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Ποιοτική Ταξινόμηςη Πριςτήσ Ξυλείασ Μαύρησ Πεύκησ και Ελάτησ με 

Ελληνική Προέλευςη για την Πιςτοποίηςη τησ με CE  
Γεώργιοσ Νταλόσ -Μιχάλησ Σκαρβέλησ  

Τμήμα Σχεδιαςμού Και Τεχνολογίασ Ξύλου και Επίπλου  
ΤΕΙ Λάριςασ – Παράρτημα Καρδίτςασ 

 
            Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη λα γίλεη νινθιεξσκέλνο πνηνηηθόο έιεγρνο ηεο 

μπιείαο πνπ πξνέξρεηαη από δάζε πεύθεο ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ αθξίβεηα γηα ην 

πιένλ παξαγσγηθό είδνο, ηελ καύξε πεύθε (Pinus nigra) θαζώο θαη  ζηα ηξία είδε 

ειάηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν (Abies alba, Abies cephalonica θαη  Abies 

borisii regis), ώζηε ε παξαγόκελε μπιεία από ηα παξαπάλσ είδε λα κπνξεί λα θέξεη 

Σήμανζη CE θαη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ εγλσζκέλεο αληνρήο αλά ηεκάρην, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απξόζθνπηα ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο, όπσο 

επηβάιιεη ν Εσρωκώδικας 5 γηα ηηο μύιηλεο θαηαζθεπέο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

μπιεία καύξεο πεύθεο θαζώο θαη ηεο ειάηεο πνπ πξνέξρεηαη από ειιεληθά δάζε δελ ζα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο θαη ζα ππνθαζίζηαηαη από αληίζηνηρε 

εηζαγόκελε μπιεία. 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ 

Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ -Σκήκα Γαζνπνλίαο 

 

Σύνηομη περιγραθή ηοσ έργοσ 

Η κέρξη ηώξα γλώζε ησλ αληνρώλ ηεο ειιεληθήο μπιείαο βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα 

είηε δεδνκέλα δνθηκώλ από δνθίκηα κηθξώλ δηαζηάζεσλ (απαιιαγκέλσλ από ζθάικαηα), πνπ 

όπσο ελέρνπλ ζεκαληηθά πεξηζώξηα ζθαικάησλ. Ωο επαθόινπζν απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη 

ν θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ δηαηνκώλ μπιείαο, ελώ ζηελ πξάμε 

ρξεζηκνπνηνύληαη αηζζεηά κεγαιύηεξεο δηαηνκέο γηα ηελ απνθπγή αζηνρηώλ ζηηο 

θαηαζθεπέο. ε αξθεηέο κάιηζηα πεξηπηώζεηο νη κειεηεηέο είηε νη θαηαζθεπαζηέο 

απνθεύγνπλ ηε ρξήζε μπιείαο θαη θαηαθεύγνπλ ζε άιιεο ιύζεηο, ηερληθά πην δύζθνιεο είηε 

ιηγόηεξν νηθνλνκηθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ πξνβιήκαηα αζηνρηώλ.  

Γηα ηελ απνθπγή αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ ζήκεξα από ηελ εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ (πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δπξσθώδηθα 5) επηβάιιεηαη ε ρξήζε μπιείαο γηα δνκηθέο εθαξκνγέο ε 

νπνία έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηαμηλνκεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε θιάζε αληνρήο.  
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Βαζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απηνύ είλαη ν νινθιεξσκέλνο πνηνηηθόο έιεγρνο ηεο μπιείαο 

πνπ πξνέξρεηαη από δάζε πεύθεο θαη ειάηεο ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ αθξίβεηα γηα ηα πιένλ 

θαηάιιεια είδε (από άπνςε ζπλδπαζκνύ πνζνηηθήο παξαγσγήο θαη ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ), ηελ καύξε πεύθε (Pinus nigra), ώζηε ε παξαγσγή λα κπνξεί λα 

ηαμηλνκείηαη όρη επί ηε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ από  δνθίκηα κηθξώλ δηαζηάζεσλ αιιά ε 

παξαγόκελε μπιεία καύξεο πεύθεο λα κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη εύθνια ζε θιάζε αληνρήο, 

παξά ηα όπνηα θπζηθά ζθάικαηα (π.ρ. ξόδνπο, ζηξεςνΐληεο, ζιηςηγελέο μύιν, ξαγαδώζεηο 

θ.ά.) ελδέρεηαη λα θέξεη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ηξία είδε ειάηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

Διιαδηθό ρώξν (Abies alba, Abies cephalonica θαη  Abies borisii regis).   

