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προς: Υπουργό ΥΠΕΝ
κοιν: Γενικό Γραμ. φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων.
Προϊστάμενο Γενικής Δ/ΝΣΗ Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ
Θέμα: Πρόστιμα για μη εγγραφή στο “περιφερειακό μητρώο εμπόρων” του κανονισμού ξυλείας.
Σύμφωνα με ΚΥΑ με αριθμό 134627/5835/23-12-2015 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και
προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της
Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. Στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2872 29 Δεκεμβρίου 2015
προβλέπεται:
α) Στο άρθρο 7, παρ. 8 η υποχρέωση εγγραφής μας εντός εξαμήνου από την έκδοση του ΦΕΚ 2872 στο
«Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων».
β) Στο άρθρο 9 παρ. 4 η επιβολή προστίμων ύψους 700 ευρώ για την μη εγγραφή στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
γ) Σύμφωνα με την από 12-07-2018 αρ. πρωτ. 171381/2552 εγκυκλίου της Δ/νσης προγραμματισμού & δασικής
πολιτικής τμήμα ελέγχου της εμπορίας και διακίνησης ειδών άγριας ζωής & ειδών cites, έχουμε επικαιροποίηση της
διαδικασίας προστίμων.
Κύριε υπουργέ:
Το πρόστιμο των επτακοσίων ευρώ, για την μη εγγραφή, λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους δεν εγγράφτηκαν
εγκαίρως και επιθυμούν την εγγραφή τους τώρα, ή αυτή προκύπτει από έλεγχο των αρμόδιων οργάνων. Το ζήτημα
αυτό μας το θέτουν, το τελευταίο διάστημα ξανά, τα σωματεία μέλη μας.
Ζητάμε:
1. Την μη επιβολή προστίμου σε όσους προσέρχονται οικειοθελώς για εγγραφή.
2. Για τις περιπτώσεις που η ενημέρωση για εγγραφή προκύπτει από έλεγχο των αρμόδιων οργάνων να
προηγείται έγγραφη σύσταση με εύλογη προθεσμία εγγραφής.
3. Ακύρωση της από 12-07-2018 αρ. πρωτ. 171381/2552 εγκυκλίου της Δ/νσης προγραμματισμού & δασικής
πολιτικής τμήμα ελέγχου της εμπορίας και διακίνησης ειδών άγριας ζωής & ειδών cites.
Επισημαίνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας είναι αυτοαπασχολούμενοι μικροί
επαγγελματοβιοτέχνες χωρίς εξοικείωση και ενημέρωση στα ζητήματα αυτά.
Ιδιαίτερα στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης, που ήδη ζούμε, δεν χρειάζεται ένα ακόμα εμπόδιο στην
επαγγελματική μας δραστηριότητα και την επιβίωση των οικογενειών μας.
Η ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε και από κοντά το αίτημά μας.
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