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1δ Πενίπηςζδ ηαζκμημιίαξ  



Βαρζλι κραςιοφ ιταλικήσ 
καταςκευήσ 

Βαρζλι νεροφ 



 

 Δρυσ (λευκζσ) 

 Πεφκη  

 Καςτανιά 

 Οξιά  

 

 

Είδη ξφλου που χρηςιμοποιοφνται  
για την καταςκευή βαρελιών 







Υνζζημοβεκκζάηζηα ηένδδ!!! 

 



6.520 σπιζηοςγεννιάηικα δένηπα θα 

ςλοηομηθούν θέηορ ζηο Ν.Σπικάλων 

 
• Γδιμζζεφηδηε απυ: Γζχνβμξ 

ζαιμονέθδξΗιενμιδκία: 01 Γεηειανίμο, 

2015Πποέπσονηαι από θςηείερ 

• Η ςλοηόμηζη και διακίνηζη 124.796 δενδπςλλίων βζα 

ηα θεηζκά Υνζζημφβεκκα  εβηνίεδηε ιε απυθαζδ ημο 

οπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ. Η οθμημιία έπεζ ήδδ 

λεηζκήζεζ ηδκ 25δ Νμειανίμο ηαζ θήβεζ ζηζξ 24 

Γεηειανίμο, παναιμκή Υνζζημοβέκκςκ. Η δε ιεηαθμνά 

ημοξ ζηα ζδιεία πχθδζδξ βίκεηαζ απυ 27 Νμειανίμο, 

έςξ ηαζ 24 Γεηειανίμο. 

 

http://www.meteora24.gr/author/giorgos/
http://www.meteora24.gr/author/giorgos/


 





1,80X1,80 m 80 euro 

 



 

0,9 x 2,4 m  40 euro 



Μέηπα 0.3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

0,3 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 

0,6 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 

0,9 $150 $300 $450 $600 $750 $900 $1050 $1200 

1,2 $200 $400 $600 $800 $1000 $1200 $1400 $1600 



 



 



 



 



• http://www.vectric.com/media/files/cool-

stuff/projects/2012/09-

sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf 

 

http://www.vectric.com/media/files/cool-stuff/projects/2012/09-sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf
http://www.vectric.com/media/files/cool-stuff/projects/2012/09-sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf
http://www.vectric.com/media/files/cool-stuff/projects/2012/09-sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf
http://www.vectric.com/media/files/cool-stuff/projects/2012/09-sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf
http://www.vectric.com/media/files/cool-stuff/projects/2012/09-sep/Trout_Bookend_Tutorial.pdf


 



PACKAGING & DESIGN  

FOR AGRI URBAN PRODUCT 







 



 



Τπμθείιιαηα απυ δαζζηέξ 

οθμημιίεξ  



Τπολείμμαηα καηεπγαζίαρ ξύλος από 

βιομησανίερ 



ΠΩ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ 

ΘΔΡΜΑΝΗ  

 
 

    Λόγω τησ κυλινδρικόσ φόρμασ, τησ ςτιλπνόσ επιφϊνειασ 
και του μικρού μεγϋθουσ, τα pellets ςυμπεριφϋρονται όπωσ 
ϋνα υγρό, διευκολύνοντασ την μεταφορϊ τουσ και την 
αυτόματη τροφοδοςύα του λϋβητα ό τησ ςόμπασ pellet. 

 
    

 

 

 

 

 

 Η τροφοδοςύα τησ εγκατϊςταςησ μπορεύ να γύνει εύτε με 
ςυςκευαςύεσ ςϊκων 15 κιλών εύτε με μεγϊλεσ ςυςκευαςύεσ 
500-1000 kg. Η υψηλό ενεργειακό πυκνότητα και η ευκολύα 
τησ χρόςησ καθιςτούν αυτό το φυτικό και περιβαλλοντικϊ 
αςφαλϋσ καύςιμο, ενδεικνυόμενο για χρόςη ςε κϊθε 
μεγϋθουσ αυτόματα ςυςτόματα θϋρμανςησ. 



Πλεονεκηήμαηα 

 Πρακτικό αφού μεταφέρεται συσκευασμένο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματο δοσομετρητή 
για τροφοδοσία της φωτιάς. 

