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         ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

             Το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της  Διεύθυνσης

Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας

ενημερώνει τους καταναλωτές και τους εμπόρους ξυλείας ότι εκδόθηκε νέα

Υπουργική απόφαση, η υπ αρ.  91354/24.8.2017 (Β΄2983) Κωδικοποίηση

Κανόνων Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και  Παροχής Υπηρεσιών

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β/30-08-2017

και  ισχύει  από 19 Σεπτεμβρίου  2017.  Σύμφωνα με  την  νέα  Υπουργική

απόφαση  για  την   λιανική  πώληση  καυσόξυλων,  άρθρο  111,  δεν

αλλάζει  ο  τρόπος λιανικής  πώλησης.  καυσόξυλων,  που εξακολουθεί  να

γίνεται  κατ΄  όγκον και  όχι  κατά  βάρος,  η  δε χρησιμοποιούμενη μονάδα

μέτρησης  μπορεί  να  είναι  είτε  το  χωρικό  κυβικό  μέτρο  στοιβαχτού  (m³

στοιβαχτού)  είτε  το  χωρικό  κυβικό  μέτρο  χύδην (m³  χύδην).  Υπάρχουν

όμως διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο είδος των παραβάσεων και στο

ύψος των διοικητικών κυρώσεων.

Αναλυτικά:

«Άρθρο111»

Λιανική πώληση καυσόξυλων

Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων,
για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:

1.  Η  λιανική  πώληση  καυσόξυλων  γίνεται  κατ’  όγκον  και  η
χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο
στοιβαχτού»  (m3  στοιβαχτού)  ή  το  «χωρικό  κυβικό  μέτρο  χύδην»  (m3
χύδην).



2.  «Χωρικό  κυβικό  μέτρο  στοιβαχτού»  νοείται  ο  όγκος  του  κυβικού
μέτρου  που  καταλαμβάνεται  από  ταχτικά  στοιβαγμένα  καυσόξυλα
συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.

3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται  ο όγκος του κυβικού μέτρου
που καταλαμβάνεται  από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των
ενδιάμεσων κενών.

4.  Οι  λιανοπωλητές  αναρτούν  τιμοκατάλογο  σε  εμφανές  σημείο  στο
χώρο  της  επιχείρησης,  ανά  είδος  ξύλου,  με  την  τιμή  είτε  σε  €/m3
στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς,
παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.α) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για
τη  διάθεση  των  καυσόξυλων.  Η  ίδια  υποχρέωση  ισχύει  και  κατά  την
πώληση των ανωτέρω προϊόντων από απόσταση.

5.  Οι  λιανοπωλητές  οφείλουν  να  διαθέτουν  κατάλληλο  εξοπλισμό
μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.

6.  Οι  λιανοπωλητές  εξασφαλίζουν  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  την
προστασία  των  καυσόξυλων  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες,  που
ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος
και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.

7.  Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας
εμποτισμένης  με  πισσέλαιο  (κομμένη  ξυλεία  από  παλιούς  στύλους
ΔΕΗ/ΟΤΕ),  ή  «πράσινης»  ξυλείας  (εμποτισμένης  με  άλατα),  ή
οποιασδήποτε  τεχνητής  ξυλείας  συγκολλημένου  ξύλου  (κόντρα-πλακέ,
νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για παράβαση της παραγράφου 4:α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια
ευρώ (1.000€).

β. Για έλλειψη είδους ή τιμής από τον τιμοκατάλογο, πεντακόσια ευρώ
(500€) ανά είδος.

γ.  Για  υπέρβαση  τιμής  στον  τιμοκατάλογο,  χίλια  ευρώ (1.000€)  ανά
είδος.

δ. Για ελλιπείς ενδείξεις επί του τιμοκαταλόγου, πεντακόσια ευρώ (500€)
ανά είδος.

ε. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις τιμοκαταλόγου, δύο χιλιάδες
ευρώ (2.000€) ανά είδος.

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 5, πεντακόσια ευρώ (500€).

Δ. Για παράβαση της παραγράφου 6, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Ε. Για παράβαση της παραγράφου 7, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).»


