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Πάνω: Παραγωγικά σε ξύλο φυσικά δάση ελάτης και οξιάς στην Ελλάδα. Κάτω:Τεχνητή 

φυτεία ευκαλύπτου στη Βραζιλία και λεύκης στην Ελλάδα.

ΓΕΝΙΚΑ: Το ξύλο παράγεται από φυσικά δάση, αναδασώσεις και τεχνητές φυτείες



Βιομηχανική ξυλεία 

1.7 δισ. m3

Καυσόξυλα 1.8 

δισ. m3

Κατανάλωση ξυλείας ετησίως σε παγκόσμιο 

επίπεδο: Περισσότερο από το 50% της ξυλείας 

μικρών διαστάσεων καταναλώνεται ως καυσόξυλο



A
B

Α: Προβλέψεις αναγκών σε βιομηχανική ξυλεία παγκοσμίως (σε δισ. 

κ.μ.) με βάση την αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την παραγωγή 

ξύλου από φυσικά δάση (κόκκινη γραμμή), που δείχνει το άνοιγμα 

μεταξύ ζήτησης και παραγωγής. 

Β: Αύξηση των φυτειών με ταχυαυξή είδη (Β) για παραγωγή 

περισσότερου ξύλου (σε εκατομμύρια κ.μ.) προς κάλυψη των αναγκών 

(από 26% σε 36% της συνολικής παραγωγής ξύλου από το 1990 έως 

2004)



Δυνατότητες παραγωγής βιομηχανικής ξυλείας από δασικές φυτείες για τη χρονική 

περίοδο 1995-2050, σύμφωνα με τρία σενάρια (Σενάριο 1: Γίνονται αναδασώσεις μόνον 

όσων δασικών εκτάσεων υλοτομούνται. Σενάριο 2: Γίνονται νέες αναδασώσεις με ρυθμό 

1,2 εκατομμύρια ha ετησίως που αντιστοιχεί στο 1 % των δασικών φυτειών που υπάρχουν. 

Σενάριο 3: Οι νέες αναδασώσεις μέχρι το 2010 διατηρούνται στα 4,71 εκατομμύρια ha

ετησίως και από το 2010 και έπειτα μειώνονται κατά 940.000 ha στην αρχή κάθε επόμενης 

10ετίας, μέχρι που μηδενίζονται το 2050) (Whiteman and Brown 1999, FAO 2001). 



Παραγόμενη ξυλεία από τα δάση και αξιοποίησή της : Από το φυτάριο 1 έτους σε δέντρο 

ηλικίας ≥80-100 ετών, υλοτομία δέντρου, παραγωγή κορμοτεμαχίων, πρίση (πριόνιση) 

και παραγωγή πριστής ξυλείας και αξιοποίηση της φθοράς με τη μορφή τεμαχιδίων, 

πριονιδιού και ινών



Συγκομιδή Αποθήκευση Μεταφορά Παράδοση

A B

Α. Συγκομιδή φυτείας λεύκης μέσου περίτροπου χρόνου (5-6 ετών) σε αρδεύσιμη 

γη. Β. Αλληλουχία εργασιών κατά την εφοδιαστική δασοπονικών καλλιεργειών 

μικρού περίτροπου χρόνου (1-2 ετών) και βιομηχανική αξιοποίηση των  

παραγόμενων  τεμαχιδίωντεμαχιδίων ξύλου

Αξιοποίηση ξύλου μικρών διαστάσεων σε μοριοπλάκες, ινοπλάκες και χαρτί



Πάνω: Ρίψη δέντρου ερυθρελάτης στο δάσος. Διαμόρφωση κορμού δέντρου ελάτης σε

κορμοτεμάχια μετά την υλοτομία του στο δάσος. Ξυλεία ελάτης συγκεντρωμένη στο δασόδρομο μετά

την υλοτομία των δέντρων και την μετατόπιση του παραγόμενου ξύλου. Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και

τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και πάσσαλοι.

Κάτω: Στερεοσκοπική εμφάνιση ξύλου πεύκης, αλωφόρου βοθρίου κωνοφόρου ξύλου με τον

άβακα (στο μέσο) και τη μεμβράνη του βοθρίου και δακτυλιοπόρου πλατύφυλλου ξύλου, όπως

φαίνονται κάτω από στερεοσκοπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM). Δοκιμή δείγματος ξύλου σε

μηχανή αντοχής για τον προσδιορισμό της μηχανικής αντοχής του σε στατική κάμψη. Πριστή ξυλεία,

ξηρή στον αέρα, για διάθεσή της στο εμπόριο και αξιοποίησή της με δευτερογενείς μηχανικές και άλλες

επεξεργασίες σε ποικίλα προϊόντα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ



Διαδικασία ρίψεως και διαμορφώσεως ενός δέντρου ελάτης: Ρίψη και πτώση

του δέντρου. Επιπεδοποίηση βάσης. Αποκλάδωση. Τεμαχισμός. Αποφλοίωση.