 Τυποποιημένο καθώς έχουν αναπτυχθεί τεχνικές 
προδιαγραφές για την μέγιστη απόδοσή τους 
(πυκνότητα <1100kg/m³, υγρασία <10%, τέφρα 1% 
μεγ.) και μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε χωρίς να 
αλλοιώνεται, δεδομένου ότι προστατεύεται από την 
συσκευασία του. 

 Αποδοτικό λόγω της σταθερής πυκνότητας, χαμηλής 
υγρασίας, χαμηλό κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης 
(υπολογίζεται ότι ένα κιλό ισοδυναμεί με 5kWh). 

 Οικολογικό για τη δημιουργία των pellets δεν 
απαιτείται να κοπούν δέντρα, γιατί παράγεται από 
απορριφθείσα ή ανακυκλώσιμη ξυλεία και η τέλεια 
καύση του (ελάχιστο ποσοστό υγρασίας και απουσία 
χημικών) εκμηδενίζει την ποσότητα της παραχθείσας 
τέφρας. 



 Μειώνει τα δασικά υπολείμματα. Η καύση των 
pellets βοηθά ουσιαστικά στη μείωση των δασικών 
υπολειμμάτων από την παραγωγή ξυλείας και από τη 
βιομηχανία επίπλων. 

 

 Καθαρή Καύση. Τα pellets δεν εκλύουν επικίνδυνα 
αέρια κατά την καύση τους  λόγω της απουσίας 
χημικών κατά τη διαδικασία παραγωγής.  

 

 Φθηνό. Τα pellets είναι φτηνότερα από το πετρέλαιο 
και παρουσιάζουν μια σταθερότερη πορεία μεταβολής 
τιμών. 

 





Πςξ πανάβμκηαζ 

ηάδζα παναβςβήξ 
• οβηέκηνςζδ πνχηδξ φθδξ 

• Γζαπςνζζιυξ πνμζιίλεςκ 

• Ξήνακζδ 

• Δπακαενοιαηζζιυξ 

• Παναβςβή Pellets 

• Κθζιαηζζιυξ 

• οζηεοαζία 

 



 



• Η εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ ζε ιζα πενζμπή, 

αολάκεζ ηδκ απαζπυθδζδ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ιε ηδ 

πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαθθζενβεζχκ (δζάθμνα 

είδδ εθαζμηνάιαδξ, ζυνβμ,ηαθάιζ, ηεκάθ) ηδ δδιζμονβία 

εκαθθαηηζηχκ αβμνχκ βζα ηζξ παναδμζζαηέξ ηαθθζένβεζεξ 

(δθίακεμξ η.ά.), ηαζ ηδ ζοβηνάηδζδ ημο πθδεοζιμφ ζηζξ 

εζηίεξ ημοξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδ ημζκςκζημ-

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ 

υηζ δ παναβςβή οβνχκ αζμηαοζίιςκ έπεζ εεηζηά 

απμηεθέζιαηα ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ ηυζμ ζημκ 

αβνμηζηυ υζμ ηαζ ζημ αζμιδπακζηυ πχνμ. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82


 



Α) H Ξοθεία πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ 

αεζθμνζηά δζαπεζνζγυιεκα δάζδ (FSC & 

PEFC) 

Β) Η Ξοθεία δεκ πνέπεζ κα είκαζ πνμσυκ 

θαενμτθμημιίαξ 

Γ) Σα πενζζζυηενα πνμσυκηα λοθείαξ ζήιενα 

πνέπεζ κα θένμοκ ηδ ήιακζδ CE 

Γ) Tα Ξφθζκα Μέζα οζηεοαζίαξ πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

Γζεεκμφξ Πνμηφπμο ISPM15 



Α) H Ξοθεία πμο δζαηζκείηαζ 

παβημζιίςξ πνέπεζ κα πνμένπεηαζ 

απυ αεζθμνζηά δζαπεζνζγυιεκα δάζδ 

(FSC & PEFC) 

