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Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου 
Ιωάννης Μπαρμπούτης 

Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
 

Εισαγωγή 
Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης 

προσφέρει η εφαρμογή της τυποποίησης, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα 

στην οργάνωση της κοινωνίας και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα θέματα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας συνεπώς και στην αξιολόγηση των προϊόντων 

ξύλου (Anec 1999, Μπαρμπούτης 1999). Η εφαρμογή της τυποποίησης ως 

γνωστόν, γίνεται με την καθιέρωση και εφαρμογή ορισμένων κανόνων που 

ονομάζονται πρότυπα. Από το 1983 την ευθύνη ουσιαστικά για την εκπόνηση 

και έκδοση των προτύπων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), που είναι ο 

αρμόδιος οργανισμός μελέτης, προετοιμασίας και υιοθέτησης κοινών 

Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Πρότυπα εκπονεί και εκδίδει επίσης ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ο οποίος συνεργάζεται στενά με την CEN. Οι 

εθνικοί φορείς τυποποίησης  των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

υποχρεωμένοι να αποδεχθούν τα ΕΝ δίνοντας σε αυτά την μορφή του εθνικού 

προτύπου, ενώ έχουν επίσης την δυνατότητα να εκδώσουν  και δικά τους 

πρότυπα. Στην χώρα μας όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ εθνικά πρότυπα σχετικά με 

τα προϊόντα ξύλου ενώ η αποδοχή των ΕΝ από τον Ελληνικό φορέα 

τυποποίησης (ΕΛΟΤ) δεν υποδηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία 

απόδοσής τους στην Ελληνική γλώσσα (Μπαρμπούτης 2001). Αλλά και στις 

περιπτώσεις που έγινε απόδοση ελληνικής ορολογίας μέσω αυτής της 

διαδικασίας, αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν πάντοτε ικανοποιητική. 

      Τα ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργούνται όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη 

ή για να βοηθήσουν την συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία που 

αναφέρεται στην λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει 

τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης που ορίζουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 

πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ώστε να μπορούν να πωλούνται στην Ευρ. 

Ένωση (Ευρ. Ένωση 2006). Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

πετύχουν οι κατασκευαστές των προϊόντων το τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις αυτές είναι να χρησιμοποιούν τα πρότυπα που εκπονούνται ειδικά 
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για τον σκοπό αυτό και τα οποία καλούνται Εναρμονισμένα Πρότυπα. 

Ανάλογα πρότυπα για τα προϊόντα ξύλου, εκπονούνται βάση της οδηγίας 

89/106/ΕΕC η οποία αναφέρεται στα δομικά προϊόντα. Μέχρι σήμερα έχουν 

εκπονηθεί από τις επιτροπές της CEN, συνολικά περισσότερα από 12000 ΕΝ, 

πολλά από τα οποία  έχουν εκπονηθεί προς υποστήριξη της κοινοτικής 

νομοθεσίας. 

Στην δημιουργία των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με το σκεπτικό 

της ίδρυσης του οργανισμού, μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε έχει 

συμφέρον ή επηρεάζεται από ένα πρότυπο καθώς και εκπρόσωποι από την 

βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα, τον πανεπιστημιακό κλάδο και από ειδικές 

ομάδες συμφερόντων. Μετά την σύνταξη των προτύπων αυτά εγκρίνονται από 

τους εκπροσώπους των χωρών της Ε.Ε., κατόπιν ψηφοφορίας και εφόσον, 

τουλάχιστον το 71% των ψηφοφόρων, εκφραστούν θετικά. Κατόπιν τα πρότυπα 

δημοσιεύονται σε τρεις γλώσσες ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται, 

εντός του χρόνου που ορίζεται (συνήθως μέχρι 6 μήνες), να τα αποδεχτούν ως 

εθνικά πρότυπα και να αποσύρουν τα αντίστοιχα πρότυπα που τυχόν υπήρχαν 

(Οδηγία 98/34 ΕΚ).  
Εικόνα 1. Η ιστοσελίδα της CEN για την αναζήτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων 

