικότητα των επαληθεύσεων και των ελέγχων της επαλήθευσης· 

• την αξιοπιστία του συστήµατος έκδοσης των αδειών FLEGT· 

• τον µηχανισµό διαχείρισης των καταγγελιών (εγγραφή των παραπόνων των 
εµπλεκόµενων σχετικά µε: i) την εφαρµογή του ΣΕΝ και ii) τις δραστηριότητες του 
ΑΕΣ· 

• τη συνέργεια ανάµεσα σε όλα τα στοιχεία του ΣΕΝ· 

• τη συνέργεια ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία (ροή 
πληροφοριών, αρχειοθέτηση, διαδικασίες κλπ.)· 

• να αξιολογεί την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων στα 
οποία βασίζεται το ΣΕΝ· 

• να εντοπίζει τις αδυναµίες και τις ελλείψεις του συστήµατος (η πρόταση 
των διορθωτικών µέτρων υπάγεται στην αρµοδιότητα της κοινής 
επιτροπής)· 

• να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο, την εφαρµογή των διορθωτικών 
µέτρων που αποφασίζει η κοινή επιτροπή, λόγω των αδυναµιών και 
ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί, και να αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητά τους· 

• να επαληθεύει τη χρήση των αδειών FLEGT κατά τη θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων ξυλείας 
που προέρχονται από την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία· 

• να συντάσσει και να υποβάλλει έκθεση στην κοινή επιτροπή µετά από 
κάθε έλεγχο. 

Το παράρτηµα VI της παρούσας συµφωνίας περιγράφει τους όρους εντολής του ΑΕΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΕΣ) 

I.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σκοπός του ανεξάρτητου ελέγχου του συστήµατος (ΑΕΣ) επαλήθευσης της νοµιµότητας 
είναι να παρασχεθούν σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς οι εγγυήσεις αξιοπιστίας των 
αδειών FLEGT που εκδίδονται στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία.  

II.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Τα γενικά καθήκοντα του ΑΕΣ είναι τα ακόλουθα: 

• να αξιολογεί τακτικά τη σωστή λειτουργία όλων των στοιχείων του 
συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ), και ιδίως:  

• την τήρηση των αρχών και κριτηρίων του πίνακα αξιολόγησης της νοµιµότητας· 

• την αποτελεσµατικότητα της επαλήθευσης της αλυσίδας εφοδιασµού· 

• την αποτελεσµατικότητα των επαληθεύσεων και των ελέγχων της επαλήθευσης· 

• την αξιοπιστία του συστήµατος έκδοσης των αδειών FLEGT· 

• τον µηχανισµό διαχείρισης των καταγγελιών (καταγραφή των παραπόνων των 
εµπλεκόµενων σχετικά µε: i) την εφαρµογή του ΣΕΝ και ii) των δραστηριοτήτων 
του ΑΕΣ· 

• τη συνέργεια ανάµεσα σε όλα τα στοιχεία του ΣΕΝ· 

• τη συνέργεια ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία (ροή 
πληροφοριών, αρχειοθέτηση, διαδικασίες κλπ.)· 

• να αξιολογεί την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων στα 
οποία βασίζεται το ΣΕΝ· 

• να εντοπίζει τις αδυναµίες και τις ελλείψεις του συστήµατος (η πρόταση 
των διορθωτικών µέτρων υπάγεται στην αρµοδιότητα της κοινής 
επιτροπής)· 

• να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο, την εφαρµογή των διορθωτικών 
µέτρων που αποφασίζει η κοινή επιτροπή, λόγω των αδυναµιών και 
ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί, και να αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητά τους· 
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• να επαληθεύει τη χρήση των αδειών FLEGT κατά τη θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων ξυλείας 
που προέρχονται από την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία· 

• να συντάσσει και να υποβάλλει έκθεση στην κοινή επιτροπή µετά από 
κάθε έλεγχο. 

III.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Ο ΑΕΣ είναι µια ανεξάρτητη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας, του ιδιωτικού τοµέα, των ιδιωτικών ΜΚΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ΑΕΣ µπορεί να είναι ένα γραφείο µελετών, κοινοπραξία γραφείων µελετών, εταιρεία, 
ένα ιδιαίτερο γραφείο ή µια οργάνωση αναγνωρισµένη σε διεθνές επίπεδο για την εµπειρία 
και την αξιοπιστία της στις αποστολές ελέγχου. 

Ο φορέας πρέπει να διαθέτει µια πολυκλαδική οµάδα αποτελούµενη από ειδικούς 
εµπειρογνώµονες σε θέµατα ελέγχου και να διαθέτει επαρκή γνώση της λειτουργίας των 
δασικών εκµεταλλεύσεων, των δασικών επιχειρήσεων, των διαδικασιών εξαγωγής 
προϊόντων ξυλείας από τις χώρες της επιµέρους περιοχής της Κεντρικής Αφρικής. Ο 
φορέας πρέπει επίσης να διαθέτει αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Οι φορείς παροχής εµπορικών υπηρεσιών βάσει σύµβασης µε την κυβέρνηση της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας για την παροχή άλλων υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου 
των δασικών πόρων ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που παρουσιάζει ή ενδέχεται να 
φέρει τον πάροχο υπηρεσιών σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων δεν είναι 
αποδεκτοί για την άσκηση δραστηριοτήτων ελέγχου. 

Τα κριτήρια πρόσληψης του ΑΕΣ είναι τα ακόλουθα: 

• διαπιστωµένη εµπειρία στο δασικό τοµέα στην υποπεριοχή της Κεντρικής 
Αφρικής· 

• καλή γνώση της νοµοθεσίας στον δασικό, φορολογικό, περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και εµπορικό τοµέα των χωρών της υποπεριοχής της Κεντρικής 
Αφρικής. Η γνώση της δασικής νοµοθεσίας της ΚΑ∆ αποτελεί πλεονέκτηµα· 

• τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία στον τοµέα της αξιολόγησης της διαχείρισης 
δασών και της επαλήθευσης της αλυσίδας ελέγχου στις χώρες της υποπεριοχής 
της Κεντρικής Αφρικής· 

• την ικανότητα να συντάσσει εκθέσεις ελέγχου που να πληρούν τα διεθνή 
πρότυπα· 

• την ανεξαρτησία και τη διεθνή αξιοπιστία του ΑΕΣ. 
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IV.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ο ΑΕΣ οφείλει να καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία µέχρι την έκδοση των αδειών 
FLEGT, σύµφωνα µε εγχειρίδιο διαδικασιών που πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην 
κοινή επιτροπή για έγκριση εντός τριών µηνών από την πρόσληψή του. 

Η µεθοδολογία του ΑΕΣ πρέπει να καλύπτει το σύνολο των σηµείων που παρουσιάζονται 
στο τµήµα ΙΙ και αφορούν τις αποστολές. 

Ο ΑΕΣ εργάζεται σύµφωνα µε µια τεκµηριωµένη διαδικασία που βασίζεται στην ύπαρξη 
αποδεικτικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό, όλα τα έγγραφα που αποσκοπούν στην έκδοση 
µιας άδειας FLEGT πρέπει να υπόκεινται σε διασταυρούµενη επαλήθευση σε πολλές 
πηγές, εφόσον αυτό είναι δυνατό βάσει δειγµατοληψιών και των δραστηριοτήτων 
επιτόπιας επαλήθευσης για να συµπληρωθούν και να διασταυρωθούν τα στοιχεία που 
προκύπτουν από τους ελέγχους εγγράφων. Ο ΑΕΣ µπορεί να διενεργεί έρευνες βάσει 
καταγγελιών ή παρατηρήσεων που παραλαµβάνει από την κοινή επιτροπή εφαρµογής της 
συµφωνίας. 

Κατά την έναρξη της εφαρµογής της συµφωνίας, η συχνότητα των παρεµβάσεων του ΑΕΣ 
είναι τρεις φορές ετησίως το πρώτο έτος, δύο φορές ετησίως το δεύτερο και το τρίτο έτος, 
και στη συνέχεια µία φορά ετησίως µετά το τέταρτο έτος. Κατόπιν αιτήσεως της κοινής 
επιτροπής, ο ΑΕΣ µπορεί να διενεργεί συµπληρωµατικούς ελέγχους. 

Πριν την έναρξη της εντολής του, ο ΑΕΣ υποβάλλει για έγκριση στην κοινή επιτροπή 
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες των αποστολών και την 
υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων.  

V.   ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο ΑΕΣ πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις πηγές πληροφοριών 
που κρίνει κατάλληλες. Οι εµπλεκόµενοι φορείς διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση. 

Οι βασικές πηγές πληροφοριών του ΑΕΣ στους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία 
έκδοσης αδειών FLEGT είναι οι ακόλουθες: 

– η αρχή αδειοδότησης (Υπουργείο Υδάτων και ∆ασών)· 

– η Κεντρική Επιθεώρηση υδάτων και δασών όπου διενεργούνται οι τελευταίες 
επαληθεύσεις πριν από την έκδοση της άδειας FLEGT· 

– το Κέντρο ∆ασικών ∆εδοµένων όπου αρχειοθετούνται οι άδειες FLEGT και 
τα δεδοµένα των εξαγωγών κάθε δασικής εταιρείας· 

– η εταιρεία διασφάλισης των εσόδων από τις εξαγωγές (σήµερα είναι η 
BIVAC)· 

– οι δηµόσιες υπηρεσίες που εµπλέκονται στο έργο της επαλήθευσης της 
τήρησης των δεικτών επαλήθευσης της νοµιµότητας· 

• το Υπουργείο Υδάτων και ∆ασών· 
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• το Υπουργείο Εµπορίου· 

• το Υπουργείο Οικονοµικών· 

• το Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κοινωνικής Ασφάλειας και Εργασίας· 

• το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης· 

• το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικολογίας· 

• το Υπουργείο ∆ηµόσιας Υγείας· 

• το Υπουργείο Γεωργίας· 

• το Υπουργείο Μεταφορών· 

– οι δασικές υπηρεσίες, οι ανάδοχοι αδειών βιοτεχνικής εκµετάλλευσης των 
κοινοτικών δασών και φορείς εκµετάλλευσης ή ιδιοκτήτες των δασικών 
φυτειών· 

– όλες οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στη διενέργεια των διαφόρων ελέγχων· η 
Γενική ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών, η ∆ιεύθυνση δασικών εκµεταλλεύσεων 
και βιοµηχανιών, η ∆ιεύθυνση απογραφών και χρήσεων δασικής γης, η 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υδάτων και δασών, το µικτό κινητό σώµα 
επέµβασης και επαλήθευσης, οι τελωνειακές υπηρεσίες της Κεντρικής 
Αφρικής, οι φορολογικές υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, πλαισίου 
διαβίωσης και περιβαλλοντικού προγραµµατισµού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, η Επιθεώρηση Εργασίας, οι φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες, το 
γραφείο οδικών µεταφορών της Κεντρικής Αφρικής (BARC), οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εµπορίου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης· 

– οι αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

– η εταιρεία εκµετάλλευσης των χώρων αποθήκευσης ξυλείας του Καµερούν 
(Ντουάλα)· 

– τα µέλη της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ)· 

– οι παρακείµενοι πληθυσµοί των περιοχών ΡΕΑ και άλλων περιοχών δασικής 
εκµετάλλευσης· 

– το προσωπικό των φορέων αναπτυξιακών σχεδίων ή υποστήριξης σε σχέση µε 
την ανάπτυξη των δασών· 

– όλες οι άλλες πηγές που κρίνονται κατάλληλες. 