 
Έπμοκ ακαπηοπεεί ιέπνζ ηχνα δομ 

ζοζηήιαηα πζζημπμίδζδξ ηδξ αεζθμνζηήξ 
δζαπείνζζδξ ηςκ δαζχκ: 
 

 

• FSC 

• PEFC 



FSC 
(Forest Stewardship Council –  

Σσμβούλιο Δασικής Διατείρισης) 

 



PEFC 
(Programme for the Endorsement 

of Forest Certification schemes – 
Πρόγραμμα για την επικύρωση στημάτων 

Δασικής Πιστοποίησης) 

  



• H πνμαμθή ηαζ δ 

δζαθήιζζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ 

αεζθμνζηήξ 

δζαπείνζζδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ 

πθέμκ απυ λοθεία – 

εκδζάιεζα πνμσυκηα 

– έπζπθα ιέπνζ ηαζ 

ζε ηαοζυλοθα!!! 



Β) Η Ξοθεία δεκ πνέπεζ κα είκαζ 

πνμσυκ θαενμτθμημιίαξ 

 

• φιθςκα ιε Οδδβία ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ Διπμνίαξ Ξοθείαξ, πνέπεζ κα 

απμδεζηκφεηαζ υηζ δ λοθεία δεκ απμηεθεί 

πνμσυκ θαενμτθμημιίαξ 



Σζ ζδιαίκεζ αοηυ; 

• Η είζμδμξ ζηδκ αβμνά πανάκμια 

οθμημιδιέκδξ λοθείαξ εα απαβμνεφεηαζ 

• Πανάκμια οθμημιδιέκδ ζδιαίκεζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ κμιμεεζία ηδξ πχναξ 

πνμέθεοζδξ : 

 
• Η οθμημιία δεκ έπεζ βίκεζ εκηυξ ζοβηεηνζιέκςκ μνίςκ 

• Γεκ έπμοκ ηαηααθδεεί ηα δζηαζχιαηα/θυνμζ ζοβημιζδήξ 



Σα παναπάκς απμννέμοκ απυ ηδ 

ζοκεήηδ  FLEGT (Forest Law 

Enforcement, Governance and 

Trade) πμο έπεζ οπμβναθεί ζηδκ 

Δονχπδ (2003) ηαζ είκαζ ζε ζζπφ απυ 

ημ 2005 

 Γδιζμονβμφκηαζ επμιέκςξ οπμπνεχζεζξ ηαζ 

ζε: 

-Δζζαβςβείξ λοθείαξ ζηδκ Δ.Δ. 

- Διπυνμοξ εκηυξ ηδξ Δ.Δ. 



Πναηηζηά αοηυ ζδιαίκεζ υηζ: 

• Η λοθεία εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ζηα 

παναζηαηζηά έββναθα ηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή 

(αμηακζηή) μκμιαζία ηδξ 

• Θα πνέπεζ πάκηα κα ακαθένεηαζ δ πχνα 

πνμέθεοζδξ (ιαγί ηαζ ιε ηδκ πζεακή 

πενζμπή/γχκδ πνμέθεοζδξ ηδξ λοθείαξ) 

• Να ακαθένεηαζ μ πνμιδεεοηήξ 

• Να ακαθένεηαζ δ ανπζηή πμζυηδηα ηθπ. 

• Να ακαθένεηαζ μ εζςηενζηυξ (ζηδκ Δ.Δ.) έιπμνμξ 

πμο πνμιήεεοζε ηδκ λοθεία 



διαίκεζ επίζδξ υηζ: 

• Θα πνέπεζ ζηα δζάθμνα επίπεδα 

δζαηίκδζδξ κα δζαηδνμφκηαζ ηα ζπεηζηά 

ανπεία 

• Θα πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί ή κα μνζζηεί 

έκαξ εθεβηηζηυξ ιδπακζζιυξ 

• Θα πνέπεζ κα μνζζημφκ ηονχζεζξ ηθπ. 