Καζίζηαηαη έηζη άκεζα εθηθηή ε Σήμανζη CE ηεο μπιείαο καύξεο πεύθεο, θαζώο ζα κπνξεί 

πιένλ λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ εγλσζκέλεο αληνρήο γηα θάζε ηεκάρην πξηζηήο μπιείαο, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απξόζθνπηα ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο, όπσο 

επηβάιιεη ν Εσρωκώδικας 5 γηα ηηο μύιηλεο θαηαζθεπέο. Αμηνπνηείηαη επνκέλσο 

νινθιεξσκέλα ε παξαγσγή ησλ ειιεληθώλ δαζώλ ζε μπιεία καύξεο πεύθεο θαη ειάηεο, ηα 

νπνία είδε απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα πξντόληα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ παξάγνπλ ηα 

ειιεληθά δάζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε μπιεία καύξεο πεύθεο θαη ειάηεο πνπ 

πξνέξρεηαη από ειιεληθά δάζε δελ ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο θαη ζα 

ππνθαζίζηαηαη από αληίζηνηρε εηζαγόκελε μπιεία (πεύθεο, ειάηεο ή αθόκε θαη 

εξπζξειάηεο). 

Καιύπηεηαη ζπλεπώο θαη΄ απηό ηνλ ηξόπν άκεζα ην πθηζηάκελν θελό πιεξνθόξεζεο, όζνλ 

αθνξά ηηο πξαγκαηηθέο κεραληθέο αληνρέο ηεο ειιεληθήο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δνκηθέο θαηαζθεπέο θαη νη Έιιελεο Πνιηηηθνί Μεραληθνί θαη Αξρηηέθηνλεο απνθηνύλ έλα 

πνιύ ρξήζηκν «εξγαιείν» γηα ηνλ απξόζθνπην, αζθαιή θαη νηθνλνκηθό ζρεδηαζκό ησλ 

μύιηλσλ θαηαζθεπώλ πνπ κειεηνύλ θαη θαηαζθεπάδνπλ.  

Σαπηόρξνλα, νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πξντόλησλ ειιεληθήο μπιείαο 

απνθηνύλ έλα πνιύηηκν ζύκκαρν ζηελ κάρε θαηά ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ. 

ε δεύηεξν ρξόλν αμηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν νη ειιεληθέο πξσηνγελείο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο θαη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξε ηερλνγλσζία, ηόζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ 

μύιηλσλ θαηαζθεπώλ όζν θαη ζην επίπεδν ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Θα πξνθύςεη δειαδή 

κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζε ζρεδηαζηέο θαη θαηαζθεπαζηέο δνκηθώλ θαηαζθεπώλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ μύινπ σο αλαλεώζηκν πιηθό θαη κάιηζηα εγρώξηαο πξνέιεπζεο, θαζώο νη γλώζεηο 

γύξσ από απηό ζα εκπινπηηζηνύλ θαη  ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ 

ζρεδηαζκνύ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ (όπσο επηβάιιεηαη ζήκεξα από ηνπο Δπξσθώδηθεο). Σν 
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όθεινο θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη κόλν ζηελά νηθνλνκηθό αιιά έρεη ζαθώο θαη νηθνινγηθέο 

πξνεθηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα δηαθαλνύλ ζην εγγύηεξν θαη απώηεξν κέιινλ. 

Σέινο, ε ειιεληθή νηθνλνκία αληίζηνηρα αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαζώο ειιεληθά πξντόληα 

κε απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία ππνθαζηζηνύλ αληίζηνηρα εηζαγόκελα πξντόληα.  

Δμππαθνύεηαη όηη θαη ζε ζεζκηθό επίπεδν ε ρώξα δείρλεη έκπξαθηα ηε δηάζεζε ελαξκόληζήο 

ηεο κε ηελ ηζρύνπζα επξσπατθή λνκνζεζία.    

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα νδεγήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ CE ζηελ δνκηθή 

μπιεία πνπ απνηειεί ππνρξέσζε γηα όια ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήδε από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2012 .  

Η εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Δπξσθώδηθα 5 πνπ απαηηεί δηαβαζκηζκέλε μπιεία ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο, γηα ηελ ώξα 

νδεγεί ηα ειιεληθά πξηζηήξηα ζε παξαγσγνύο παξάλνκσλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλακέλεηαη λα ελδπλακώζεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά. 

 

ύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 5 όιε ε μπιεία πνπ πξννξίδεηαη γηα δνκηθέο θαηαζθεπέο, 

όπσο: γέθπξεο, θαηαζθεπέο θηηξίσλ, ζηέγεο, δεκόζηα έξγα θ.α, πξέπεη λα αθνινπζεί ηα 

πξόηππα ηνπ Δπξσθώδηθα 5, όπσο: ΔΝ 14081 θαη ΔΝ 338. Έηζη όιε ε μπιεία πνπ 

παξάγεηαη από ηα Διιεληθά πξηζηήξηα, όζν θαη ε εηζαγόκελε, είηε είλαη πξηζηή είηε 

θνξκόο, ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη δηαβαζκηζκέλε αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη, θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζε θάζε ζαλίδα μερσξηζηά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο ηεο . 

 