Καταγγελίες από φορείς που συµµετέχουν στο σύστηµα έκδοσης των αδειών FLEGT 
µπορούν να υποβάλλονται στην κοινή επιτροπή. Η κοινή επιτροπή µπορεί να τις θέσει στη 
διάθεση του ΑΕΣ. Οι καταγγελίες αυτές µπορούν επίσης να αποτελούν πηγή 
πληροφόρησης για τον ΑΕΣ. 
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Η πρόσβαση στην πληροφόρηση υλοποιείται σε ένα πρώτο στάδιο µε τη διάθεση στον 
ΑΕΣ των εκθέσεων ελέγχου, των πρακτικών των αποστολών ελέγχων και των εκθέσεων 
επαλήθευσης της τήρησης των δεικτών αξιολόγησης της νοµιµότητας. 

Ο ΑΕΣ πραγµατοποιεί επιτόπιες επισκέψεις, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για να λάβει 
τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες. 

Ο ΑΕΣ οφείλει επίσης να συµβουλεύεται τις κυριότερες βάσεις δεδοµένων, όπως αυτές 
του CDF και των κεντροαφρικανικών τελωνείων. 

VI.   ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Οι εκθέσεις του ΑΕΣ περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προσέλκυσαν την προσοχή των 
ελεγκτών. 

Ο ΑΕΣ εκδίδει ένα υπόδειγµα έκθεσης στο πλαίσιο των διαδικασιών που τεκµηριώνονται 
και εγκρίνονται από την κοινή επιτροπή. 

Μετά από κάθε έλεγχο, ο ΑΕΣ εκδίδει εντός τριών εβδοµάδων προσωρινή έκθεση στη 
γαλλική γλώσσα σε οκτώ αντίτυπα: τέσσερα αντίτυπα αποστέλλονται στο Υπουργείο 
∆ασών και τέσσερα στην ευρωπαϊκή πλευρά, εκτός από το ηλεκτρονικό αντίγραφο που 
αποστέλλεται στους δύο συµβαλλόµενους. 

Επαληθεύοντας ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε το σύστηµα 
επαλήθευσης της νοµιµότητας από όλες τις συνιστώσες του συστήµατος, η έκθεση πρέπει 
να παρουσιάζει τις αναλύσεις για όλα τα στοιχεία του συστήµατος. 

Οι παρατηρήσεις των δύο µερών, συµπεριλαµβανοµένων των καταγγελιών για τον τρόπο 
µε τον οποίο ο ελεγκτής εκπληρώνει την αποστολή του, σχετικά µε την προσωρινή έκθεση 
αναλύονται στο επίπεδο της κοινής επιτροπής, η οποία τις διαβιβάζει στον ΑΕΣ για τη 
σύνταξη της τελικής έκθεσης. Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει απάντηση του 
ΑΕΣ στις παρατηρήσεις που διατυπώνει η κοινή επιτροπή. 

Ο ΑΕΣ εκδίδει συστηµατικά συνοπτική έκθεση η οποία δηµοσιεύεται. Η έκθεση αυτή θα 
περιέχει σύνοψη της τελικής έκθεσης και θα καλύπτει τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα, 
τις διαπιστωθείσες αδυναµίες και ελλείψεις και τις ανησυχίες των εµπλεκόµενων φορέων. 

Κατά περίπτωση, µετά από αίτηση της κοινής επιτροπής, ο ΑΕΣ συντάσσει επίσης 
συµπληρωµατική ειδική έκθεση, σε περίπτωση εντοπισµού σοβαρών παραβάσεων ή 
σοβαρών ελλείψεων του ΣΕΝ. 

VII.  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο ΑΕΣ προσλαµβάνεται µε διαδικασία διαγωνισµού µεταξύ των εθνικών και/ή διεθνών 
υποψηφίων µετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών του Υπουργείου ∆ασών για 
διάρκεια τριών ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης για µία µόνο φορά, υπό την προϋπόθεση 
της επίσηµης έγκρισης από την κοινή επιτροπή. 

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να δηµοσιεύεται σε εθνικά και διεθνή έντυπα 
και στο ∆ιαδίκτυο. 
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Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται µεταξύ του ΑΕΣ και του Υπουργείου 
∆ασών προβλέπει: 

Για την κυβέρνηση: 

– τη µη παρέµβαση στην άσκηση των δραστηριοτήτων του ΑΕΣ· 

– την πρόσβαση στις δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές πληροφόρησης σε σχέση µε 
το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας κατά την τήρηση της εθνικής 
νοµοθεσίας· 

– την πρόσβαση στον δασικό τοµέα και στις εγκαταστάσεις µεταφοράς, 
αποθήκευσης, µεταποίησης και εξαγωγής των προϊόντων ξυλείας, η οποία 
είναι απαραίτητη για το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας· 

– την πληρωµή των τιµολογίων για την παροχή υπηρεσιών του ΑΕΣ, 
ανεξάρτητα από τα συµπεράσµατα του ελέγχου. 

Η κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας εξασφαλίζει τη διοικητική 
διευκόλυνση για τις µετακινήσεις του ΑΕΣ στο έδαφος της Κεντρικής Αφρικής και 
εγγυάται την ασφάλειά του κατά τις µετακινήσεις του στο έδαφος της χώρας. 

Για τον φορέα παροχής υπηρεσιών: 

– παροχή υπηρεσιών ποιότητας σύµφωνα µε τους όρους της εντολής· 

– εγγυήσεις σχετικά µε την προστασία και την εµπιστευτική χρήση των 
πληροφοριών εµπορικού χαρακτήρα. 

Στην παρούσα σύµβαση, θα διευκρινίζονται επίσης οι δραστηριότητες που πρέπει να ασκεί 
ο ΑΕΣ, οι τρόποι πληρωµής και οι αντίστοιχες ευθύνες των συµβαλλοµένων µερών της 
σύµβασης. 



 

EL - 198 -   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης (APV-FLEGT) µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας (ΚΑ∆) προβλέπει τη δηµιουργία 
και θέση σε εφαρµογή ενός συστήµατος επαλήθευσης της νοµιµότητας (ΣΕΝ) µε στόχο να 
διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που προσδιορίζονται στη συµφωνία και 
εξάγονται από την ΚΑ∆ προς την ΕΕ παράγονται απολύτως νόµιµα. Το ΣΕΝ πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: έναν ορισµό της ξυλείας νόµιµης καταγωγής, ο 
οποίος απαριθµεί τους νόµους που πρέπει να τηρούνται για να εκδίδεται η σχετική άδεια· 
τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της 
διαδροµής της 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· τις διαδικασίες αδειοδότησης και την έκδοση των αδειών FLEGT· 
τέλος, τον ανεξάρτητο έλεγχο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το σύστηµα λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

Τα αποτελέσµατα που προσδοκώνται από την ευρωπαϊκή πλευρά σε σχέση µε το σύστηµα 
ΣΕΝ παρουσιάζονται επιγραµµατικά σε µια σειρά ενηµερωτικών σηµειωµάτων που 
συντάσσονται από οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)19. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το ΣΕΝ υπόκειται σε ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 
σύστηµα αδειοδοτήσεων. Οι όροι αναφοράς θα εγκριθούν από κοινού από τους 
ενδιαφερόµενους και την κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας. 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 αποσκοπεί  

(i) στην επανεξέταση της περιγραφής του συστήµατος αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις ενδεχόµενες αναθεωρήσεις µετά την υπογραφή της 
συµφωνίας APV-FLEGT και  

(ii) στην εξέταση της λειτουργίας του συστήµατος στην πράξη. 

                                                 
19

 http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_in
tro_en.cfm  



 

EL - 199 -   EL

ΜΕΡΟΣ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ξυλεία νόµιµης καταγωγής πρέπει να ορίζεται µε βάση τις ισχύουσες στην ΚΑ∆ 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ο χρησιµοποιούµενος ορισµός πρέπει είναι 
σαφής, αντικειµενικά επαληθεύσιµος και εφαρµόσιµος σε επίπεδο λειτουργίας. 

Επιπλέον, πρέπει να µνηµονεύει τουλάχιστον τους νόµους που διέπουν τους ακόλουθους 
τοµείς: 
Τα δικαιώµατα υλοτόµησης: απόδοση νοµίµων δικαιωµάτων για την υλοτόµηση της 
ξυλείας στις ζώνες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό από το νόµο.  

Τις δασικές 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.  

Τους δασµούς και φόρους: τήρηση των νοµικών απαιτήσεων που αφορούν τους φόρους, 
τα τέλη και τους δασµούς που συνδέονται άµεσα µε την υλοτόµηση και τα δικαιώµατα 
υλοτόµησης. 

Τους άλλους χρήστες: Σεβασµός, κατά περίπτωση, των δικαιωµάτων τρίτων µερών στην 
ιδιοκτησία γης ή των δικαιωµάτων χρήσης στη γη και τους πόρους, τα οποία ενδεχοµένως  
επηρεάζονται από τα δικαιώµατα υλοτόµησης.  

Εµπόριο και τελωνεία: τήρηση των νοµικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά εµπορικές και 
τελωνειακές διαδικασίες.  

