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Ως υλικό, το ξύλο αποτελεί µια πρώτη ύλη µε ιδιαίτερη σηµασία, διότι µε την ορθή αξιοποίησή 

του παράγονται µετά από µηχανική ή χηµική κατεργασία πάνω από 2.500 προϊόντα. Το 
σηµαντικότερο ίσως προϊόν του είναι η πριστή ξυλεία που παράγεται από τους κορµούς των δένδρων 
µε κατά µήκος πρίση (κοπή). Η διαδικασία αυτή γίνεται σε µονάδες πριονιστηρίων ξυλείας, που 
λέγονται πριστήρια. Η πριστή ξυλεία διακρίνεται σε σανίδια, µαδέρια, καδρόνια, δοκάρια και 
κολόνες, τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη για διάφορες κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές µπορεί 
να είναι δοµικές κατασκευές, έπιπλα και άλλες κατασκευές αντικειµένων και εργαλείων, καθώς και 
κατασκευές ξυλοναυπηγικής. Στις πρώτες περιλαµβάνονται στέγες, πατώµατα, ταβάνια, µπαλκόνια, 
σκάλες, ξύλινα σπίτια, αποθήκες, θερµοκήπια, ξυλότυποι, ξυλοκατασκευές υπαίθρου, περιφράξεις, 
κράσπεδα δρόµων, ηχοπετάσµατα, στρωτήρες σιδηροδρόµων κ.ά. Στην κατηγορία των επίπλων, η 
πριστή ξυλεία µε περαιτέρω κατεργασίες χρησιµοποιείται σε έπιπλα από µασίφ ξύλο, σε σκελετά 
επίπλων ταπετσαρίας σε συνδυασµό µε άλλες πρώτες ύλες, όπως µέταλλα, πολυµερή, κρύσταλλα, 
δέρµατα, κεραµικά. 

 
Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο κλάδος της πριστής και δοµικής ξυλείας 

Τα είδη ξύλου που κατεργάζονται στη χώρα µας είναι η κεφαλληνιακή ελάτη, η µαύρη και η 
δασική πεύκη, η ερυθρελάτη σε µικρές ποσότητες και το κυπαρίσσι σε πολύ µικρές ποσότητες. Η 
ελληνική αγορά παραγωγής και διάθεσης προϊόντων πριστής και δοµικής ξυλείας δεν έχει προβεί σε 
καµία ενέργεια προσαρµογής στα νέα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (βλ. Πίνακα). 

 
Πίνακας. Ευρωπαϊκές προδιαγραφές προϊόντων ξύλου που χρησιµοποιούνται σε δοµικές κατασκευές. 

 

Προϊόν ξύλου Προδιαγραφή Ηµεροµηνία εφαρµογής 
Ξυλοπλάκες EN 13986 01-04-2006 
Προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία EN 14250 01-09-2006 
LVL για κατασκευές EN 14374 01-09-206 
Ξυλεία πατωµάτων EN 14342 01-03-2007 
Επικολλητή ξυλεία EN 14080 01-04-2007 
Πελεκητή ξυλεία κατασκευών EN 14081 01-09-2007 
Ξυλοπλάκες και επενδύσεις από µασίφ ξύλο EN 14915 καλοκαίρι 2008 
Στύλοι EN 14229 άνοιξη 2009 
Στρογγύλη  ξυλεία κατασκευών EN 14544 άνοιξη 2009 
Μεταλλικές συνδέσεις EN 14545 άνοιξη 2009 
Προκατασκευασµένα στοιχεία EN 14732 άνοιξη 2009 

 

