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Προς: ΥΠΕΝ 

Θέμα: Βιβλίο απογραφής και επιβολή προστίμων του κανονισμού Ξυλείας. 

Σύμφωνα με την αριθ. 155096/268/2017 Κ.Υ.Α   (ΦΕΚ 1492/Β/2017) έχει παραταθεί  εκ νέου  μέχρι την 30-6-2017 η 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο εμπόρων και φορέων εκμετάλλευσης του κανονισμού 
ξυλείας. 

Με την ίδια απόφαση αναστέλλονται τυχόν διαδικασίες επιβολής προστίμων για μη εγγραφή στο μητρώο (της παρ. 4 
του άρθρου 9 της 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ 2872 β’). 

Ωστόσο σύμφωνα με δελτίο τύπου της Δνσης συντονισμού και επιθεώρησης δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Κρήτης,  (http://www.candianews.gr/2017/05/08/nea-paratasi-engrafis-sta-mitroa-foreon-ekmetallefsis-ke-eboron-xylias/) 
που δημοσιεύεται στα τοπικά ΜΜΕ και μας έχει κοινοποιηθεί, γίνεται αναφορά και στην τήρηση του βιβλίου 
απογραφής.  

Κύριε υπουργέ 

όπως γνωρίζετε η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει εγγράφως  (αρ. πρωτ. Γρ. αναπ. Υπουργού 273  19/1/17) αλλά και 
κατόπιν συναντήσεως μαζί σας στις 7 Μαρτίου 2017, την εξαίρεσή μας από το βιβλίο απογραφής καθώς και την 
έγγραφη προειδοποίηση πριν επιβληθούν πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 9 της 134627/5835/23-12-2015.  

Επειδή ανεξάρτητα από τις παρατάσεις και την αναστολή των προστίμων το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει. 

Επειδή ανεξάρτητα και από τις πιθανές προθέσεις σας για διευθέτηση του ζητήματος οι υπηρεσίες σας ζητούν την 
υλοποίηση του νόμου όπως μέχρι σήμερα ισχύει.    

Επειδή μέχρι σήμερα το θέμα παραμένει και με βάση τα προαναφερθέντα δεν αναστέλλεται η ουσία του αλλά 
προωθείται η εφαρμογή του, ζητάμε την οριστική του διευθέτηση σύμφωνα με το από 19/1/17 έγγραφό μας όπως 
ζητήσαμε και συζητήσαμε.  

 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γ. Γραμματέας 
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