Οζ δζηέξ ιαξ εοεφκεξ: 

• Οζ ηναηζηέξ ανπέξ ηάεε πχναξ ζηδκ Δ.Δ. εα πνέπεζ 
κα πάνμοκ ιέηνα, χζηε κα εκανιμκζζημφκ ιε ηα 
παναπάκς. Να απμηζιήζμοκ δδθαδή ημοξ 
πενζααθθμκηζημφξ ηζκδφκμοξ, κα 
ζοβηεηνζιεκμπμζήζμοκ ηα απμηνεπηζηά ιέηνα πμο 
εα πάνμοκ, ηζξ ηονχζεζξ ηθπ. 

  

• Οζ Οιμζπμκδίεξ Διπμνίαξ Ξοθείαξ επίζδξ εα 
πνέπεζ κα πάνμοκ ηα απαζημφιεκα ιέηνα 
εκδιένςζδξ, εηπαίδεοζδξ ηθπ. ηςκ ιεθχκ ημοξ, κα 
δδιζμονβήζμοκ ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηδξ 
δζαηζκμφιεκδξ λοθείαξ , η.α. 



Γ)  Η Οδδβία 89/106 ηαζ δ ήιακζδ 

CE 
• H Οδδβία 89/106 πνμέαθερε ηδκ εθανιμβή 

ιέηνςκ ζε υθα ηα δμιζηά οθζηά 

 

• Αοηυ πναηηζηά επζαεααζχκεηαζ/εθέβπεηαζ ιε 
ηδ ήιακζδ CE (CE marking),  ζε υθα ηα 
πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δμιζηέξ 
ηαηαζηεοέξ 

 

• Σμ λφθμ ηαζ ηα πνμσυκηα ημο επμιέκςξ 
«είβμκηαζ» απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ 





Σζ είκαζ δ ήιακζδ CE; 
• Δεν είκαζ ζήια πμζυηδηαξ 
• Τπμδδθχκεζ αζθάθεζα, οβζεζκή, πνμζηαζία 

πενζαάθθμκημξ  
• Έιιεζα οπμδδθχκεζ ηοπμπμζδιέκδ 

παναβςβζηή δζαδζηαζία 
• Δίκαζ πζμ εφημθμ κα εβηαηαζηαεεί ζε 

επζπεζνήζεζξ πμο δζαεέημοκ ISO 
• ηδκ πνάλδ θεζημονβεί ζακ οπμζηδνζηηζηυ 

ενβαθείμ ηςκ πςθήζεςκ, βζα υζμ ηαζνυ 
δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή  δ εθανιμβή 
ηάπμζςκ Πνμηφπςκ είηε υπμο δε βίκεηαζ 
αοζηδνυξ έθεβπμξ ηδξ εθανιμβήξ ημο. 

 



• Δίκαζ οπμπνεςηζηυ βζα υθα ηα δμιζηά 

πνμσυκηα πμο δζαηζκμφκηαζ ζηδκ Δ.Δ. 

• Δίκαζ οπμπνεςηζηυ βζα υθα ηα δμιζηά 

πνμσυκηα πμο δζαηζκμφκηαζ ζηζξ οπυ 

ζφκδεζδ πχνεξ ηαζ ζηζξ πχνεξ εθεφεενμο 

ειπμνίμο ιε ηδκ Δ.Δ. 

 

 

Σμ CE marking (ζοκ.): 







Εςπωπαϊκά Ππόηςπα για ηο CE marking 

Πποϊόν ξύλος πος 

σημαίνεται με CE 

Εναπμονισμένο 

Ππότςπο  

ή ETAG 

Ημεπομηνία 

ςποσπεωτικήρ 

Σήμανσηρ 

Σύστημα 

επιβεβαίωσηρ 

σςμμόπυωσηρ 

AoC 

Τερλεηέο μπινπιάθεο ΕΝ 13986 1-6-2006 1, 2+, 3, 4 

Επηθνιιεηή μπιεία ΕΝ 14080 1 

Δνκηθή μπιεία, νξζνγσληζκέλε – 

Γεληθέο απαηηήζεηο  

ΕΝ 14081-1 1-9-2009 2+ 

Δνκηθή μπιεία, νξζνγσληζκέλε – 

Μεραληθή δηαβάζκηζε 

ΕΝ 14081 –

2/3/4 

1-9-2009 2+ 

 