Τα ελληνικά πριστήρια δεν ακολουθούν συγκεκριµένη τεχνική προδιαγραφή. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων πριστής ξυλείας  (είδος ξυλείας, διαστάσεις, περιεχόµενη υγρασία, 
επιτρεπόµενα σφάλµατα) που εφαρµόζονται έχουν καθιερωθεί από την ίδια την αγορά και στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες προδιαγραφές αλλά στο 
κέρδος! ∆εν υπάρχει έλεγχος από καµία υπηρεσία ή ειδικό τεχνικό φορέα. Η καλή ποιότητα και  
καταλληλότητα της πριστής ξυλείας για δοµικές κατασκευές επαφίεται στη σοβαρότητα της κάθε 
επιχείρησης. Το σηµαντικότερο πρόβληµα, κυρίως για πεύκη, ελάτη και ερυθρελάτη, είναι η 



 

διάθεση στους κατασκευαστές και καταναλωτές «υγρής» δοµικής ξυλείας µε περιεχόµενη 
υγρασία 20-40%!  

 

 
 
Από την άλλη πλευρά γίνονται στη χώρα µας εισαγωγές τεράστιων ποσοτήτων πριστής ξυλείας 

η οποία πολλές φορές δεν είναι πιστοποιηµένη και δεν είναι κατάλληλη για δοµικές εφαρµογές. 
Εξαιτίας της έλλειψης πραγµατικού ελέγχου, ο κάθε εισαγωγέας εισάγει δοµική ξυλεία από όποια 
χώρα επιθυµεί χωρίς να ελέγχεται η καταλληλότητα του είδους ξύλου και της ποιότητάς του. Ένα από 
τα κυριότερα προβλήµατα στην ελληνική αγορά είναι η συχνή διάθεση προς χρήση πελεκητής 
ξυλείας ερυθρελάτης σε µικρές διατοµές, µε υψηλή αναλογία σε «ανώριµο ξύλο», ακατάλληλο 
για κατασκευή στεγών και ξυλοτύπων! Η ξυλεία ξυλοτύπων που χρησιµοποιείται από µηχανικούς 
και εργολάβους για την κατασκευή του ξυλότυπου, δηλ. του καλουπιού που θα κρατήσει το βάρος του 
µπετού και σίδερου µικρών και µεγάλων έργων, κτιρίων, γεφυρών κ.ά. πρέπει να είναι υγιής, χωρίς 
ρόζους και ραγάδες, χωρίς στρεψοΐνια και άλλα σφάλµατα δοµής, µε συγκεκριµένη διατοµή κι από 
συγκεκριµένα είδη ξύλου. Ένα άλλο πρόβληµα που πρέπει να µας απασχολήσει είναι το θέµα των 
ειδικών χειρισµών εµποτισµού και χειρισµού µε έλαια που ενισχύουν την ποιότητα και τη διάρκεια 
της δοµικής ξυλείας. Ειδικότερα για τον εµποτισµό της ξυλείας, τονίζουµε ότι επιτρέπονται µόνο τα 
υδατοδιαλυτά άλατα βορίου και χαλκού, ενώ για τον προληπτικό χειρισµό µε έλαια τον συνιστούµε 
ιδιαίτερα, διότι αποτρέπει τη σήψη και µειώνει τη ρίκνωση - διόγκωση της ξυλείας δοµικών 
κατασκευών. 

Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί στην αγορά ότι αρκετοί οργανισµοί του ∆ηµοσίου άρχισαν ήδη 
να απαιτούν την πιστοποίηση των προϊόντων ξυλείας που χρησιµοποιούν στις κατασκευές τους κι 
αυτό αποκλείει τα ελληνικά προϊόντα δοµικής ξυλείας. Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι 
ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις ξυλείας πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να προβούν επιτακτικά 
σε εκείνες τις ενέργειες που θα τους επιτρέψουν την άµεση πιστοποίηση των προϊόντων τους, ώστε να 
είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου που ήδη ισχύει µε την κοινοτική 
νοµοθεσία και σύντοµα θα γίνει και νόµος του Ελληνικού κράτους. Ανάλογη προσαρµογή απαιτείται 
κι από τους εισαγωγείς ξυλείας, οι οποίοι πρέπει να εισάγουν µόνο πιστοποιηµένα προϊόντα δοµικής 
ξυλείας. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να αφυπνιστεί και να επιβάλλει την τάξη στην 
ελληνική αγορά.  

 