α) Οι παραποµπές στα νοµοθετικά ή κανονιστικά κείµενα που διέπουν κάθε 
στοιχείο του ορισµού είναι σαφώς προσδιορισµένες; 

β) Προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι δείκτες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε κάθε στοιχείο του 
ορισµού; 

γ) Τα κριτήρια και οι δείκτες είναι σαφή, αντικειµενικά και εφαρµόσιµα σε 
επίπεδο λειτουργίας; 

δ) Επιτρέπουν οι δείκτες και τα κριτήρια τον σαφή προσδιορισµό των ρόλων 
και των αρµοδιοτήτων των διάφορων παραγόντων, και αξιολογεί η 
επαλήθευση τις επιδόσεις όλων των σχετικών παραγόντων;  

ε) Περιλαµβάνει ο ορισµός της νοµιµότητας τους προαναφερθέντες κύριους 
τοµείς της ισχύουσας νοµοθεσίας· αν όχι, γιατί έχουν παραβλεφθεί 
ορισµένοι τοµείς στους νοµοθεσίας; 

στ) Έχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη λάβει υπόψη όλα τα σηµαντικά στοιχεία της 
ισχύουσας νοµοθεσίας στη χώρα (ανεξάρτητα αν περιλαµβάνονται ή όχι 
στους θεµατικούς τοµείς που παρουσιάστηκαν ανωτέρω); 

ζ) Περιέχει το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας τις κύριες νοµικές 
διατάξεις που εντοπίζονται κατά τις συζητήσεις ανάµεσα στα 
ενδιαφερόµενα εµπλεκόµενα µέρη, ιδίως τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
παράρτηµα σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα; 
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η) Ο ορισµός της νοµιµότητας και ο πίνακας ελέγχου της νοµιµότητας έχουν 
τροποποιηθεί µετά τη σύναψη της συµφωνίας APV -FLEGT; Έχουν οριστεί 
δείκτες και κριτήρια για τον έλεγχο των εν λόγω τροποποιήσεων;  

ΜΕΡΟΣ 2: 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 κορµού, ενός φορτίου κορµών ή ενός προϊόντος ξυλείας από το 
σηµείο εξαγωγής έως το δάσος καταγωγής, 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).  

2.1 ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης: Οι ζώνες για τις οποίες έχουν αποδοθεί 
δικαιώµατα επί των δασικών πόρων και οι κάτοχοι των δικαιωµάτων αυτών 
προσδιορίζονται επακριβώς. 

α) ∆ιασφαλίζει το σύστηµα ελέγχου ότι στην αλυσίδα εφοδιασµού εισέρχεται 
µόνο η ξυλεία που προέρχεται από δασική ζώνη για την οποία υφίστανται 
έγκυρα και αποδεκτά δικαιώµατα εκµετάλλευσης; 

β) ∆ιασφαλίζει το σύστηµα ελέγχου ότι οι επιχειρήσεις που εκτελούν τις 
εργασίες υλοτόµησης έχουν λάβει πράγµατι τα απαραίτητα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης για τις σχετικές δασικές ζώνες; 

γ) Κοινοποιούνται δηµόσια οι διαδικασίες χορήγησης των δικαιωµάτων 
εκµετάλλευσης και οι πληροφορίες σχετικά µε τα χορηγούµενα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης και τους δικαιούχους τους; 

2.2 Συστήµατα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού: Υπάρχουν αποτελεσµατικοί 
µηχανισµοί ιχνηλασιµότητας της ξυλείας σε όλο το φάσµα της αλυσίδας 
εφοδιασµού, από την υλοτόµηση µέχρι το σηµείο εξαγωγής. 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την ταυτοποίηση της ξυλείας µπορεί να ποικίλλει, από τη 
χρήση ετικετών για µεµονωµένα τεµάχια µέχρι τη χρησιµοποίηση των εγγράφων που 
συνοδεύουν ένα φορτίο ή µία παρτίδα. Η επιλεγόµενη µέθοδος πρέπει να λαµβάνει υπόψη 
τον τύπο και την αξία της ξυλείας καθώς και τον κίνδυνο «µόλυνσης» από παράνοµη ή µη 
ελεγχόµενη ξυλεία. 

α) Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστηµα ελέγχου όλες οι πιθανές 
αλυσίδες εφοδιασµού; 

β) Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστηµα ελέγχου όλα τα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασµού; 

γ) Καθορίζονται και τεκµηριώνονται οι µέθοδοι αφενός για τον εντοπισµό της 
καταγωγής του προϊόντος και αφετέρου για την αποφυγή ανάµιξης µε 
ξυλεία από άγνωστες πηγές στα επόµενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού; 
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• ξυλεία στο δάσος 

• µεταφορά 

• προσωρινή αποθήκευση 

• άφιξη στη µονάδα πρώτης µεταποίησης 

• µονάδες µεταποίησης 

• προσωρινή αποθήκευση 

• µεταφορά 

• άφιξη στο σηµείο εξαγωγής. 

δ) Ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ροών της ξυλείας; 
∆ιαθέτουν τους ανθρώπινους και τους άλλους απαραίτητους πόρους για να 
διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες ελέγχου; 

2.3 Ποσότητες: Υπάρχουν επαρκείς και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τη µέτρηση 
και καταγραφή των ποσοτήτων προϊόντων ξυλείας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασµού, και ιδίως ακριβείς και αξιόπιστες εκτιµήσεις, πριν από την έναρξη 
της υλοτόµησης, του όγκου της ξυλείας ιστάµενων δέντρων για κάθε έκταση 
κοπής. 

Παράγει το σύστηµα ελέγχου ποσοτικά δεδοµένα εισροών και εκροών στα ακόλουθα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού; 

• ιστάµενα δένδρα 

• κορµοί στο δάσος 

• µεταφερόµενη και αποθηκευόµενη ξυλεία 

• άφιξη στο εργοστάσιο 

• είσοδος στις γραµµές παραγωγής/µονάδες µεταποίησης 

• έξοδος από τις γραµµές παραγωγής/µονάδες µεταποίησης  

• έξοδος από το εργοστάσιο 

• άφιξη στο σηµείο εξαγωγής 

α) Ποιοι φορείς αναλαµβάνουν την εισαγωγή των ποσοτικών δεδοµένων στο 
σύστηµα ελέγχου; Είναι τεκµηριωµένες οι αντίστοιχες διαδικασίες; Ποια 
είναι η συνάφεια των ελεγχόµενων δεδοµένων; 

β) Επιτρέπει το σύστηµα ελέγχου την καταγραφή και τον έλεγχο της 
συµφωνίας των ποσοτικών δεδοµένων χωρίς καθυστέρηση µε στοιχεία που 
προηγούνται ή έπονται στην αλυσίδα; 
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γ) Το υπεύθυνο προσωπικό για τη διαχείριση του συστήµατος ελέγχου είναι 
επαρκώς εκπαιδευµένο; 

δ) Ποιες πληροφορίες για τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού 
κοινοποιούνται δηµόσια; Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές; 

2.4 Ανάµιξη επαληθευµένα νόµιµης ξυλείας µε ξυλεία καλυπτόµενη από άλλη 
έγκριση: εάν επιτρέπεται η ανάµιξη των ακατέργαστων κορµών ή της ξυλείας 
που προέρχεται από νόµιµες πηγές µε κορµούς ή ξυλεία προερχόµενη από άλλες 
πηγές, διενεργείται επαρκής αριθµός ελέγχων, ώστε να αποκλείεται η ξυλεία 
άγνωστης καταγωγής ή ξυλεία που υλοτοµείται χωρίς τα νόµιµα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης. 

α) Το σύστηµα ελέγχου επιτρέπει την ανάµιξη ελεγµένης ξυλείας µε άλλη 
ξυλεία που καλύπτεται από έγκριση (π.χ. µε ξυλεία που εισάγεται από άλλη 
χώρα ή ξυλεία που προέρχεται από δασική ζώνη για την οποία έχουν 
χορηγηθεί νόµιµα δικαιώµατα υλοτόµησης, αλλά δεν καλύπτεται ακόµη 
από το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας που περιγράφεται στην 
παρούσα συµφωνία); 

β) Ποια µέτρα ελέγχου εφαρµόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις; Για 
παράδειγµα, διασφαλίζουν οι έλεγχοι ότι οι όγκοι που δηλώνονται κατά τις 
ελεγχόµενες εξόδους δεν υπερβαίνουν το άθροισµα των όγκων εισόδου που 
ελέγχονται σε κάθε στάδιο; 

γ) Επιτρέπει το σύστηµα ελέγχου τον απόλυτο διαχωρισµό των ελεγµένων 
προϊόντων ξυλείας από τα άλλα προϊόντα ξυλείας παράνοµης καταγωγής ή 
τα οποία συλλέγονται χωρίς νόµιµα δικαιώµατα εκµετάλλευσης; 

2.5 Εισαγόµενα προϊόντα ξυλείας: διενεργούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι, ώστε να 
διασφαλίζεται η νόµιµη εισαγωγή των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. 

α) Πώς αποδεικνύεται η νοµιµότητα των εισαγωγών των προϊόντων ξυλείας; 
(Εγγυάται το σύστηµα ότι τα προϊόντα ξυλείας έχουν εισαχθεί νόµιµα;) 

β) Πώς διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας; 
Ταυτοποιούνται αυτά τα προϊόντα ξυλείας σε όλη τη διαδικασία 
εφοδιασµού;  

γ) Ποια στοιχεία επιτρέπουν να αποδεικνύεται ότι τα εισαγόµενα προϊόντα 
προέρχονται από δέντρα που έχουν υλοτοµηθεί νόµιµα σε τρίτη χώρα;  

δ) Όταν χρησιµοποιείται εισαγόµενη ξυλεία, είναι δυνατό να εντοπίζεται στο 
έντυπο της άδειας FLEGT η χώρα καταγωγής της ξυλείας και η χώρα 
καταγωγής των επιµέρους συστατικών σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων; 

ΜΕΡΟΣ 3: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Η επαλήθευση συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας 
της ξυλείας. Πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρή και αποτελεσµατική, έτσι ώστε να 
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αποκαλύπτεται κάθε περίπτωση µη εκπλήρωσης των απαιτήσεων, είτε στο δάσος είτε 
στην αλυσίδα εφοδιασµού, και να λαµβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα.  

3.1.  Οργάνωση  

Η επαλήθευση διενεργείται από µια κυβέρνηση, ένα 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 περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. 

α) Έχει διορίσει η κυβέρνηση έναν ή περισσότερους οργανισµούς για την 
άσκηση των καθηκόντων επαλήθευσης; Η εντολή (και οι σχετικές 
αρµοδιότητες) είναι σαφής και δηµόσια; 

β) ∆ιαθέτει ο φορέας επαλήθευσης επαρκείς πόρους για τη διενέργεια της 
επαλήθευσης του ορισµού της νοµιµότητας και συστήµατα για τον έλεγχο 
της αλυσίδας εφοδιασµού ξυλείας; 

γ) ∆ιαθέτει ο υπεύθυνος για την επαλήθευση οργανισµός καλά τεκµηριωµένο 
σύστηµα διαχείρισης, το οποίο: 

• διαθέτει επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση επιτόπιων επαληθεύσεων µε 
συχνότητα που να διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήµατος;  

• εγγυάται ότι το προσωπικό του διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και 
εµπειρία για µια αποτελεσµατική επαλήθευση; 

• εφαρµόζει εσωτερικό έλεγχο / εποπτεία; 

• περιλαµβάνει µηχανισµούς για τον έλεγχο των συγκρούσεων συµφερόντων; 

• εγγυάται τη διαφάνεια του συστήµατος; 

• ορίζει και χρησιµοποιεί µια µεθοδολογία επαλήθευσης; 

3.2. Επαλήθευση σε σχέση µε τον ορισµό της νοµιµότητας 

Υπάρχει σαφής ορισµός των στοιχείων 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. 