Δνκηθή μπιεία κε ζηξόγγπιε δηαηνκή ΕΝ 14544 2+ 

Απαηηήζεηο πξνθαη. δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ζπλδεκέλσλ κε δηάηξεηεο 

κεηαιιηθέο πιάθεο ζύλδεζεο 

ΕΝ 14250 1-6-2008 2+ 

 

Ξύιηλνη ζηύινη – Απαηηήζεηο ΕΝ 14229 2+ 

Ξύιηλεο θαηαζθεπέο – 

Πξνθαηαζθεπαζκέλνη ηνίρνη, δάπεδα 

θαη ζηνηρεία ζηεγώλ 

ΕΝ 14732 1 



Πποϊόν ξύλος πος 

σημαίνεται με CE 

Εναπμονισμένο 

Ππότςπο ή ETAG 

Ημεπομηνία 

ςποσπεωτικήρ 

Σήμανσηρ 

Σύστημα επιβε 

βαίωσηρ 

σςμμόπυωσηρ 

AoC 

LVL γηα δνκηθέο ρξήζεηο - 

Απαηηήζεηο 

ΕΝ 14374 3, 4 

Ξύιηλεο θαηαζθεπέο – Σπλδεηηθά 

πιηθά – Απαηηήζεηο 

ΕΝ 14592 3, 4 

Ξύιηλεο θαηαζθεπέο – Σύλδεζκνη 

– Απαηηήζεηο 

ΕΝ 14545 2+, 3 

Επελδύζεηο θαη πξνζόςεηο από 

ζπκπαγή μπιεία – 

Χαξαθηεξηζηηθά, εθηίκεζε 

ζπκκόξθσζεο θαη ζήκαλζε 

ΕΝ 14915 1-1-2008 1, 3, 4 

Σηνηρεία ζηεγώλ – Οξηζκνί & 

ραξαθηεξηζηηθά 

ΕΝ 14964 1, 3, 4 

Δνκηθή μπιεία κε δαθηπινεηδείο 

ζπλδέζεηο – Απαηηήζεηο απόδνζεο 

θαη ειάρ. απαηηήζεηο παξαγσγήο 

ΕΝ 15947 1 

Εςπωπαϊκά Ππόηςπα για ηο CE marking (ζςνέσεια): 



Πποϊόν ξύλος πος 

σημαίνεται με CE 

Εναπμονισμένο 

Ππότςπο ή 

ETAG 

Ημεπομηνία 

ςποσπεωτικήρ 

Σήμανσηρ 

Σύστημα 

επιβεβαίωσηρ 

σςμμόπυωσηρ 

AoC 

Ειαθξάο θαηαζθεπήο ζύλζεηνη 

μύιηλνη δνθνί θαη θνιώλεο 

 

ΕTAG 011 16-10-2004 1 

Ξύιηλα ζηνηρεία δνκηθώλ πιαηζίσλ 

 

ΕTAG 007 24-5-2004 1 

Σηνηρεία δόκεζεο κε θνξκνύο ΕTAG 012 28-2-2005 1 

Τξηζδηάζηαηεο πιάθεο ήισζεο 

 

ΕTAG 015 1 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 

θιηκάθσλ 

ΕTAG 008 1 

Εςπωπαϊκά Ππόηςπα για ηο CE marking  (ζςνέσεια): 



Πποϊόν ξύλος πος 

σημαίνεται με CE 

Εναπμονισμένο 

Ππότςπο ή 

ETAG 

Ημεπομηνία 

ςποσπεωτικήρ 

Σήμανσηρ 

Σύστημα 

επιβεβαίωσηρ 

σςμμόπυωσηρ 

Ξύιηλα παηώκαηα – Χαξαθηεξηζηηθά, 

εθηίκεζε ηεο ζπκκόξθσζεο θαη 

ζήκαλζε 

ΕΝ 14342 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Σπκπαγή ζηνηρεία 

παξθέηνπ κε εληνξκία - πξνεμνρή 

ΕΝ 13226 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Σπκπαγή 

επηθνιιεηά πξντόληα 

ΕΝ 13228 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Σηνηρεία παξθέηνπ 

«Μνζαΐθ» 

ΕΝ 13488 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Πνιύζηξσκα 

ζηνηρεία παξθέηνπ 

ΕΝ 13489 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Σπκπαγείο 

πξνκνληαξηζκέλεο πιάθεο πιαηπθ. 

