
Πιστοποίηση 

της ξύλινης ευρωπαλέτας  

στη χώρα µας:  

Παρούσα κατάσταση  
 
 
 

∆ρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη    &   ∆ρ. Αλέξη Καραλίβανου 
         ∆ασολόγου - Τεχνολόγου Ξύλου                    Εντεταλµένου Ερευνητή Γ΄  

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 Βασιλικά, ΤΚ 570 06, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. : 031-461 171,2,3   Fax : 031-461 341 

 
 
 
 

Η παρούσα κατάσταση της διαδικασίας πιστοποίησης της επίπεδης ξύλινης ευρωπαϊκής 
παλέτας (ευρωπαλέτας EUR) στη χώρα µας έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, γι΄ αυτό και το παρόν 
άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά την όλη διαδικασία πιστοποίησης, να ενηµερώσει 
τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και τους κατασκευαστές ξύλινων παλετών της χώρας µας. 
 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατ΄ επέκταση στη χώρα µας η 
ευρωπαλέτα EUR χρησιµοποιείται εκτεταµένα σε ποικίλες εµπορικές δραστηριότητες, 
κυρίως στις εγχώριες και διεθνείς µεταφορές γεωργικών προϊόντων, καθώς και πολλών 
άλλων αγαθών. Η ευρωπαλέτα είναι µία επίπεδη ξύλινη παλέτα τεσσάρων εισόδων, η οποία 
έχει µήκος 800mm και πλάτος 1.200mm. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρωπαλέτας 
(εξωτερικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, µηχανικές ιδιότητες) ελέγχονται και πιστοποιούνται 
από εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια τεχνολογίας ξύλου της ΕΕ σύµφωνα µε την ισχύουσα 
προδιαγραφή 435-2 (UIC Code 435-2/7th edition, Standard of Quality for European Flat 
Pallet, Made of Wood, and Measuring 800mm x 1200mm), η οποία έχει εκδοθεί από τη 
∆ιεθνή Ένωση Σιδηροδρόµων (UIC 1994). Έτσι, οι ευρωπαλέτες που ελέγχονται επιτυχώς 
από άποψη ποιότητας και πληρούν τις λοιπές διατάξεις της προαναφερθείσας προδιαγραφής 
πιστοποιούνται µε το προστατευόµενο σήµα ποιότητας EUR (λογότυπος ή trademark αρ. 
430337) (Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuele, Geneva, Switzerland, 1987).             

 
Το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (Ι∆Ε) της Θεσσαλονίκης µαζί µε το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων (ΙΜ∆Ο & 
Τ∆Π) της Αθήνας (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, ΕΘΙΑΓΕ) και σε συνεργασία µε τη 
Γενική Γραµµατεία ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΓΓ∆ & ΦΠ) του Υπουργείου 
Γεωργίας και τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο οποίος σηµειωτέον είναι το 
εξουσιοδοτηµένο δίκτυο πιστοποίησης των ευρωπαλετών στη χώρα µας, επιχειρεί να 
βοηθήσει στην επίλυση των ποικίλων προβληµάτων έτσι, ώστε η πιστοποίηση των ελληνικών 



 2

ξύλινων ευρωπαλετών να εφαρµοσθεί στη χώρα µας. Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη 
διαδικασία τυποποίησης - παρ΄ όλες τις καταβληθείσες προσπάθειες - δεν έχει καταστεί 
δυνατή εδώ και αρκετά χρόνια. Γενικά, η πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας αποτελεί ένα 
έργο άµεσης προτεραιότητας για τη χώρα µας, γι’ αυτό και η σπουδαιότητά του είναι πολύ 
µεγάλη. Η σπουδαιότητά του αυτή δικαιολογείται από τους παρακάτω σοβαρούς λόγους : (1) 
Στη χώρα µας δεν υπήρξε καµµία υποδοµή πάνω στο συγκεκριµένο θέµα (πιστοποίηση 
ευρωπαλετών), ενώ ταυτόχρονα η πίεση και το ενδιαφέρον των κατασκευαστών παλέτας 
ήταν και  είναι πολύ µεγάλο. (2) Η εφαρµογή της πιστοποίησης θα εξαλείψει τα προβλήµατα 
που παρατηρούνται στην εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων (κυρίως των γεωργικών) στην 
ΕΕ και έτσι η µεταφορά τους θα γίνεται µε ασφάλεια και χωρίς κινδύνους απόρριψης ή 
επιστροφής. (3) Το υπέρµετρο κόστος από την αγορά εισαγόµενων ευρωπαλετών θα µειωθεί 
πολύ σηµαντικά. Οι εξαγωγικές εταιρίες θα είναι σε θέση να προµηθεύονται γρήγορα και 
εύκολα ευρωπαλέτες ελληνικής κατασκευής, οι οποίες θα είναι πιστοποιηµένες µε το σήµα 
ποιότητας EUR. Η απώλεια εθνικού συναλλάγµατος θα περιορισθεί έτσι σε µεγάλο βαθµό. 
(4) Η στασιµότητα που παρατηρείται στον κλάδο των µονάδων κατασκευής παλετών της 
χώρας µας θα εκλείψει και οι κατασκευαστές παλέτας θα είναι πεπεισµένοι ότι τα προϊόντα 
τους (ευρωπαλέτες) θα µπορούν, εφόσον βέβαια πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, 
να πιστοποιηθούν µε το σήµα ποιότητας EUR σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να 
πωληθούν γρήγορα και εύκολα σε διάφορους καταναλωτές (εταιρίες εξαγωγών, µεταφορικές 
εταιρίες).  