α) Καλύπτει η µεθοδολογία της επαλήθευσης όλα τα στοιχεία του ορισµού της 
νοµιµότητας και περιλαµβάνει ελέγχους συµµόρφωσης µε όλους τους 
συγκεκριµένους δείκτες; 

β) Απαιτεί η επαλήθευση 

• τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων, των µητρώων εκµετάλλευσης και επιτόπιων 
ελέγχων (ακόµη και αιφνιδιαστικών); 

• συλλογή πληροφοριών προερχόµενων από εξωτερικούς ενδιαφερόµενους φορείς; 
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• την καταγραφή των δραστηριοτήτων της επαλήθευσης που επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχου από εσωτερικούς ελεγκτές και από τον ανεξάρτητο ελεγκτή; 

γ) Ορίζονται µε σαφήνεια και τηρούνται οι αρµοδιότητες και οι θεσµικοί 
ρόλοι; 

δ) Τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης σε σχέση µε τον ορισµό της 
νοµιµότητας κοινοποιούνται δηµόσια; Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να 
έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

3.3. Επαλήθευση των συστηµάτων ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού 

Υπάρχει ένα σαφές πεδίο εφαρµογής που προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να 
επαληθεύονται και αφορά το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασµού από την υλοτόµηση µέχρι 
την εξαγωγή. Η µέθοδος επαλήθευσης τεκµηριώνεται µε στόχο να διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία είναι συστηµατική, διαφανής, βασίζεται σε αποδείξεις, διεξάγεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και καλύπτει όλα τα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
και προβλέπει τακτική και έγκαιρη οµαδοποίηση των δεδοµένων σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας. 

α) Ορίζονται µε σαφήνεια και τηρούνται οι αρµοδιότητες και οι θεσµικοί 
ρόλοι; 

β) Η µεθοδολογία της επαλήθευσης καλύπτει πλήρως τις επαληθεύσεις των 
ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασµού; Ορίζεται αυτό µε σαφήνεια στη 
µεθοδολογία της επαλήθευσης; 

γ) Υπάρχει σαφής διάκριση στο σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 
ανάµεσα στα προϊόντα που προέρχονται από πηγές (δασικούς τίτλους) οι 
οποίες περιλαµβάνονται στον ορισµό της νοµιµότητας και στα προϊόντα 
που προέρχονται από πηγές οι οποίες δεν περιλαµβάνονται; 

δ) Πώς αποδεικνύεται ότι έχει πράγµατι εκτελεστεί η επαλήθευση των 
ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασµού;  

ε) Συνδυαστική επεξεργασία των δεδοµένων: 

Ποιος οργανισµός είναι υπεύθυνος για τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδοµένων; 
∆ιαθέτει τους ανθρώπινους και λοιπούς πόρους, ώστε να διεκπεραιώνει τις 
δραστηριότητες διαχείρισης των δεδοµένων;  
Υπάρχουν µέθοδοι για την αξιολόγηση της συµφωνίας των στοιχείων µεταξύ των 
ιστάµενων δένδρων και της ξυλείας κατά την είσοδο στο εργοστάσιο και κατόπι στο 
σηµείο εξαγωγής; 
Υπάρχουν µέθοδοι για την αξιολόγηση της συµφωνίας των στοιχείων µεταξύ των εισόδων 
ακατέργαστης ξυλείας και των εξόδων µεταποιηµένων προϊόντων στα πριστήρια και τις 
άλλες εγκαταστάσεις;  
Είναι εφικτή η αξιόπιστη συνδυαστική επεξεργασία για κάθε µεµονωµένο προϊόν ή 
παρτίδα προϊόντων ξυλείας σε όλο το φάσµα της αλυσίδας εφοδιασµού;  
Ποια συστήµατα και τεχνικές πληροφοριών χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και τη 
συνδυαστική επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και για την καταχώρισή τους; Υπάρχουν 
αποτελεσµατικά συστήµατα που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδοµένων;  
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Τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης σε σχέση µε τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασµού 
κοινοποιούνται δηµόσια; Πώς µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

3.4. Μη συµµόρφωση  

Υπάρχει λειτουργικός και αποτελεσµατικός µηχανισµός αναφοράς και εφαρµογής των 
κατάλληλων διορθωτικών µέτρων όταν εντοπίζονται παραβάσεις. 

α) Το σύστηµα επαλήθευσης ορίζει την ανωτέρω απαίτηση; 

β) Υπάρχει τεκµηρίωση που να διευκρινίζει τους τρόπους χειρισµού των 
παραβάσεων; 

γ) Έχουν θεσπιστεί µηχανισµοί αντιµετώπισης των παραβάσεων; 
Εφαρµόζονται στην πράξη; 

ε) Οι παραβάσεις και τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται καταγράφονται 
επαρκώς; Αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών µέτρων; 
∆ιασφαλίζεται η παρακολούθηση των διορθωτικών µέτρων; 

ε) Ποιες πληροφορίες σχετικά µε εντοπισθέντα περιστατικά µη συµµόρφωσης 
δηµοσιοποιούνται; 

ΜΕΡΟΣ 4: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Κάθε αποστολή συνοδεύεται µε άδεια FLEGT. Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία είναι 
υπεύθυνη για την έκδοση των αδειών. 

4.1. Οργάνωση 

α) Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση των αδειών FLEGT; 

β) Έχει καθοριστεί σαφώς και δηµοσιοποιηθεί ο ρόλος της αρχής 
αδειοδοτήσεων και του προσωπικού της; 

γ) Έχουν προσδιοριστεί τα απαιτούµενα προσόντα; Έχουν θεσπιστεί 
εσωτερικοί έλεγχοι για το προσωπικό της αρµόδιας αρχής αδειοδότησης; 

δ) ∆ιαθέτει η αρµόδια αρχή αδειοδότησης επαρκείς πόρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της;  

4.2.  Έκδοση των αδειών 

α) Ακολουθεί η αρµόδια αρχή αδειοδότησης διαδικασίες τεκµηρίωσης για τη 
χορήγηση των αδειών; Κοινοποιούνται δηµόσια αυτές οι διαδικασίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των τελών που πρέπει ενδεχοµένως να 
καταβάλλονται;  

β) Υπάρχει τεκµηριωµένη απόδειξη ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται 
ορθά στην πράξη;  
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γ) Γίνεται σωστή καταγραφή των χορηγούµενων αδειών και των αιτήσεων που 
απορρίπτονται; Οι καταχωρίσεις αναφέρουν µε σαφήνεια τα δικαιολογητικά 
βάσει των οποίων χορηγούνται οι άδειες; 

4.3. Εκδοθείσες άδειες  

α) Χορηγείται η άδεια για µία µόνο αποστολή;  

β) Επαληθεύεται η νοµιµότητα µιας αποστολής εξαγωγής µε τα συστήµατα 
επαλήθευσης και ιχνηλασιµότητας της κυβέρνησης; 

γ) Οι όροι που διέπουν τη χορήγηση των αδειών ορίζονται µε σαφήνεια και 
κοινοποιούνται στον εξαγωγέα και στους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους;  

δ) Ποιες πληροφορίες σχετικά µε τις χορηγούµενες άδειες κοινοποιούνται 
δηµόσια; 

ΜΕΡΟΣ 5: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος του συστήµατος (ΑΕΣ) είναι µια ανεξάρτητη λειτουργία των 
ρυθµιστικών φορέων του δασικού τοµέα στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. 
Αποσκοπεί στη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήµατος αδειών FLEGT 
µεριµνώντας ώστε όλες οι πτυχές του συστήµατος ΣΕΝ της ΚΑ∆ να λειτουργούν όπως 
έχει προβλεφθεί.  

5.1.  Θεσµικές διατάξεις 

5.1.1 ∆ιορισµός της αρχής  

Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία έχει εγκρίνει επίσηµα τον θεσµό του φορέα του ΑΕΣ 
και του επιτρέπει να λειτουργεί µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. 

5.1.2 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. 

α) Έχει η κυβέρνηση τεκµηριωµένες απαιτήσεις ως προς την ανεξαρτησία του 
ανεξάρτητου ελεγκτή;  

β) Υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισµού από το λειτούργηµα του ανεξάρτητου 
ελεγκτή των οργανισµών ή των προσώπων που έχουν εµπορικό συµφέρον ή 
ασκούν θεσµικό ρόλο στον δασικό τοµέα της ΚΑ∆; 

5.1.3 ∆ιορισµός του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής έχει διοριστεί µέσω διαφανούς µηχανισµού και οι ενέργειές του 
υπόκεινται σε σαφείς και δηµόσιους κανόνες. 

α) Έχει κοινοποιήσει η κυβέρνηση δηµόσια τους όρους εντολής του 
ανεξάρτητου ελεγκτή; 
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β) Έχει τεκµηριώσει και κοινοποιήσει δηµόσια η κυβέρνηση τις διαδικασίες 
διορισµού του ανεξάρτητου ελεγκτή; 

5.1.4 Θέσπιση µηχανισµού διαχείρισης των καταγγελιών  

Υπάρχει µηχανισµός χειρισµού των καταγγελιών και των διαφορών που προκύπτουν από 
την ανεξάρτητη παρακολούθηση. Ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει την αντιµετώπιση κάθε 
καταγγελίας σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος αδειών. 

α) Υπάρχει µηχανισµός τεκµηριωµένης επεξεργασίας των καταγγελιών 
διαθέσιµος σε όλους τους ενδιαφερόµενους; 

β) Είναι γνωστό µε ποιον ακριβώς τρόπο παραλαµβάνονται, τεκµηριώνονται 
και διαβιβάζονται οι καταγγελίες στους ιεραρχικά ανώτερους (όταν 
συντρέχει περίπτωση) και ποια συνέχεια δίνεται σε αυτές; 

5.2. Ανεξάρτητος ελεγκτής 

5.2.1 Οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις  

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία του ΣΕΝ και 
σύµφωνα µε µια τεκµηριωµένη διαχειριστική δοµή και δράσεις και διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στις διεθνώς εγκεκριµένες ορθές πρακτικές. 

α) Λειτουργεί ο ανεξάρτητος ελεγκτής σύµφωνα µε τεκµηριωµένο σύστηµα 
διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις των οδηγών ISO 62, 65 ή παρόµοιων 
προτύπων; 

5.2.2 Μεθοδολογία του ελέγχου  

Η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου βασίζεται στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων 
και εκτελείται ανά συγκεκριµένα και συχνά χρονικά διαστήµατα. 

α) Ορίζει σαφώς η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου ότι όλα τα 
αποτελέσµατα βασίζονται σε αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία ως προς 
τη λειτουργία του συστήµατος ΣΕΝ; 

β) Η µεθοδολογία ορίζει επακριβώς τα µέγιστα χρονικά διαστήµατα κατά τα 
οποία πρέπει να ελέγχεται κάθε στοιχείο του συστήµατος ΣΕΝ; 

5.2.3 Πεδίο εφαρµογής του ελέγχου  

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους εντολής που προσδιορίζουν 
µε σαφήνεια τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και καλύπτουν όλες τις συµφωνηθείσες 
απαιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών FLEGT. 