 

Η αναζήτηση αλλά και η προμήθεια (έναντι αμοιβής) ενός προτύπου που 

έχει εκδοθεί από την CEN, τον ISO  ή κάποιο φορέα τυποποίησης, μπορεί να 

γίνει με μεγάλη ευκολία, ηλεκτρονικά μέσω των μηχανών αναζήτησης  των 

εθνικών φορέων τυποποίησης ή της CEN (Εικ.1), καθώς και μέσω των τεχνικών 

επιτροπών που έχουν δημιουργήσει η CEN και ο ISO για την εκπόνηση των 
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προτύπων. (Εικ.2). 
 

 
Εικόνα 2. Η ιστοσελίδα της CEN με τις Τεχνικές Επιτροπές 

 

Για την εκπόνηση προτύπων που αφορούν τις ξυλοπλάκες (σύνθετα προϊόντα 

ξύλου), όπως  είναι οι μοριολάκες, οι ινοπλάκες, τα αντικολλητά κά., η CEN έχει 

δημιουργήσει την τεχνική επιτροπή TC112.  

 
Σήμανση CE 
Ανάμεσα στα πρότυπα που έχει εκπονήσει αυτή η τεχνική επιτροπή είναι και το 

πρότυπο ΕΝ 13986:2004 με τίτλο «Wood-based panels for use in construction- 

Characteristics, evaluation of conformity and marking» (για το οποίο ο ΕΛΟΤ 

έχει αποδώσει το τίτλο “Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - 

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση”).  

Ο σκοπός της εκπόνησης του προτύπου αυτού είναι ο καθορισμός των ειδικών 

χαρακτηριστικών των ξυλοπλακών και των κατάλληλων μεθόδων έλέγχου των 

χαρακτηριστικών αυτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις για την CE σήμανσή τους.  

Το πρότυπο αυτό αποτελεί συνεπώς, το βασικό οδηγό στη διαδικασία 

αξιολόγησης και σήμανσης των προϊόντων αυτών. Για την επίτευξη όμως της 

διαδικασίας αυτής απαιτείται η εφαρμογή και πολλών άλλων προτύπων. Έτσι 

στην εισαγωγή του προτύπου ΕΝ 13986:2004 αναφέρονται άλλα 50 πρότυπα 

που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του. Δεν απαιτούνται όμως όλα αυτά τα 
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πρότυπα για την αξιολόγηση κάθε προϊόντος. Ανάλογα με το τύπο του 

προϊόντος και τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσεως κάθε προϊόντος, στο 

πρότυπο αυτό  δίδονται οι απαιτήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά του, καθώς  

και τα πρότυπα βάσει των οποίων θα εκλεχθούν τα χαρακτηριστικά αυτά. 

Αν θέλουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση μιας μη επενδυμένης 

μοριοπλάκας (παραγόμενη με τη μέθοδο της στρωμάτωσης) που προορίζεται 

για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε μη δομικές εφαρμογές, σύμφωνα με το 

πρότυπο  ΕΝ 13986:2004 θα πρέπει να ελέγξουμε τα εξής χαρακτηριστικά. 

1. Αντοχή σε στατική κάμψη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 310 (μέθοδος 

ελέγχου) και το ΕΝ 326-1 (απόδοση των αποτελεσμάτων) 

2. Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό (εσωτερική συγκόλληση) σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 319 (μέθοδος ελέγχου) και το ΕΝ 326-1 (απόδοση των 

αποτελεσμάτων) 

3. Έκλυση φορμαλδεΰδης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 120 (μέθοδος 

ελέγχου) και το ΕΝ 312 (απόδοση των αποτελεσμάτων) σε περίπτωση 

όπου η περιεχόμενη υγρασία των μοριοπλακών υπερβαίνει το 6,5%. 

