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ΠΡΟΣ: Τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή 
  κ. Οικονόµου 

 
 
ΘΕΜΑ: Το υπό δηµόσια διαβούλευση Προσχέδιο ΚΥΑ για τους όρους διάθεσης επίπλων και 
προϊόντων βιοµηχανικής ξυλείας και τη σύσταση Φορέα Επίπλου 
 
  
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα 
  
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να εκφράσουµε προς εσάς τις προσωπικές θέσεις και  
απόψεις µας για το παραπάνω θέµα. Συγκεκριµένα: 
  

 Το εν λόγω Προσχέδιο είναι εξαιρετικό και σε γενικές γραµµές συµφωνούµε µ’ αυτό. 
 
 Το άρθρο 2 του Προσχεδίου είναι άριστα διατυπωµένο και εκφράζει τις από το 1998 
επιστηµονικές αιτιάσεις µας για αυστηρά µέτρα για τη φορµαλδεΰδη στη χώρα µας 
(Μαντάνης Γ. Ι. και Ε. Μαρκεσίνη. Έκλυση φορµαλδεΰδης από συγκολληµένα προϊόντα 
ξύλου - Παρούσα κατάσταση. Περιοδικό Ξύλο & Έπιπλο 169, σελ. 63-69). 

 
 Ωστόσο, εκφράζουµε τη διαφωνία µας για το γεγονός ότι δεν συµπεριλαµβάνεται 
στα µέλη του Φορέα Επίπλου το πλέον εξειδικευµένο µέλος στη χώρα µας: ο Τοµέας 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. Το έργο και οι εξειδικευµένες δράσεις του εν λόγω Τοµέα 
φαίνονται στην ιστοσελίδα http://www.wfdt.teilar.gr και αποδεικνύουν την αιτίασή µας. 

 
 Επιπλέον, διαφωνούµε µε τη συγκρότηση 15µελούς οργάνου. Ένα τέτοιο όργανο θα 
είναι εκ των πραγµάτων «µεγάλο», δυσκίνητο, µη ευέλικτο και κυρίως γραφειοκρατικό. 
Ο Φορέας Επίπλου θα πρέπει να είναι ένα πρωτίστως επιστηµονικό-συµβουλευτικό 
όργανο του αρµόδιου Υπουργού, µε τους ελάχιστους µη επιστηµονικούς εκπροσώπους. 
Συνεπώς, µε αµιγώς τεχνοκρατικά κριτήρια, εισηγούµαστε την αλλαγή του Φορέα σ’ ένα 
7µελές όργανο που θα αποτελείται από τα ακόλουθα ειδικά µέλη:  

 

o Το Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή. 
o Έναν Εκπρόσωπο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της 

∆ασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
o Έναν Εκπρόσωπο του Τοµέα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τµήµατος 

Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 



o Έναν Εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ∆Ε. 
o Έναν Εκπρόσωπο του ΙΤΕ∆Α (ΚΕΤΕΑΘ). 
o Έναν Εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών. 
o Έναν Εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

  
 Με όλο το σεβασµό προς τους εκλεκτούς συναδέλφους και τους έγκριτους φορείς που 
εκπροσωπούν, διαφωνούµε κάθετα µε τη συµµετοχή στο Φορέα Επίπλου: (α) του 
Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατµοσφαιρικών 
Ρύπων του ∆ΠΘ, (β) του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΙΠΤΑ, διότι 
ουδεµία σχέση και συνάφεια έχουν µε τα εξειδικευµένα αντικείµενα του επίπλου και των 
προϊόντων ξυλείας, και (γ) των λοιπών εκπροσώπων των ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τους ανωτέρω λόγους, πλέον του ότι το όλο όργανο καθίσταται έτσι 
αµιγώς γραφειοκρατικό. 

 
Συνηµµένα αποστέλλουµε διορθώσεις µας, κυρίως τεχνικές, επί του κειµένου του εν λόγω 
Προσχεδίου. 
 
Ευχαριστούµε θερµά για την προσοχή σας στα παραπάνω διαλαµβανόµενα. 
 

   
Με ιδιαίτερη τιµή, 

 
 
 

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΑΝΗΣ 
Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας 

 

 