α) Καλύπτει η µεθοδολογία του ανεξάρτητου ελέγχου όλα τα στοιχεία του 
συστήµατος ΣΕΝ και υποδεικνύει τις κύριες δοκιµές αποτελεσµατικότητας; 
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5.2.4 Απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων  

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής υποβάλλει στην κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας 
τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την ακεραιότητα του συστήµατος διασφάλισης της 
νοµιµότητας, οι οποίες περιλαµβάνουν και τις περιπτώσεις παραβάσεων και την 
αξιολόγηση των διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπισή τους. 

α) Προσδιορίζουν οι όροι εντολής του ανεξάρτητου ελεγκτή τις απαιτήσεις σε 
θέµατα εκθέσεων και συχνότητας αυτών των εκθέσεων; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

  2011 2012 2013  2014-2017 

  1e T 2e T 3e T 4e T     

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ 

1- Επεξεργασία και 
αξιολόγηση ενός σχεδίου 
επικοινωνίας 

        

2- Εφαρµογή του σχεδίου 
επικοινωνίας 

        

I. 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

3- Ανάπτυξη και ενηµέρωση 
του διαδικτυακού τόπου 

        

1- Μεταφορά/επισηµοποίηση 
των αρµοδιοτήτων (όπως 
περιγράφονται στην παρούσα 
συµφωνία) των διαφόρων 
φορέων επαλήθευσης και 
ελέγχου της επαλήθευσης και 
ενηµέρωση της οργανικής  
πράξης του MEFCP 

        

2- ∆ηµιουργία και λειτουργία 
του κοινού µηχανισµού 
διαβούλευσης 

        

3- Σύσταση της κοινής 
επιτροπής εφαρµογής και 
παρακολούθησης 

        

4- Σύσταση και λειτουργία 
εθνικής επιτροπής εφαρµογής  
και παρακολούθησης της 
συµφωνίας 

        

II. ΘΕΣΜΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ 

5- ∆ηµιουργία µόνιµης 
τεχνικής γραµµατείας (STP) 

        

1- Παροχή κατάρτισης στους 
αρµόδιους φορείς για τα 
στοιχεία του APV 

        

2- Εκπόνηση σχεδίου 
κατάρτισης και ενίσχυσης 
των ικανοτήτων των φορέων 
επαλήθευσης και ελέγχου της 
επαλήθευσης καθώς και της 
κοινωνίας των πολιτών και 
του ιδιωτικού τοµέα 

        

3- Εφαρµογή του σχεδίου 
κατάρτισης 

        

4- Προσδιορισµός των 
αναγκών σε εξοπλισµούς και 
υλικοτεχνικά µέσα 

        

III. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

5- Αγορά των εξοπλισµών και 
των υλικοτεχνικών µέσων 
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6- ∆ιάθεση γραφείων (STP, 
ICEF, BMIV, CDF, αρχή 
αδειοδότησης) 

        

7- Σύσταση της επιτροπής 
συνδιαλλαγής και 
πραγµατογνωµοσύνης για τα 
τελωνεία (CCED) και 
κατάρτιση του προσωπικού 

        

1- Ανάπτυξη των 
κανονιστικών ρυθµίσεων 
σύµφωνα µε τον ορισµό της 
νοµιµότητας στο παράρτηµα 
ΙΙ της συµφωνίας 

        

2- Βελτίωση του νοµικού 
πλαισίου για την τοπική 
αγορά προϊόντων ξυλείας 

        

3- Βελτίωση του νοµικού 
πλαισίου για τα δάση 
(κοινοτικά δάση και ιδιωτικά 
δάση) και τις δασικές φυτείες 

        

4- ∆ιαδικασία επικύρωσης 
της συµφωνίας 

        

5- Κατάρτιση του εγχειριδίου 
διαχείρισης των παραβάσεων  

        

IV. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

6- Ανάπτυξη των νοµικών 
µέτρων για τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης (οργανική 
πράξη, παρακολούθηση, 
εθνικό σύστηµα 
ιχνηλασιµότητας κλπ.) 

        

1- Τελική επεξεργασία των 
διαδικασιών SNT (µέθοδοι, 
έλεγχοι, επαληθεύσεις κλπ.) 
συµπεριλαµβανοµένης της 
αποστολής TEREA 

        

2- Εφαρµογή του σχεδίου 
εθνικού συστήµατος 
ιχνηλασιµότητας (SNT) 

        

3- ∆ηµιουργία διασύνδεσης 
των βάσεων δεδοµένων των 
κύριων εµπλεκόµενων 
φορέων 

        

4- Σχεδιασµός και δηµιουργία 
των διασυνδέσεων βάσεων 
δεδοµένων µε τις χώρες της 
CEMAC 

        

5- Αγορά υλικών και 
εξοπλισµών (αναγνωριστικά 
στοιχεία διατάξεις ανάγνωσης 
αναγνωριστικών, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές)  

        

V. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

6- Ανάπτυξη του συστήµατος 
σε εθνική κλίµακα: 
δηµιουργία και εξοπλισµός 
των σηµείων ελέγχου κατά 
µήκος της αλυσίδας 
εφοδιασµού, 
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συµπεριλαµβανοµένων των 
σηµείων συνοριακών ελέγχων 
(υποδοµές, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, συνδέσεις 
διαδικτύου κλπ.) 

7- Ενίσχυση των ικανοτήτων 
των φορέων (MEFCP και 
άλλες εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες, ιδιωτικός τοµέας 
και κοινωνία των πολιτών) 

        

8- Κατάρτιση του 
προσωπικού (ICEF, CDF, 
BMIV και άλλων υπηρεσιών, 
του ιδιωτικού τοµέα και της 
κοινωνίας των πολιτών) 

        

1- Εάν είναι απαραίτητο, 
επεξεργασία µε επιτόπιες 
δοκιµές των πινάκων 
αξιολόγησης της νοµιµότητας 
σχετικά µε τις άδειες 
βιοτεχνικής εκµετάλλευσης 
και τα κοινοτικά δάση 

        

2- Ανάπτυξη / ενίσχυση για 
κάθε υπεύθυνο φορέα 
επαλήθευσης (δηµόσιες 
υπηρεσίες) των διαδικασιών 
επαλήθευσης, σε συνεργασία 
µε την ICEF 

        

3- Ανάπτυξη των 
πρωτοκόλλων ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά µε την 
επαλήθευση της νοµιµότητας 
µεταξύ των αρµόδιων 
υπηρεσιών και της ICEF  

        

4- Ανάπτυξη των διαδικασιών 
για τη λειτουργία του SGBD 

        

5- ∆οκιµαστική λειτουργία 
του συστήµατος έκδοσης 
αδειών FLEGT και θέσπιση 
των απαιτούµενων µέτρων 

        

6- ∆οκιµή της προετοιµασίας 
των επιχειρήσεων για τις 
διαδικασίες επαλήθευσης και 
έκδοσης των αδειών FLEGT 

        

7- Κατάρτιση, ιδίως των 
µελών των BMIV, και 
εκλαΐκευση των διαδικασιών 
επαλήθευσης της 
νοµιµότητας της δασικής 
επιχείρησης  

        

8- Λειτουργική αξιολόγηση 
του συστήµατος επαλήθευσης 
της νοµιµότητας, σύµφωνα µε 
το άρθρο 12 της συµφωνίας 

        

VI. ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

9- Θέση σε λειτουργία του 
ΣΕΝ 

        

VII. ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ 

1- Σύσταση της αρχής 
αδειοδότησης. 
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2- Εκλαΐκευση στον ιδιωτικό 
τοµέα των αναλυτικών 
διαδικασιών έκδοσης των 
αδειών FLEGT  

        

3- Καθιέρωση επαφών µε τις 
αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές 

        

Α∆ΕΙΩΝ 

4- Έκδοση των αδειών 
FLEGT  

        

1- Πρόσληψη ανεξάρτητου 
ελεγκτή, ανάπτυξη και 
επικύρωση της αναλυτικής 
µεθοδολογίας (από τον 
Μάρτιο του 2013) 

        

VIII. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

2- Πρώτος έλεγχος και στη 
συνέχεια διαδοχικοί έλεγχοι 

        

1- Κατάρτιση σχεδίου 
προώθησης, 
περιλαµβανοµένης µελέτης 
για τις υφιστάµενες αγορές 

        

IX. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2- Εντοπισµός και προώθηση 
των προϊόντων FLEGT 
προελεύσεως της ΚΑ∆ στις 
στοχευόµενες αγορές 

        

1- Καθορισµός και 
παρακολούθηση των 
κοινωνικών δεικτών 

        

2-Παρακολούθηση της 
κατασχόµενης ξυλείας  

        

3- Θέσπιση του συστήµατος 
παρακολούθησης 
κοινωνικοοικονοµικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

        

4- Ενδιάµεση αξιολόγηση 
των κοινωνικοοικονοµικών 
και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά την 
εφαρµογή του APV 

        

X. 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ APV 

5- Παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των εσόδων του 
δασικού τοµέα 

        

XI. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ-
ΣΕΩΝ 

1- Ανάπτυξη στρατηγικής για 
την άντληση κεφαλαίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

I. ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

I.1  Πράξεις σχετικές µε τον ορισµό της νόµιµης ξυλείας 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό των νοµίµως παραγόµενων προϊόντων ξυλείας που 
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ, ορισµένες νοµοθετικές και κανονιστικές πράξεις πρέπει να 
συµπληρωθούν και να αναθεωρηθούν πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα τεθεί 
σε πλήρη εφαρµογή το καθεστώς αδειών FLEGT. Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνονται: 

α) Υπουργείο Υδάτων, ∆ασών, Θήρας και Αλιείας (MEFCP): 

• ο τόµος 3 των κανόνων για τις χρήσεις γης και τη διαχείριση των δασών· 

• αναθεώρηση της πράξης για την επιτροπή παραχώρησης αδειών 
εκµετάλλευσης και χρήσης της γης (ΡΕΑ), µε πρόβλεψη της συµµετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών· 

• πράξεις που ρυθµίζουν τις δασικές φυτείες (συγγραφή υποχρεώσεων για τις 
φυτείες µε έκταση µεγαλύτερη από 50 εκτάρια· ορισµός των συµβατικών 
σχέσεων µεταξύ ιδιωτών/οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και µιας 
επιχείρησης εκµετάλλευσης· άλλοι συναφείς τοµείς)· 

• πράξη που ρυθµίζει τα ζητήµατα ενηµέρωσης του οργάνου αδειοδότησης για 
ορισµένα ζητήµατα διαχείρισης των δασών και του περιβάλλοντος· 

• εγχειρίδιο χειρισµού παραβάσεων· 

• πράξη που ρυθµίζει τη χρήση των µη σύννοµων προϊόντων ξυλείας. 

β) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικολογίας: 

• πράξεις εφαρµογής του Περιβαλλοντικού Κώδικα· 

• πράξεις σχετικά µε τα µέτρα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

γ) Υπουργείο Γεωργίας: 

• επικαιροποίηση της πράξης για την αποζηµίωση των καλλιεργειών· 

• αγροτικός κώδικας (δικαίωµα κοινής χρήσης, αγροτική νοµοθεσία). 

δ) Υπουργείο Μεταφορών: 

• πράξη που ρυθµίζει τη µεταφορά ξυλείας. 
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ε) Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας: 

• πράξη για την εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια. 

στ) Υπουργείο Οικονοµικών και Προϋπολογισµού: 

• πράξη για τα εισαγόµενα και τα υπό διαµετακόµιση προϊόντα ξυλείας. 

ζ) Υπουργείο Εσωτερικών: 

• πράξη για την αποκέντρωση· 

• πράξη για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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I.2 ∆ιατάξεις σχετικά µε το ΣΕΝ 

Κείµενα για τη θέσπιση του εθνικού συστήµατος ιχνηλασιµότητας: 

• οργανικός νόµος του Υπουργείου ∆ασών, προσαρµοσµένος µε βάση τις 
διατάξεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του FLEGT (διασαφήνιση των 
αποστολών της ICEF, του CDF, του BMIV και των DR/IP, για την 
επαλήθευση και τον έλεγχο της επαλήθευσης της νοµιµότητας καθώς και του 
STP και της κοινής επιτροπής)· 

• διάταγµα ορισµού του οργάνου έκδοσης των αδειών FLEGT· 

• κανονιστικές διατάξεις για την τοπική αγορά προϊόντων ξυλείας· 

• κείµενο που ορίζει τις διαδικασίες επαλήθευσης που προβλέπονται στο ΣΕΝ 
σχετικά µε τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστηµα ιδιωτικής πιστοποίησης. 

I.3  ∆ιατάξεις σχετικά µε την παρακολούθηση της συµφωνίας 

• οργανισµός νόµος του Υπουργείου ∆ασών προσαρµοσµένος σε συνάρτηση µε 
τη διατάξεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του FLEGT· 

• πράξη σχετικά µε την κοινή επιτροπή· 

• απόφαση για τον ορισµό της µόνιµης τεχνικής γραµµατείας: πρόκειται για µία 
κεντροαφρικανική υπηρεσία στην οποία θα συµµετέχουν αντιπρόσωποι των 
δηµόσιων υπηρεσιών, του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών· 

• κείµενο για τη συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών και το ρόλο τους στη 
διαδικασία εφαρµογής της συµφωνίας· 

• κείµενο που θεσπίζει ότι το ΣΕΝ λαµβάνει υπόψη την ανεξάρτητη 
παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών. 

II. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

α. ICEF, αρχή αδειοδότησης και άλλοι φορείς 

Η συµφωνία FLEG είναι µια νέα διαδικασία µε πολλές απαιτήσεις από την άποψη της 
εφαρµογής. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχυθούν οι ικανότητες της δηµόσιας διοίκησης. 

Η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία αποφάσισε να υπαχθεί όλο το σύστηµα επαλήθευσης 
της νοµιµότητας (ΣΕΝ) στον έλεγχο της Κεντρικής Επιθεώρησης υδάτων και δασών 
(ICEF). Όλη η βάση δεδοµένων για την εκµετάλλευση θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε ένα 
κεντρικό σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (SGBD) από το κέντρο δασικών 
δεδοµένων (CDF). Επιπλέον, πριν από την υπογραφή της εθελοντικής συµφωνίας 
εταιρικής σχέσης (APV), η κυβέρνηση αποφάσισε να θεσπίσει ένα κοινό σώµα 
παρέµβασης και επαλήθευσης (BMIV).  
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Παρόλα αυτά, ο οργανικός νόµος του Υπουργείου υδάτινων πόρων, δασών, θήρας και 
αλιείας (MEFCP) που προβλέπει τις αρµοδιότητες των κεντρικών και αποκεντρωµένων 
υπηρεσιών του, αφήνει σε ορισµένες περιπτώσεις περιθώρια επικαλύψεων στο τρέχον 
σύστηµα ελέγχου µεταξύ των κεντρικών και αποκεντρωµένων υπηρεσιών του MEFCP σε 
ένα πρώτο στάδιο και στη συνέχεια δυσλειτουργίας των διαφόρων αποκεντρωµένων 
υπηρεσιών. 

Με βάση το σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας που περιγράφεται στην παρούσα 
συµφωνία, ο οργανικός νόµος του MEFCP θα πρέπει να διευκρινίζει, να συµπληρώνει και 
να τροποποιεί τα καθήκοντα των διαφόρων φορέων και να επαναπροσδιορίζει τις 
διαδράσεις µεταξύ των διαφόρων αποκεντρωµένων υπηρεσιών, τη ροή πληροφοριών 
ανάµεσα σε αυτές τις διάφορες υπηρεσίες και το SGBD, οι οποίες θα συγκεντρώνονται 
στο Υπουργείο ∆ασών. 

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες της ICEF που είναι αρµόδια για τη 
συγκέντρωση αυτών των δεδοµένων µέσω ειδικής κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης των 
πληροφοριών. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και στις άλλες κεντρικές 
και αποκεντρωµένες υπηρεσίες που εµπλέκονται στη διαχείριση των δασών, και 
συγκεκριµένα στο CDF, το όργανο αδειοδότησης FLEGT και στους περιφερειακούς 
επιθεωρητές και τους επιθεωρητές στα σύνορα.  

Το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να εκπαιδεύεται στο λογισµικό εγγραφής 
των δεδοµένων και στις διαδικασίες ανταλλαγής και διαβίβασης των πληροφοριών στο 
κεντρικό επίπεδο. 

β. Οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών 

Οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών συµµετέχουν στη διαδικασία. Η ανεξάρτητη 
παρακολούθηση της κοινωνίας των πολιτών έχει στόχο τη βελτίωση των συστηµάτων 
εφαρµογής της δασικής νοµοθεσίας από το κράτος για τους σκοπούς µιας χρηστής 
διακυβέρνησης. Πρέπει να τεκµηριώνει και να θέτει τις πληροφορίες που συλλέγονται στη 
διάθεση της αρχής αδειοδότησης FLEGT και της κοινής επιτροπής για την εφαρµογή της 
συµφωνίας.  

Για να διασφαλιστεί η ορθή συµµετοχή αυτών των ΜΚΟ για την εφαρµογή της 
συµφωνίας, πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ικανότητά τους. Οι ΜΚΟ πρέπει να 
παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα ανεξάρτητης παρακολούθησης της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη των 
εκθέσεων. 

γ. Κατάρτιση σε ιδιωτικές εταιρείες (παραδείγµατος χάρη για την καλύτερη 
κατανόηση και εφαρµογή του ΣΕΝ)  

δ. Επιτροπή συνδιαλλαγής και τελωνειακής πραγµατογνωµοσύνης (CCED) 

ε. Κατάρτιση των φορέων του SNT 

Για να διασφαλιστεί η ορθή συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων στη χρήση του 
εθνικού συστήµατος ιχνηλασιµότητας, θα παρέχεται διαρκής κατάρτιση γι' αυτό το σκοπό. 
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III. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο κατακερµατισµός των διαφόρων φορέων που συµµετέχουν στη διαδικασία ελέγχου της 
επαλήθευσης της νοµιµότητας δυσχεραίνει το έργο της επαλήθευσης και, µακροπρόθεσµα, 
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών. 

Οι φορείς που θα παρεµβαίνουν στο πλαίσιο της εφαρµογή της συµφωνίας είναι 
σηµαντικοί και η έλλειψη χώρων στέγασής τους µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. Έτσι, η διάθεση πρόσθετων γραφείων (STP, 
ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, DR/IP, CDF, BMIV, αρχή αδειοδότησης FLEGT) είναι 
απολύτως απαραίτητη για να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθεί ο 
συντονισµός τους. Θα µελετηθούν διάφορες εναλλακτικές επιλογές (κατασκευή, 
ανακαίνιση, µίσθωση κτιρίων). 

Εξάλλου οι ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, CDF και οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες θα πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή υλικοτεχνική υποδοµή (τροχαίο υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εξοπλισµό γραφείου κλπ,) για να εκπληρώνουν αυτή την 
αποστολή. Θα συνταχθεί µελέτη που θα διευκολύνει τον προσδιορισµό των πρακτικών 
αναγκών. 

Το υφιστάµενο σύστηµα ιχνηλασιµότητας δεν επιτρέπει τη συλλογή όλων των 
πληροφοριών σχετικά µε την αλυσίδα εφοδιασµού της ξυλείας. Μία από τις λύσεις που 
επέλεξε η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου SNT, σύµφωνα 
µε το παράρτηµα V της συµφωνίας. Το σχέδιο αυτό, µε κόστος που θα καθοριστεί, πρέπει 
να προβλέπει επαρκή υλικοτεχνικά µέσα (τροχαίο υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εξοπλισµό γραφείου κλπ.), έτσι ώστε να δοθεί στο CDF 
η δυνατότητα να συλλέγει και να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα 
ξυλείας. 

IV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επικοινωνία είναι καθοριστικό εργαλείο για την εφαρµογή της συµφωνίας., Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει επαρκής επικοινωνία για να είναι δυνατή η ενηµέρωση των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και των φορέων που συµµετέχουν στο ΣΕΝ. Προς τούτο, 
πρέπει:  

• να καταρτιστεί σχέδιο επικοινωνίας µε αποδέκτες τους διάφορους φορείς της 
συµφωνίας APV-FLEGT· 

• να αναπτυχθούν διαδικασίες επικοινωνίας / συµµετοχής των επιχειρήσεων 
προς τους τοπικούς και αυτόχθονες πληθυσµούς· 

• να αναπτυχθεί και να επικαιροποιηθεί ο διαδικτυακός τόπος του αρµόδιου 
Υπουργείου ∆ασών· 

• να ενηµερωθούν τα µέλη του κοινοβουλίου: το κοινοβούλιο είναι όργανο 
λήψης αποφάσεων που συµµετέχει στην έκδοση των νοµοθετικών κειµένων σε 
θέµατα διαχείρισης των δασών. Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση τους στην 
εκλογική τους περιφέρεια και το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίζουν στους 
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ψηφοφόρους τους, οι βουλευτές πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για τη σηµασία 
της συµφωνίας· 

• να ενηµερωθούν οι δασικές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις θα ενηµερώνονται σε 
τακτά διαστήµατα για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της συµφωνίας και για 
τις διαδικασίες και µεθόδους που θα κληθούν να εφαρµόσουν. 

V. Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Η τοπική κεντροαφρικανική αγορά ξυλείας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
συµφωνίας FLEGT. Για να συλλεγούν οι πληροφορίες σχετικά µε την τοπική αγορά 
ξυλείας και να συνδεθούν γενικότερα µε τη διαχείριση των δασών, προβλέπεται να 
συσταθεί διυπουργική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί και να 
επικαιροποιεί όλες τις στατιστικές που συνδέονται µε την τοπική αγορά των προϊόντων 
ξυλείας. 

VI. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Τα καλυπτόµενα από τη συµφωνία προϊόντα ξυλείας της Κεντρικής Αφρικής µπορούν 
επίσης να αποτελούνται από είδη δέντρων που θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας που 
δεν έχουν πάντοτε δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Η πλευρά της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας καλείται µε την παρούσα συµφωνία να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τοµέα να 
εφαρµόσει µια πιο  προωθηµένη και διαφοροποιηµένη µεταποίηση που να ενδιαφέρει την 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Για το σκοπό αυτό, η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία θα λάβει ένα µέτρο περιορισµού των 
εξαγωγών κορµών, θέτοντας σε εφαρµογή το άρθρο 44 του δασικού κώδικα της χώρας. 

Από την άλλη πλευρά, η προώθηση αυτή απαιτεί πλήρες άνοιγµα των ευρωπαίων 
επιχειρηµατιών και του ενδιαφέροντός τους για την ξυλεία της Κεντρικής Αφρικής και για 
τα προϊόντα ξυλείας όλων των ειδών.  

Τα προβλεπόµενα µέτρα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν διάφορες δράσεις. 

1. Καταγραφή της κατάστασης του κλάδου της ξυλείας στην ΚΑ∆. 

2. Ανάλυση της δυναµικής και των αναγκών. 

3. Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης, βιοµηχανικής ανάπτυξης και πιο προηγµένης 
επεξεργασίας των πόρων ξυλείας. 

4. Επεξεργασία των προτύπων µεταποίησης. 

5. Επεξεργασία των κινήτρων για τη χρησιµοποίηση ξυλείας (πρότυπα ποιότητας, 
προβολή νέων προϊόντων). 

6. Χαρακτηρισµός και προώθηση άγνωστων ειδών. 

7. Παροχή κινήτρων για τη µεταφορά τεχνολογίας σε θέµατα εκβιοµηχάνισης. 
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VII. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ 

Η εφαρµογή των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εθελοντικής συµφωνίας εταιρικής 
σχέσης FLEGT/ΚΑ∆ βασίζεται κυρίως σε δύο µέτρα οριζόντιου χαρακτήρα: 

1. Σε θέµατα οργάνωσης, πρέπει να υπάρξει αναλυτικός προγραµµατισµός και 
επικαιροποίηση των καθηκόντων που συνδέονται µε την εφαρµογή της 
συµφωνίας για την υλοποίηση των έντεκα (11) δραστηριοτήτων οι οποίες 
προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 

2. Σε θέµατα χρηµατοδότησης, πρέπει να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι 
χρηµατοδοτικοί πόροι, κυρίως µε βάση τον προγραµµατισµό των καθηκόντων. Οι 
ειδικοί φόροι δασικής ανάπτυξης (CAS-DF) θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για 
τη χρηµατοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων και να προέρχονται από κεφάλαια 
της διαδικασίας REDD. 
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ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ X 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας αναλαµβάνει τη διαχείριση της εθελοντικής 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης (APV) και τη διασφάλιση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της εφαρµογής της. Αναλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα καθήκοντα: 

Όσον αφορά τη διαχείριση της συµφωνίας 

• Να παραγγείλει ανεξάρτητη αξιολόγηση του καθεστώτος αδειοδότησης FLEGT, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συµφωνίας, και να προτείνει ηµεροµηνία έναρξης της 
πλήρους εφαρµογής του καθεστώτος αδειών FLEGT. 

• Να διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των δύο 
µερών, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της συµφωνίας, και να εξετάζει κάθε θέµα που 
υποβάλλουν τα µέρη και να προσδιορίζει τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. 

• Να ασκεί ρόλο διαµεσολαβητή και να αναζητά διακανονισµό σε περίπτωση 
συγκρούσεων ή διαφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 24 της συµφωνίας. 

• Να εγκρίνει τις τροποποιήσεις σχετικά µε τα παραρτήµατα της παρούσας 
συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 26. 

• Να παρακολουθεί τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
εφαρµογής της συµφωνίας στους πληθυσµούς που ενδέχεται να επηρεαστούν. 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής της 
συµφωνίας 

• Να διασφαλίζει την παρακολούθηση της γενικής κατάστασης προόδου εφαρµογής 
της συµφωνίας και να αξιολογεί την πρόοδο της εφαρµογής της σε σχέση µε το 
χρονοδιάγραµµα που έχει καθοριστεί στο σχετικό παράρτηµα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 της συµφωνίας. 

• Να εντοπίζει και να αναλύει τις ενδεχόµενες δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την 
εφαρµογή της συµφωνίας. 

• Να δηµοσιεύει ετήσια έκθεση για την εφαρµογή της συµφωνίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 19 της συµφωνίας. 

• Να λαµβάνει και να εξετάζει τις καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή της 
συµφωνίας και το καθεστώς αδειών FLEGT. 

• Να εντοπίζει, να εξετάζει, να προτείνει και, κατά περίπτωση, να λαµβάνει τα µέτρα 
για τη βελτίωση της ορθής εφαρµογής της συµφωνίας, ιδίως βάσει των 
διαπιστώσεων του ανεξάρτητου ελεγκτή. 

• Να εξετάζει και να παρακολουθεί την εξέλιξη των καταγγελιών που διαβιβάζονται 
από το ΑΕΣ. 
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Όσον αφορά τον ανεξάρτητο έλεγχο του συστήµατος (ΑΕΣ) και σύµφωνα µε 
το παράρτηµα VI της συµφωνίας 

• Να εγκρίνει το εγχειρίδιο διαδικασιών που συντάσσεται και υποβάλλεται από τον 
ΑΕΣ και να εγκρίνει τις βασικές γραµµές της έκθεσης ελέγχου η οποία προτείνεται 
από το ΑΕΣ στο πλαίσιο των τεκµηριωµένων διαδικασιών. 

• Να εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα εργασίας του ελεγκτή και να προτείνει τη 
διενέργεια συµπληρωµατικών ελέγχων, εάν είναι απαραίτητο. 

• Να διαβιβάζει στον ελεγκτή τις ενδεχόµενες καταγγελίες που λαµβάνει και αυτές 
που αφορούν το καθεστώς αδειών FLEGT. 

• Να εξετάζει όλες τις εκθέσεις που συντάσσει ο ελεγκτής. 

• Να εξετάζει τις προσωρινές εκθέσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή και να του 
διαβιβάζει τις παρατηρήσεις της, εάν είναι απαραίτητο. 

• Να ζητά συµπληρωµατική ειδική έκθεση από τον ελεγκτή, εάν είναι απαραίτητο. 

• Να εξετάζει τις καταγγελίες σχετικά µε την εργασία του ανεξάρτητου ελεγκτή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της συµφωνίας. 

• Να εγκρίνει την ανανέωση της σύµβασης του ΑΕΣ, κατά περίπτωση. 

Όσον αφορά τη συµµετοχή των φορέων που τους αφορά η εφαρµογή της 
συµφωνίας 

• Να ασκεί την παρακολούθηση σε θέµατα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των 
φορέων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών στο σύστηµα επαλήθευσης της νοµιµότητας 
(ΣΕΝ) που περιγράφεται στο παράρτηµα V.  

• Να εξασφαλίζει την παρακολούθηση όσον αφορά τις διαδικασίες σε περιπτώσεις µη 
συµµόρφωσης µε το ΣΕΝ για τους φορείς των εµπλεκόµενων υπηρεσιών στο ΣΕΝ. 

• Να παρακολουθεί και να προσδιορίζει τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της 
συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων µερών στην εφαρµογή της συµφωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Σκοπός της δηµοσιοποίησης των πληροφοριών είναι η προώθηση της διαφάνειας και η 
διασφάλιση της καλής κατανόησης του συστήµατος αδειών FLEGT από το σύνολο των 
εµπλεκόµενων παραγόντων, ώστε να εξασφαλίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση στον τοµέα 
της δασικής διαχείρισης. 

 Παρέχει στους διάφορους φορείς τη δυνατότητα να κατανοούν την εξέλιξη της όλης 
διαδικασίας µέχρι την έκδοση της άδειας FLEGT. Όσο καλύτερα ενηµερωµένοι είναι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς σχετικά µε τους βασικούς στόχους, την εφαρµογή, την 
παρακολούθηση και την επαλήθευση της εφαρµογής της συµφωνίας FLEGT, τόσο 
µεγαλύτερη θα είναι η κατανόηση της διαδικασίας, η οποία θα αναλύεται και θα γίνεται 
επαρκώς αποδεκτή από τους εµπλεκόµενους φορείς, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η 
εφαρµογή της συµφωνίας από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Ο τρόπος παραγωγής των 
πληροφοριών θα είναι η ενεργή δηµοσιοποίηση ή η δυνατότητα πρόσβασης. Οι 
πληροφορίες θα δηµοσιεύονται το ταχύτερο δυνατό για να εξασφαλίζεται η χρησιµότητα 
της δηµοσιοποίησής τους. 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η ετήσια έκθεση της κοινής επιτροπής για την εφαρµογή της συµφωνίας περιλαµβάνει 
ιδίως: 

• τις ποσότητες εξαγόµενων προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του συστήµατος αδειών FLEGT, σύµφωνα µε τους Τελωνειακούς 
Κώδικες και τη νοµοθεσία του κράτους µέλους προορισµού της ΕΕ· 

• τον αριθµό των αδειών FLEGT που εκδίδονται από την Κεντροαφρικανική 
∆ηµοκρατία· 

• την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των δράσεων 
εντός προθεσµίας που ορίζεται στη συµφωνία και, γενικά, όλα τα θέµατα 
σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας· 

• τα µέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε ενδεχόµενου εξαγωγής 
προϊόντων ξυλείας παράνοµης καταγωγής προς αγορές άλλες πλην εκείνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάθεσής τους στην εθνική αγορά· 

• τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Κεντροαφρικανική 
∆ηµοκρατία ή έχουν διέλθει µέσω της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας· 

• τα µέτρα που λαµβάνονται για να αποτραπούν οι εισαγωγές προϊόντων ξυλείας 
παράνοµης καταγωγής, µε στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του 
συστήµατος αδειών FLEGT· 

• τις παραβιάσεις του συστήµατος αδειών FLEGT στην Κεντροαφρικανική 
∆ηµοκρατία και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπισή τους· 
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• τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του συστήµατος αδειών FLEGT, σύµφωνα µε τους Τελωνειακούς 
Κώδικες και ανάλογα µε το κράτος µέλος της ΕΕ στο οποίο έγινε η εισαγωγή· 

• τον αριθµό αδειών FLEGT της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας τις οποίες 
παραλαµβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

• τον αριθµό των περιπτώσεων άφιξης προϊόντων ξυλείας της 
Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας στα ευρωπαϊκά τελωνεία χωρίς άδεια και τις 
αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων ξυλείας· 

• τη δοµή και λειτουργία της κοινής επιτροπής. 