Αποφλοιωμένο κορμοτεμάχιο. Μετατόπιση κορμοτεμαχίου από το υλοτόμιο

στο δασόδρομο.



1. Παραγωγικό σε ξύλο δάσος ερυθρελάτης, 2. Επιλογικές υλοτομίες (εφαρμοζόμενες στην Ελλάδα), 3. Αποψιλωτικές 

υλοτομίες (εφαρμοζόμενες, συνήθως, στο εξωτερικό), 4. Στρογγύλη ξυλεία (ξυλεία κατασκευών), 5. Στοιβαζόμενη

ξυλεία –Ξύλο θρυμματισμού (βιομηχανικό ξύλο) και καυσόξυλο, 6. Παραγωγή πριστής ξυλείας από κορμοτεμάχια, 

ξηρής στον αέρα, για διάθεσή της στο εμπόριο, 7 και 8. Μετατόπιση στρογγύλης ξυλείας (7) και στοιβαζόμενου ξύλου 

(8) από το δάσος στο δασόδρομο με ζώα, 9. Συγκομιδή ξύλου στο δάσος με πολυμηχάνημα, στο εξωτερικό 

1 32











Βιομηχανικά δάση Μή βιομηχανικά 
δάση

Πλατύφυλλα Κωνοφόρα Έκταση
(Ηα)Δασικό είδος Έκταση

(Ηα)
Δασικό είδος Έκταση 

(Ηα)

Δρύες

Οξυά

Πλάτανος

Καστανιά

Σημύδα

1.471.839

336.640

86.579

33.081

1.437

Μεσογειακές

πεύκες

(χαλέπιος+

τραχεία

πεύκη)

Ελάτη

Μαύρη πεύκη

Δασική πεύκη

Λευκόδερμη

πεύκη

Ελάτη+Μ. πεύκη

Ερυθρελάτη

567.731

543.308

281.692

20.995

8.300

4.762

2.754

3.153.882

(κυρίως

αείφυλλα

πλατύφυλλα)

Σύνολο 1.929.576 Σύνολο 1.429.610

Ποσοστό 57.4% Ποσοστό 42.6%

Ποσοστό επί 

συν. έκτασης

14,6% 25,4% 10,8% 23,9%

Έκταση βιομηχανικών και μη βιομηχανικών δασών στην 

Ελλάδα



ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

α. Η βιομηχανική ξυλεία που περιλαμβάνει:

- την ξυλεία κατασκευών 

- το ξύλο θρυμματισμού (ή βιομηχανικό ξύλο). 

- στύλοι ΟΤΕ και ΔΕΗ. 

β. Τα καυσόξυλα



Πλατύφυλλα

Hardwoods

Κωνοφόρα

Softwoods

Σύνολο

Total

Κατηγορία

ξύλου

Wood

category

m3 % m3 % m3 %

Βιομηχανική

ξυλεία

Industrial

wood

380.000 48,3 406.000 51,7 786.000 29

Καυσόξυλα

Fuelwood

1.615.000 84,1 306.000 15,9 1.921.000 71

Σύνολο 1.995.000 73,7 712.000 26,3 2.707.000 100

* Περιλαμβάνονται και τα ατελώς συλλεγόμενα καυσόξυλα

* All fuelwood production is included*

Ετήσια παραγωγή ξύλου (λήμμα) των δημοσίων ελληνικών 

δασών*



ΤΥΠΟΣ ΔΑΣΩΝ    

(Είδος δένδρων)

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ

Ha % m3 %
Ελάτη 543.308 8,34 43.133.020 31,23

Πεύκη (Χαλέπιος+τραχεία) 567.731 8,72 13.638.886 9,87

Πεύκη μαύρη 281.692 4,33 13.892.819 10,06

Πεύκη δασική 20.955 0,32 2.341.835 1,70

Πεύκη 8.3 0,13 2.029.000 1,47

(λευκόδερμος) 2.754 0,04 856.395 0,62

Ερυθρελάτη 4.87 0,07 1.461.526 1,06

Διάφορα

ΚΩΝΟΦΟΡΑ 1.429.610 21,95 77.349.481 56,01

Οξιά 336.64 5,17 27.693,914 20,05

Δρύς 1.471.839 22,60 22.149.560 16,04

Καστανιά 33.081 0,51 1.694.357 1,23

Πλάτανος 86.579 1,33 1.925.067 1,39

Σημύδα 1.437 0,02 231.525 0,17

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 1.929.576 29,63 53.694.423 38,88