Ανάλογα με τις τιμές των αποτελεσμάτων η μοριοπλάκα θα  καταταγεί 

στη κατηγορία Ε1 ή Ε2. 

4. Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1 (μέθοδος 

ελέγχου) και το ΕΝ 312 

5. Η διαπερατότητα σε υδρατμούς, που μπορεί να προσδιορισθεί ως 

συντελεστής αντίστασης στους υδρατμούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

ISO 12572:2001 ή από τις τιμές που δίδονται σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 12524. 

6.  Η ηχομόνωση (ΕΝ ISO Ι40-3) και η ηχοαπορρόφηση (ΕΝ ISO 354)  θα 

προσδιορισθούν μόνο όταν η μοριοπλάκα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

σε ανάλογες χρήσεις. 

7. Η θερμική αγωγιμότητα θα προσδιορισθεί μόνο για χρήσεις όπου 

απαιτείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12664. 

8. Η ανθεκτικότητα σε βιολογικούς κινδύνους σύμφωνα με την ταξινόμηση 

που δίδεται στο πρότυπο  ΕΝ 335  

9. Η περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη θα προσδιορισθεί σύμφωνα με 

το πρότυπο CEN/TR 14823 και εάν είναι >5 ppm θα πρέπει να 

αναφέρεται στη σήμανση. 
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Η συμμόρφωση της μοριοπλάκας με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου θα 

πρέπει να αποδεικνύεται από τον κατασκευαστή με τον εργοστασιακό ποιοτικό 

έλεγχο. 

Οι πλήρεις πληροφορίες της σήμανσης θα πρέπει να εμφανίζονται στο προϊόν ή 

στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που θα συνοδεύει το προϊόν, και θα πρέπει 

να αναφέρουν τις σχετικές ιδιότητες ανάλογα με την χρήση για την οποία 

προορίζεται το συγκεκριμένο προϊόν. ως εξής: 

 

Α. με βάση τις τεχνικές κατηγορίες η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. την αναφορά σε αυτό το πρότυπο 

2. την τεχνική κατηγορία του προϊόντος  

3. την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά: Α2, Β, C, D, E ή F 

4. την κατηγορία φορμαλδεΰδης Ε1 ή Ε2 

5. την περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη εάν είναι >5 ppm 

Β. με βάση τις τιμές των ιδιοτήτων που προβλέπονται να υπολογισθούν 

ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του προϊόντος, η σήμανση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις τιμές όλων αυτών των ιδιοτήτων. 

Παράδειγμα CE σήμανσης για Ινοπλάκα Μέσης Πυκνότητας (MDF) για 

εσωτερική χρήση σε ξηρές συνθήκες ως μη δομικό στοιχείο, όπως δίδεται από 

το πρότυπο, φαίνεται στην εικόνα 3. 

 
Εικόνα 3. Παράδειγμα CE σήμανσης για MDF πάχους 15 mm 
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Οι ελάχιστες πληροφορίες αυτής της CE σήμανσης πρέπει να επισυνάπτονται 

στο προϊόν ως εξής: 

CЄ AnyCo, EN 13986, MDF, 15mm, E1 

Επίλογος 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), με τα πρότυπα που εκπονεί, 

δίνει λοιπόν, τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη του στόχου των οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποβλέπουν στην ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία 

των προϊόντων ξύλου. Η θεωρεία όμως από μόνη της δεν είναι επαρκής για την 

διασφάλιση της σήμανσης. Μια αξιόπιστη εφαρμογή, απαιτεί την ύπαρξη 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου 

μηχανισμού ελέγχου. Τίθεται συνεπώς ένα ερώτημα. Διαθέτει η χώρα μας τις 

κατάλληλες υποδομές για την εξασφάλιση της αξιόπιστης εφαρμογής του; 

Δυστυχώς, απαιτείται έντονη προσπάθεια για να δοθεί μια καταφατική 

απάντηση, αντίθετη από αυτή που μας οδηγεί η ανάλογη εμπειρία από την 

ελληνική πραγματικότητα. 
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