2.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι πληροφορίες δηµοσιοποιούνται από την κοινή επιτροπή εφαρµογής της συµφωνίας και 
από το κάθε εµπλεκόµενο µέρος σε σχέση µε τις πληροφορίες που το αφορούν. Οι 
πληροφορίες που συνδέονται µε την εκµετάλλευση και τις µεταφορές προϊόντων ξυλείας 
θα είναι διαθέσιµες στο Κέντρο δασικών δεδοµένων (CDF) του Υπουργείου υδάτινων 
πόρων, δασών, θήρας και αλιείας (MEFCP)· ένα σύστηµα διασύνδεσης θα επιτρέπει τη 
σύνδεση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δασική εκµετάλλευση (MEFCP, 
Υπουργεία Οικονοµικών, Απασχόλησης, Γεωργίας, Εµπορίου, ∆ικαιοσύνης) µε τη βάση 
δεδοµένων του CDF, ενώ η Γενική ∆ιεύθυνση της Επίσηµης Εφηµερίδας θα δηµοσιεύει 
ηλεκτρονικά όλες τις νοµοθετικές και κανονιστικές πράξεις. 

Ανάλογα µε τον αποδέκτη και αν αυτός είναι εγκατεστηµένος σε αστική ή αγροτική 
περιοχή, ή αν είναι εγγράµµατος ή αγράµµατος, η πληροφορία θα δηµοσιοποιείται µε τη 
βοήθεια των ακόλουθων σύγχρονων µέσων και διαύλων. 

• Ενεργητικοί δίαυλοι 

• εθνικά και διεθνή δηµόσια και ιδιωτικά έντυπα µέσα· 

• τοπικοί και κοινοτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί· 

• διασκέψεις και διαλέξεις µε διάλογο· 

• συµπόσια, σεµινάρια και εργαστήρια εκλαΐκευσης·  

• προβολή ταινιών ενηµερωτικού περιεχοµένου· 

• παραγωγή και προβολή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών· 

• παραγωγή θεαµάτων κλπ.· 

• εξάλλου, στο πλαίσιο του σχεδίου επικοινωνίας, θα οργανώνονται δηµόσιες 
ενηµερωτικές συνεδριάσεις κατά τις οποίες θα διανέµονται αυτές οι 
πληροφορίες στα εµπλεκόµενα µέρη, ιδίως στα πρόσωπα και στις τοπικές 
κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον γραπτό τύπο. 
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• Παθητικοί δίαυλοι 

• διαδικτυακοί τόποι του Υπουργείου υδάτινων πόρων, δασών, θήρας και 
αλιείας· 

• Επίσηµη Εφηµερίδα· 

• βιβλιοθήκη του Υπουργείου υδάτινων πόρων, δασών, θήρας και αλιείας 
(MEFCP)· 

• στατιστικός κατάλογος του δασικού και κυνηγετικού τοµέα του MEFCP· 

• ετήσιες εκθέσεις της δασικής διοίκησης, που διατίθενται στις κεντρικές ή 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες στο επίπεδο των επαρχιών. 

Βάσει των ενεργητικών και παθητικών διαύλων ενηµέρωσης, η δηµοσιοποίηση των 
πληροφοριών θα λαµβάνει υπόψη τα δεδοµένα που αφορούν τους ακόλουθους τοµείς: 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

• ∆ιεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες που υπογράφονται και επικυρώνονται από 
την ΚΑ∆ σε θέµατα προστασίας των προστατευόµενων ειδών πανίδας και 
χλωρίδας (CITES, κλπ.), προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
δικαιωµάτων των λαών (διακήρυξη 61/295 των Ηνωµένων Εθνών για τους 
αυτόχθονες πληθυσµούς, Αφρικανική Χάρτα ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
των Λαών κλπ.), εργασίας και απασχόλησης, κλπ.· 

• η εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης FLEGT (το κύριο σώµα του 
κειµένου και τα παραρτήµατά της)· 

• διάταγµα χορήγησης των αδειών· 

• διάταγµα ακύρωσης των αδειών· 

• δασικός κώδικας και σύνολο των συναφών κανονιστικών πράξεων· 

• κώδικας για τους υδάτινους πόρους και το σύνολο των συναφών κανονιστικών 
πράξεων· 

• εργατικός κώδικας και τα εκτελεστικά κείµενα που αφορούν το δασικό τοµέα· 

• ο νόµος του προϋπολογισµού κάθε έτους· 

• γενικός φορολογικός κώδικας· 

• χάρτης των επενδύσεων· 

• εθνικό πρόγραµµα σύγκλισης της COMIFAC· 

• στρατηγικό έγγραφο για τη µείωση της φτώχειας· 
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• απόφαση για τη δηµιουργία της επιτροπής επικύρωσης των εγγράφων 
διαχείρισης δασικού σχεδιασµού (PG και PAO). 

Τα κανονιστικά κείµενα που θα εκδίδονται κατά το στάδιο της εφαρµογής θα 
δηµοσιοποιούνται επίσης. 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

• Άδειες εκµετάλλευσης και χρήσης της γης (PEA) 

• εγχειρίδιο διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισµού για την ανάθεση µιας ΡΕΑ· 

• προκηρύξεις διαγωνισµών για την ανάθεση των αδειών· 

• προκηρύξεις διαγωνισµών για την πρόσληψη του ανεξάρτητου παρατηρητή 
κατά τη διαδικασία παραχώρησης ΡΕΑ· 

• πρακτικό της κοινής επιτροπής παραχώρησης των αδειών εκµετάλλευσης και 
χωροταξικής διαχείρισης· 

• διάταγµα σύστασης της κοινής επιτροπής για την ανάθεση των αδειών 
εκµετάλλευσης και χρήσης γης· 

• κατάλογος των υποβαλλόντων προσφορά για την ανάθεση αδειών 
εκµετάλλευσης και χρήσης γης· 

• έκθεση του ανεξάρτητου παρατηρητή της διαδικασίας παραχώρησης των ΡΕΑ· 

• κατάλογος των έγκυρων τίτλων µε τα ονόµατα των φυσικών προσώπων και/ή 
τις επωνυµίες των δικαιούχων εταιρειών· 

• πρακτικά των συνεδριάσεων σχετικά µε τα εθιµικά δικαιώµατα πρόσβασης και 
χρήσης των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσµών επί των παραχωρούµενων 
δασικών εκτάσεων. 

• ∆ασοκαλλιέργειες 

• προκηρύξεις διαγωνισµών για την εκµετάλλευση των δασικών φυτειών του 
κράτους· 

• κατάλογος υποβαλλόντων προσφορά για την εκµετάλλευση δασικών φυτειών· 

• άδειες εκµετάλλευσης των φυτειών· 

• πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις· 

• κατάλογος των δασικών φυτειών του κράτους. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤON ∆ΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 

• Σχέδιο εκµετάλλευσης και χρήσεων γης (PEA) 

• εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί έλεγχοι)· 

• έγγραφο του σχεδίου χρήσεων γης· 

• κατάσταση των συνολικών παραχωρούµενων εκτάσεων που καλύπτονται από 
σχέδιο χρήσεων γης· 

• κατάσταση των συνολικών παραχωρούµενων εκτάσεων εν αναµονή σχεδίου 
χρήσεων γης· 

• εθνικά πρότυπα εκπόνησης των σχεδίων χρήσεων γης (τόµοι 1, 2, 3). 

• ∆ασική φυτεία 

• προκηρύξεις διαγωνισµών για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

• έκθεση περιβαλλοντικής αξιολόγησης· 

• απλό σχέδιο διαχείρισης. 

6.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• ετήσια συνολική παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε όλες τις υπό εκµετάλλευση 
εκτάσεις που καλύπτονται από σχέδιο χρήσεων γης· 

• ετήσια συνολική παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε όλες τις δασικές φυτείες υπό 
εκµετάλλευση· 

• ετήσιος όγκος προϊόντων ξυλείας για µεταποίηση σε εθνικό επίπεδο ανά είδος, 
ανά τίτλο εκµετάλλευσης και ανά εταιρεία· 

• κατάλογος των χωρών προορισµού και εξαγόµενοι όγκοι ανά είδος, ανά άδεια 
εκµετάλλευσης και ανά εταιρεία· 

• ετήσιοι όγκοι κατασχεµένων προϊόντων ξυλείας· 

• ετήσιοι όγκοι διερχόµενων προϊόντων ξυλείας µέσω της ΚΑ∆ και προέλευσή 
τους· 

• όγκοι ξυλείας που διατίθενται στην αγορά της Κεντροαφρικανικής 
∆ηµοκρατίας. 

7.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

• κατάσταση των εν λειτουργία εγκεκριµένων εταιρειών µεταποίησης· 
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• αναφορά της γεωγραφικής θέσης των µονάδων µεταποίησης. 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• διάταξη του οργάνου έκδοσης των αδειών FLEGT· 

• έκθεση του ανεξάρτητου παρατηρητή της κοινωνίας των πολιτών· 

• πληροφορίες σχετικά µε τη δασική δραστηριότητα και τις κοινωνικές ρήτρες 
στα σχέδια διαχείρισης (πληροφορίες και χάρτες)· 

• πληροφορίες και χάρτες σχετικά µε τη δασική δραστηριότητα και τις 
κοινωνικές ρήτρες στα ετήσια προγράµµατα λειτουργίας· 

• πρακτικό πορισµάτων (PVC) σε περίπτωση καταστροφής από την επιχείρηση 
αγαθών που ανήκουν στους τοπικούς και αυτόχθονους πληθυσµούς· 

• αποδείξεις καταβολής αποζηµιώσεων από τη διωκόµενη επιχείρηση· 

• έκθεση των αποστολών ελέγχου της δασικής διοίκησης· 

• περιπτώσεις παραβάσεων στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία του 
συστήµατος αδειών FLEGT και µέτρα που έχουν ληφθεί για την επίλυσή τους. 

9.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ 

• περιοδικές συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου· 

• διαδικασία αµφισβήτησης του ελέγχου. 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 

• ετήσιο µίσθωµα· 

• φόροι υλοτόµησης· 

• φόροι αναδάσωσης· 

• εξαγωγικοί δασµοί. 

11.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

• διάρθρωση και λειτουργία της κοινής επιτροπής για την εφαρµογή της 
συµφωνίας. 

• διάρθρωση και λειτουργία της εθνικής επιτροπής παρακολούθησης και 
εφαρµογής της συµφωνίας· 
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• µόνιµη τεχνική Γραµµατεία. 


