
Οι εξωτερικές ξύλινες κατασκευές 
στη χώρα μας

Η μεγάλη αξία του ξύλου ως υλικού
κατασκευών φαίνεται από την ευρεία
χρήση του στις αναπτυγμένες χώρες
(Δ. Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία), στις
οποίες είναι το κυρίαρχο δομικό υλι-
κό σε κατασκευές (ξύλινες ή μεικτές)
εξωτερικού χώρου. Αυτό συμβαίνει,
διότι το ξύλο είναι μοναδικό ανανε-
ώσιμο υλικό, δηλαδή προϊόν αειφο-
ρίας, πανέμορφο αισθητικά, με τε-
ράστια μηχανική αντοχή σε σχέση
με το βάρος του, έντονα ελαστικό,
που δίνει αντισεισμικές δομές και ε-
πιπλέον έχει απεριόριστες δυνατό-
τητες εφαρμογής. Στην Ελλάδα το
ξύλο παραμένει δυστυχώς ένα "πα-
ρεξηγημένο" υλικό, αναμφίβολα "κα-
τώτερης" αξίας. Η υποβαθμισμένη
χρήση του οφείλεται κυρίως:
• στο ότι το ξύλο, ως υλικό, καλύπτεται

πολύ περιορισμένα στα προγράμμα-
τα σπουδών των ελληνικών πολυτε-
χνείων και ως εκ τούτου οι Έλληνες
πολιτικοί και αρχιτέκτονες μηχανικοί
δεν το γνωρίζουν πολύ καλά,

• στις λανθασμένες προδιαγραφές
που τίθενται σε διακηρύξεις δημό-
σιων και ιδιωτικών έργων,

• στο χαμηλό επίπεδο επαγγελματι-
σμού στον κλάδο της ξυλεμπορίας,

• στο μικρό ποσοστό εξειδικευμένων
τεχνιτών και εργολάβων ξύλινων κα-
τασκευών, που διαθέτουν βασικές
γνώσεις για το ξύλο.

Χαρακτηριστικά της αγοράς ξύλου
Σήμερα η κατάσταση που επικρατεί

στην αγορά ξύλου στη χώρα μας εί-
ναι η εξής: 
• Υπάρχουν αρκετά (εισαγόμενα)

προϊόντα ξύλου κακής ποιότητας. 
• Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές υ-

λικά ξύλου χωρίς πιστοποίηση και
ποιοτικό έλεγχο.

• H δομική ξυλεία που υπάρχει είναι α-
κατάλληλη για κατασκευές στεγών,
περγκολών, δαπέδων κ.ά. 

• Χρησιμοποιούνται ευρέως κακής
ποιότητας προϊόντα κόντρα πλα-
κέ (στη μισή τιμή), που έχουν αρ-
νητικές ιδιότητες ανθεκτικότητας
σε υγρές συνθήκες και φτωχές
μηχανικές αντοχές. 

• Τα λευκά ξύλα (δηλαδή ελάτη και ε-
ρυθρελάτη) κυριαρχούν στην αγο-
ρά. Τέτοια ξυλεία είναι ακατάλληλη
για "δύσκολες" κατασκευές. Ορθο-
στάτες (δηλαδή κατακόρυφα δομικά
στοιχεία) σε κατασκευές όπως πέρ-
γκολες, κιόσκια, σύνθετα παιδικής
χαράς πρέπει να γίνονται τουλάχι-
στον από επικολλητή (τρικολλητή)
ξυλεία ρητινώδους πεύκου.

• Τα κατασκευαστικά σχέδια σε ορι-
σμένα έργα είναι φτωχά εξαιτίας
άγνοιας των ιδιοτήτων του ξύλου
(ρίκνωση - διόγκωση, μη επαφή α-
πευθείας με το έδαφος, ανοιχτά
σόκορα).