 
Κατά τους τελευταίους 12 µήνες (Αύγουστος 1996 - Αύγουστος 1997) τα ∆ασικά 

Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ (Ι∆Ε, ΙΜ∆Ο & Τ∆Π) έχουν εφοδιασθεί µε το κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισµό και το ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µετά από συνεργασία µε την 
Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ και τη ΓΓ∆ & ΦΠ του Υπουργείου Γεωργίας. Ο ΟΣΕ µε τη 
σειρά του, αφού προέβη σ΄ όλους τους απαραίτητους ελέγχους, έκρινε ότι τα Εργαστήρια του 
ΕΘΙΑΓΕ πληρούν τις προϋποθέσεις και εποµένως θα είναι τα εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια 
που θα διενεργούν τους προβλεπόµενους ελέγχους για την πιστοποίηση των ελληνικών 
ξύλινων ευρωπαλετών. Στη συνέχεια και µετά από σύσκεψη όλων των εµπλεκοµένων 
φορέων, καθώς και των αντιπροσώπων των κατασκευαστών παλέτας, που πραγµατοποιήθηκε 
στις 3/6/1997 στη ΓΓ∆ & ΦΠ, αποφασίσθηκε η έναρξη της πιστοποίησης του εν λόγω 
προϊόντος ξύλου σε µία πρώτη πειραµατική βάση και σύµφωνα µε τις παρακάτω διαδικασίες 
ελέγχου που θα διενεργηθούν µε ευθύνη του ΕΘΙΑΓΕ και των εργαστηρίων του. Ο ΟΣΕ, 
ωστόσο, ως ∆ίκτυο Πιστοποίησης, θα έχει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των 
διαδικασιών πιστοποίησης της ξύλινης ευρωπαλέτας. 

 
Η πιστοποίηση θα αποτελείται από δύο διαδικασίες : (α) την αρχική πιστοποίηση του 

κατασκευαστή (πιστοποίηση καταλληλότητας κατασκευαστή) και (β) την τακτική 
πιστοποίηση των παραγόµενων ευρωπαλετών (πιστοποίηση εµπορεύσιµων παρτίδων), οι 
οποίες και αναλύονται παρακάτω :  
 
(α) Πιστοποίηση καταλληλότητας κατασκευαστή 

  
Θα πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω : 

Φάση 1: Υποβολή αίτησης του κατασκευαστή παλετών στον ΟΣΕ για χορήγηση αδείας 
παραγωγής ευρωπαλέτας. 
Φάση 2: Επίσκεψη αντιπροσώπων του ΕΘΙΑΓΕ και του ΟΣΕ για επιθεώρηση της µονάδας 
του αιτούντος κατασκευαστή και έλεγχο του τεχνικού εξοπλισµού, των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, της γραµµής παραγωγής και του εργατικού προσωπικού. 
Φάση 3: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στη φάση 2, ο κατασκευαστής οφείλει να αποστείλει 
δείγµα 3 ευρωπαλετών και 60 δοκιµίων συνδέσεων (20 δοκίµια για κάθε τύπο σύνδεσης της 
ευρωπαλέτας) για ποιοτικό έλεγχο στα εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ µε έξοδα δικά του. 
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Φάση 4: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στη φάση 3, ο κατασκευαστής οφείλει να κατασκευάσει 
δοκιµαστική παρτίδα 100 ευρωπαλετών, η οποία θα ελεγχθεί µακροσκοπικά (οπτικός 
έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων) στη µονάδα του από ειδικευµένους Ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ. 
Φάση 5: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στην προηγούµενη φάση, το αρµόδιο Ινστιτούτο του 
ΕΘΙΑΓΕ αποστέλλει συµπληρωµένο Πρωτόκολλο Ελέγχου στον ΟΣΕ και στην Κ.Υ. του 
ΕΘΙΑΓΕ και εγκρίνει τη χορήγηση αδείας παραγωγής ευρωπαλέτας στο συγκεκριµένο 
κατασκευαστή.  