ΕΝ 13629 1-3-2010 3, 4 

Ξύιηλα παηώκαηα – Σαλίδεο θσλνθ. ΕΝ 13990 1-3-2010 3, 4 

Τερλεηέο μπιόπιαθεο – Επηθαιύςεηο 

δαπέδσλ κε επέλδπζε από μπιόθπιιν 

ΕΝ 14354 1-3-2010 3, 4 

Εςπωπαϊκά Ππόηςπα για ηο CE marking   
(Γάπεδα): 



Πποϊόν ξύλος 

πος 

σημαίνεται με 

CE 

Εναπμονισμένο 

Ππότςπο ή ETAG 

Ημεπομηνία 

ςποσπεωτικήρ 

Σήμανσηρ 

Σύστημα 

επιβεβαίωσηρ 

σςμμόπυωσηρ 

Παξάζπξα θαη πόξηεο – 

Πξόηππν πξντόληνο, 

ραξαθηεξηζηηθά 

επίδνζεο – Μέξνο 

1:Παξάζπξα θαη 

εμσηεξηθά ζπζηήκαηα 

γηα πεδνύο ρσξίο 

ραξαθηεξηζηηθά 

ππξαληίζηαζεο ή/θαη 

δηαξξνήο θαπλνύ 

ΕΝ 14351.01 1-2-2010 3 

 

Πόπηερ - παπάθςπα 

Εςπωπαϊκά Ππόηςπα για ηο CE marking 



Σζ απαζηείηαζ βζα ηδ ήιακζδ 

CE; 
• Να ζοκηαπεεί έκα εβπεζνίδζμ βζα ημκ έθεβπμ 

ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (FPC), ημ 
μπμίμ θοζζηά εα ηδνείηαζ 

• Μπμνεί κα απαζημφκηαζ ενβαζηδνζαηέξ 
δμηζιέξ ζε ηάπμζα πνμσυκηα 

• Κάπμζεξ δμηζιέξ βίκμκηαζ ιυκμ ζε 
ελεζδζηεοιέκα ενβαζηήνζα ημο ελςηενζημφ 

• Ανηεηέξ δμηζιέξ βίκμκηαζ πθέμκ ηαζ ζηδ 
Δθθάδα  (ΣΔΙ Κανδίηζαξ) : 

 



ΣΔΙ Κανδίηζαξ:              

  Σεζη μθζζεδνυηδηαξ (βζα πανηέηα) 

 



ΣΔΙ Κανδίηζαξ: 

Φμνδηυξ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ 

πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ ηδξ πνζζηήξ 

λοθείαξ 

 



ΣΔΙ Κανδίηζαξ: 

• Γίκμκηαζ έθεβπμζ θμνιαθδεΰδδξ 

• Ακαπηφζζεηαζ ζφζηδια πμζμηζηήξ 

ηαλζκυιδζδξ ηδξ εθθδκζηήξ πνζζηήξ 

λοθείαξ 

• Ακαιέκεηαζ κέμξ ελμπθζζιυξ, χζηε ζε θίβμ 

πνμκζηυ δζάζηδια κα είιαζηε έημζιμζ βζα 

πανμπή οπδνεζζχκ /οπμζηήνζλδ ζε 

πενζζζυηενμοξ ημιείξ (π.π. λφθζκμ 

ημφθςια) 



Σζ απαζηείηαζ βζα ηδ ήιακζδ CE;  

(ζοκέπεζα) 

• Απαναίηδημζ μζ εζςηενζημί πενζμδζημί 

έθεβπμζ 

• ημ ζφζηδια δζαπίζηεοζδξ (AoC) 1, 2+ 

εηήζζεξ (ελςηενζηέξ) επζεεςνήζεζξ 

• Σήνδζδ ημο ηεπκζημφ θαηέθμο βζα 10 

πνυκζα απυ ηδκ διενμιδκία παναβςβήξ 

ημο ηεθεοηαίμο πνμσυκημξ 

 