• Οι διακηρύξεις σε δημόσια έργα δη-
μοπρατούνται με μειοδοσία 40% -
50%, οπότε κατά την κατασκευή τα
υλικά ξύλου είναι χαμηλότερης ποιό-
τητας και αντοχής. Θα έπρεπε το

σύστημα να είναι τελείως διαφορετι-
κό, ώστε να ευνοεί την ποιότητα.

• Από τις ξύλινες κατασκευές, οι πιο
προβληματικές είναι οι κατασκευές
υπαίθρου, οι παιδικές χαρές και οι
ξύλινες κατασκευές σε παραλίες. 

• Πρόβλημα υπάρχει και με το κα-
τάλληλο τελείωμα των ξύλινων
κατασκευών.

• Τέλος, υπάρχει ελλιπής ή ανύπαρκτη
συντήρηση των ξύλινων κατασκευ-
ών. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια, κα-
νένας προγραμματισμός (π.χ. η παι-
δική χαρά απαιτεί εκτεταμένη συντή-
ρηση κάθε 1 ή 2 έτη).

Προτεινόμενες αλλαγές 
για τη βελτίωση της κατάστασης
• Επιμόρφωση μηχανικών και αρχι-

τεκτόνων, ιδιαίτερα όσων εργάζο-
νται στους δήμους, ώστε να απο-
κτήσουν βασικές αλλά και ειδικές
γνώσεις της τεχνολογίας των ξύλι-
νων κατασκευών.

• Αυστηρότερες τεχνικές προδιαγρα-
φές στα δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Αυτό σημαίνει συγγραφή τεχνικής
μελέτης, που να περιγράφει τις ελά-
χιστες προδιαγραφές των απαραί-
τητων πρώτων υλών αποδεκτής ποι-
ότητας που απαιτούνται για κάθε τύ-
πο κατασκευής ξεχωριστά.

• Έλεγχος κατά τη δημοπρασία του
έργου και κυρίως κατά την παράδο-
ση και τοποθέτηση των υλικών / κα-
τασκευών. Σ' αυτή τη φάση θα πρέ-
πει ο έλεγχος κατά την παραλαβή

να γίνεται επισταμένα από ειδικούς.
• Διαχωρισμός των έργων σε δύο

φάσεις: την εργολαβική (διαμόρ-
φωση χώρων) και τη φάση παρα-
λαβής - τοποθέτησης της ξύλινης
κατασκευής. Η δεύτερη φάση κάθε
έργου θα πρέπει να υλοποιείται με
απευθείας επαφή του φορέα π.χ.
Δήμου με την επιχείρηση ξύλινων
κατασκευών (χωρίς μεσολάβηση
εργολάβων ή τρίτων).

• Τροποποίηση του συστήματος
των διακηρύξεων των έργων, ώστε
να υπάρχει ένα σύστημα διαγωνι-
σμού όχι με τη φθηνότερη τιμή, αλ-
λά με την πιο συμφέρουσα τιμή, το
οποίο να αξιολογεί με τεχνικούς
και οικονομικούς όρους. 

• Καθιέρωση διαδικασίας τακτικής συ-
ντήρησης για τα έργα ξύλινων ή μει-
κτών κατασκευών (ειδικά για τις παι-
δικές χαρές, στις οποίες χρήστες εί-
ναι τα μικρά παιδιά), ώστε να υπάρχει
το καλύτερο και ασφαλέστερο απο-
τέλεσμα. Στόχος είναι η εφαρμογή
πρωτοκόλλων συντήρησης και ορ-
θού συστήματος συντηρήσεων.

Το Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνο-
λογίας Ξύλου παρέχει εθελοντική
βοήθεια σε δημόσιους φορείς, συμ-
βουλές και τεχνική υποστήριξη σε θέ-
ματα που αφορούν στις προδιαγρα-
φές, στα κατάλληλα υλικά ξύλου, στο
τελείωμα σε ξύλινες ή μεικτές κατα-
σκευές (παιδικές χαρές, παγκάκια,
πέργκολες, κιόσκια, ξύλινα δάπεδα,
περιφράξεις, ζαρντινιέρες κ.ά.).

Από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΤΑΝΗ, καθηγητή στο Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
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