 
Το κόστος της πιστοποίησης καταλληλότητας του κατασκευαστή βαρύνει πάντα τον 

αιτούντα κατασκευαστή σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ευρωπαϊκής προδιαγραφής 435-2. Το 
συνολικό κόστος περιλαµβάνει εδώ τις εξής δαπάνες : 

• Κόστος για τις δοκιµασίες διαγώνιας ακαµψίας (3 παλέτες)       
• Κόστος για τις δοκιµασίες αποξήλωσης (60 δοκίµια συνδέσεων)                      
• Κόστος για τον έλεγχο της δοκιµαστικής παρτίδας των 100 παλετών 

Με πρόσφατη απόφαση του ∆.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ένα προσωρινό 
τιµολόγιο για τις εργασίες πιστοποίησης των ευρωπαλετών που καθορίζει το κόστος των 
εργαστηριακών και επιτόπου µακροσκοπικών ελέγχων για την πιστοποίηση της 
καταλληλότητας του κατασκευαστή στη βασική τιµή των 400.000 δρχ., η οποία 
προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά χιλιόµετρο για τα έξοδα µετάβασης στην έδρα του 
κατασκευαστή (ΕΘΙΑΓΕ 1997).  
 
Σηµείωση : Η διαδικασία πιστοποίησης καταλληλότητας του κατασκευαστή θα πρέπει να 
γίνεται κάθε φορά που αλλάζει είτε η γραµµή παραγωγής, είτε το είδος του ξύλου, είτε τα 
υλικά σύνδεσης (λ.χ. καρφιά).  
 
(β) Πιστοποίηση εµπορεύσιµων παρτίδων 
 

Ο εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής οφείλει να ενηµερώνει έγκαιρα τον ΟΣΕ και την 
Κ.Υ. του ΕΘΙΑΓΕ κάθε φορά που παράγει µία νέα εµπορεύσιµη παρτίδα ευρωπαλετών. Αυτή 
η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγµατοποιείται, όπως παρακάτω :  
Φάση 1: Έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΣΕ και του ΕΘΙΑΓΕ από τον εξουσιοδοτηµένο 
κατασκευαστή που επιθυµεί να πιστοποιήσει µία συγκεκριµένη παρτίδα ευρωπαλετών (λ.χ. 
1.000 παλέτες). 
Φάση 2: Επίσκεψη των Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ στη µονάδα του εξουσιοδοτηµένου 
κατασκευαστή και επιλογή ενός τυχαίου και αντιπροσωπευτικού δείγµατος ευρωπαλετών 
ανάλογα µε το µέγεθος της παρτίδας (βλ. 435-2/UIC). 
Φάση 3: Γενικός έλεγχος του δείγµατος των ευρωπαλετών από τους Ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ 
και συγκεκριµένα :  

• Οπτικός έλεγχος 
• Έλεγχος διαστάσεων 
• Έλεγχος περιεχοµένης υγρασίας ξύλου 
• Έλεγχος υλικών σύνδεσης (λ.χ. καρφιών) 

Φάση 4: Τελική έγκριση ή απόρριψη της συγκεκριµένης παρτίδας ευρωπαλετών. 
 
Το κόστος της τακτικής πιστοποίησης εµπορεύσιµων ευρωπαλετών επίσης βαρύνει 

τον αιτούντα κατασκευαστή. Με βάση την προαναφερθείσα απόφαση του ∆.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ, 
το κόστος των επί τόπου µακροσκοπικών ελέγχων για την παραπάνω διαδικασία 
πιστοποίησης καθορίζεται στη βασική τιµή των 100.000 δρχ. για παραγόµενη ποσότητα 
ευρωπαλετών µέχρι 500 τεµάχια (µέγεθος δείγµατος 20 ευρωπαλέτες), η οποία 
προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά χιλιόµετρο για τα έξοδα µετάβασης στην έδρα του 
κατασκευαστή. Όταν η εµπορεύσιµη παρτίδα υπερβαίνει τα 500 τεµάχια, τότε η παραπάνω 
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βασική τιµή προσαυξάνεται κατά 1.000 δρχ. για κάθε µία παλέτα που προστίθεται στο 
µέγεθος του δείγµατος. Έτσι η βασική τιµή θα διαµορφώνεται στις :  
• 112.000 δρχ. για παρτίδα 500-1.200 ευρωπαλετών 
• 130.000 δρχ. για παρτίδα 1.201-3.200 ευρωπαλετών 
• 160.000 δρχ. για παρτίδα 3.201-10.000 ευρωπαλετών 
 
 Τέλος, η εφαρµογή της πιστοποίησης της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας 
δηµιουργεί ταυτόχρονα την επιτακτική ανάγκη για θεσµοθέτηση της πιστοποίησης του εν 
λόγω προϊόντος από τα αρµόδια Υπουργεία Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γεωργίας 
ούτως, ώστε να προταθεί, να συστηθεί ή ακόµα και να επιβληθεί η χρήση πιστοποιηµένων 
ξύλινων ευρωπαλετών στις εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας µας (σύµφωνα πάντα και 
µε τις οδηγίες της ΕΕ), γεγονός που θα βοηθήσει σηµαντικά τόσο στη γρήγορη ανάπτυξη και 
εξέλιξη των ελληνικών βιοµηχανιών παλέτας, όσο και στην ασφαλή διακίνηση και µεταφορά 
των ελληνικών προϊόντων και αγαθών. 
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