Γ)  Tα Ξφθζκα Μέζα οζηεοαζίαξ 

πνέπεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ημο Γζεεκμφξ Πνμηφπμο 

ISPM15 

 



Σμ Γζεεκέξ Πνυηοπμ ISPM15 είκαζ 

ιζα οπμπνέςζδ πμο απμννέεζ απυ 

ημκ FAO/UN 

• Πνμαθέπεζ ημκ οπμπνεςηζηυ εενιζηυ πεζνζζιυ ηςκ 
ΞΜ πμο δζαηζκμφκηαζ ιεηαλφ δζαθυνςκ πςνχκ 

• Πνμαθέπεζ ηδ ήιακζδ ηςκ ΞΜ ηαζ ηδκ ηήνδζδ 
εκυξ ζοζηήιαημξ ανπείςκ βζα ηδκ 
παναημθμφεδζδ ηδξ  μνεήξ οθμπμίδζδξ ηδξ 
απμθφιακζδξ 

• Πνμξ ημ πανυκ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ βζα 
δζαηίκδζδ ζε πχνεξ εκηυξ ηδξ Δ.Δ. 



Θάλαμορ θεπμικού σειπιζμού  

για παλέηερ και άλλα ξύλινα μέζα ζςζκεςαζίαρ.  



ςνολικά και με άξονα κςπίωρ  

ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ: 

 • Γζαιμνθχκμκηαζ ή ηνμπμπμζμφκηαζ δζανηχξ κέα ιέηνα, πμο 

επδνεάγμοκ ηδ δζαηίκδζδ ηςκ αβαεχκ ηαζ ζδζαίηενα ηδκ 

λοθεία 

• Η λοθεία είκαζ μζημθμβζηυ πνμσυκ, επμιέκςξ δ μνεή 

εθανιμβή ηέημζςκ ιέηνςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

μνεμθμβζηυηενδ αλζμπμίδζή ηδξ ηαζ ηδ δζεφνοκζδ ηδξ πνήζδξ 

ηδξ ζηδ αβμνά 

• ακ πχνα δεκ παίγμοιε πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδ 

δζαιυνθςζδ αοηχκ ηςκ ιέηνςκ 

• Οθείθμοιε κα εκδιενςκυιαζηε, κα πνμζανιμγυιαζηε, κα 

αεθηζςκυιαζηε 

• Απαζηείηαζ δ δζανηήξ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ 

πθεονχκ (ηναηζηέξ – πενζθενεζαηέξ ανπέξ, ειπμνζηυξ – 

παναβςβζηυξ ηυζιμξ, θμνείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

ηαηακαθςηζηυ ημζκυ)  



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ   

 •Τα προϊόντα του δάςουσ μποροφν να δώςουν εργαςία ςε αρκετό 
παραδαςόβιο αλλά και όχι μόνο  πλθκυςμό 
 
•Τα βιοκάυςιμα αποτελοφν μια διζξοδο που κα δώςει λφςθ ςε πολλά 
ενεργειακά προβλιματα, ιδιαίτερα τθσ χώρασ μασ, που παρουςιάηει ζντονθ 
εξάρτθςθ από τισ πετρελαιοπαραγωγζσ χώρεσ. 
 

•Τα δαςικά υπολείμματα που μζνουν ςτο δάςοσ μποροφν να αξιοποιθκοφν 
κακώσ θ παραμονι τουσ ςτο δάςοσ δθμιουργεί πολφ ςυχνά πρόςκετουσ 
κινδφνουσ για τθν ανάφλεξθ τουσ και τθν πρόκλθςθ πυρκαγιάσ. 
 

•Τα μθ ξυλώδθ προϊόντα μποροφν να αποτελζςουν κφρια ι και 
ςυμπλθρωματικι πθγι ειςοδιματοσ. 
 

•Θα μποροφςε λοιπόν να πει κανείσ ότι με το ζνα θ τον άλλο τρόπο κα 
μποροφςε το ξφλο ωσ ενεργειακό μζςο να αποτελζςει μια επαγγελματικι 
διζξοδο για παραδαςόβιεσ αλλά και μθ περιοχζσ…. 




