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ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 
Σύσταση Φορέα ελέγχου για την εφαρµογή των προτύπων  

και προδιαγραφών στα προϊόντα ξύλου & επίπλου 
 
  
Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχηµένης Επιστηµονικής Ηµερίδας µε τίτλο 
«Επιπτώσεις της Φορµαλδεΰδης και των Εµποτιστικών των Προϊόντων ξύλου» 
(έκθεση FURNIMA, 28-4-2007) που συνδιοργανώθηκε µετά από πρωτοβουλία του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου µε την επιστηµονική 
συνεισφορά των πλέον ειδικών επιστηµόνων µας, και µε δεδοµένη την επιτακτική 
ανάγκη άµεσης εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Ευρωκώδικας 5, CE κ.α.) και 
λήψης µέτρων προστασίας του καταναλωτή (προϊόντα ξύλου µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη, εµποτιστικές ουσίες µε αρσενικό κ.α.) 
εισηγούµαστε να ενεργήσετε ώστε µε την παρέµβασή σας - και υπό την εποπτεία 
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή - να συσταθεί στη χώρα µας Φορέας που θα 
ελέγχει την εφαρµογή των προτύπων και προδιαγραφών στα προϊόντα ξύλου και 
επίπλου. 
 
Με τεχνοκρατικά και επιστηµονικά κριτήρια και µε βάση τις υπάρχουσες σήµερα 
εργαστηριακές υποδοµές και τεχνογνωσία που υπάρχουν στην Καρδίτσα, τα 
εργαστήρια που θα πρέπει να εµπλακούν στον προτεινόµενο Φορέα είναι κατά την 
άποψή µας τα ακόλουθα: 
 

 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του 
Παραρτήµατος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας (αντικείµενα: έλεγχος προϊόντων 
ξύλου, ποιοτική ταξινόµηση δοµικής ξυλείας, µετρήσεις φορµαλδεΰδης σε 
προϊόντα ξύλου και επίπλου και σε χώρους παραγωγής & εργασίας, έλεγχος 
εγχώριας και εισαγόµενης εµποτισµένης ξυλείας, αναγνώριση ξυλείας). 



 

 

 
 Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου του ΙΤΕ∆Α (Καρδίτσα) που υπάγεται στο 
ΚΕΤΕΑΘ (αντικείµενα: επιτόπιοι έλεγχοι, διενέργεια δειγµατοληψιών κ.α.). 

      
Επίσης προτείνουµε όπως τα εξειδικευµένα εργαστήρια του ΕΛΚΕ∆Ε, εφόσον το 
επιθυµούν, να αναλάβουν τον έλεγχο όλων των προϊόντων επίπλου.  
 
Αναµένουµε τις θετικές ενέργειές σας στο συγκεκριµένο θέµα. 
 

 
Με τιµή, 

 
 
Ο Υπεύθυνος του Εργ. Ξύλου & Επίπλου                    Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
           του ΙΤΕ∆Α (ΚΕΤΕΑΘ)                                      Τεχνολογίας Ξύλου – ΤΕΙ/Λ 

 
 

      ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΟΣ                                     ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ 
            Αν. Καθηγητής                                                        Καθηγητής 

                     
  
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  
Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου & Επίπλου 

 
 

∆ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
Αν. Καθηγητής 

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   

1. κ. Οικονόµου - Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, ΥΠΑΝ 
2. κ. Παπαδόπουλο - Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ΥΠΑΝ 
3. κ. Μπενόπουλο - Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ΥΠΑΝ 
4. κ. Γιακουµάκη - ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΕΛΚΕ∆Ε Α.Ε. 
5. Καθηγητή κ. Χούστη - Πρόεδρο του ΚΕΤΕΑΘ 
6. Καθηγητή κ. Κόκκορα - Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας 
 

 
 