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΣΗ 3.359.186 51,58 131.043.904 94,89

ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΣΗ 3.153.882 48,42 7.063.904 5,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ EKTAΣΗ 6.513.068 100,0 138.107.132 100,00

Κατανομή εκτάσεων και εμπορεύσιμου ξυλαποθέματος

στα δάση της Ελλάδος



Ετήσια παραγωγή ξύλου (λήμμα) των ελληνικών δασών

Πλατύφυλλα Κωνοφόρα Σύνολο

Κατηγορία ξύλου m3 % m3 % m3 %

Βιομηχανική ξυλεία * 380.000 48,3 406.000 51,7 786.000 29 

Καυσόξυλα** 1.615.000 84,1 306.000 15,9 1.921.000 71

Σύνολο 1.995.000 73,7 712.000 26,3 2.707.000 100

Περιλαμβάνει τεχνικό ξύλο και ξύλο θρυμματισμού ** 

Περιλαμβάνονται και τα ατελώς συλλεγόμενα καυσόξυλα 

ΠΗΓΗ: ΥΠ.ΓΕ. 1992



Από άποψη σημασίας των δασοπονικών ειδών στην παραγωγή 

ξύλου κυριαρχούν:

α. Στα κωνοφόρα :

 Ελάτη, 

 Πεύκη (κυρίως μαύρη και δασική και δευτερευόντως 

λευκόδερμη, χαλέπιος, τραχεία, κουκουναριά),

 Ερυθρελάτη

β. Στα πλατύφυλλα :

 Δρύες, 

 Οξιά, 

 Λεύκη (από δημόσιες και ιδιωτικές φυτείες), 

 Καστανιά, 

 Πλατάνι, άλλα είδη ( π.χ. σημύδα)



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛOY ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΞΥΛOY ΣTHN ΕΛΛΑΔΑ

Συνολική παραγωγή ξύλου: 3.700.000 κ.μ.

(Δημόσια, ιδιωτικά κοινοτικά, 

κ.λ.π.)

(1.100.000 κ.μ. βιομ ξυλεία &

2.600.000 κ.μ. καυσόξυλα)

Συνολική κατανάλωση ξύλου 

και προϊόντων ξύλου:              

(σε ισοδύναμη βιομηχανική 

ξυλεία)

3.100.000 κ.μ.

- Έλλειμμα (εισαγωγές) (σε 

ισοδύναμη βιομηχανική 

ξυλεία)

2.000.000 κ.μ. 

(65-70% των αναγκών)



Κυριότερα ελληνικά δασοπονικά είδη και χρήσεις του παραγόμενου ξύλου.

Κατηγορία Είδη ξύλου / Ετήσια παραγωγή Κύριες χρήσεις

ΚΩΝΟΦΟΡΑ

Πεύκη-Pine (μαύρη, δασική, 

λευκόδερμος, χαλέπιος, τραχεία) 

Παραγωγή: 300.000 κ.μ. 

Οικοδομικές κατασκευές, 

πατώματα, στρωτήρες, έπιπλα, 

βαρέλια, βάρκες, ιστοί πλοίων, 

μοριοπλάκες, ινοπλάκες, 

χαρτοπολτός, αντικολλητά, 

ξυλεία μεταλλείων (χαλέπιος, 

τραχεία), ξυλόγλυπτα 

(λευκόδερμος).

Ελάτη – Fir

Παραγωγή: 250.000 κ.μ. 

(μαζί με ερυθρελάτη)

Οικοδομικές κατασκευές, 

πατώματα, κιβώτια, στύλοι, 

έπιπλα, ιστοί, στρωτήρες, 

τορνευτά, χαρτοπολτός 

μοριοπλάκες, ινοπλάκες.

Ερυθρελάτη - Spruce

Όπως και η ελάτη. Επιπλέον 

μουσικά όργανα, ναυπηγικές

κατασκευές.



Κυριότερα ελληνικά δασοπονικά είδη και χρήσεις του παραγόμενου ξύλου.

Κατηγορία
Είδη ξύλου / Ετήσια

παραγωγή
Κύριες χρήσεις

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Οξιά - Beech Παραγωγή: 

450.000 κ.μ.

Έπιπλα (ύστερα από άτμιση), 

στρωτήρες, πατώματα, ξυλόφυλλα, 

αντικολλητά, μόριο- και ινοπλάκες, 

χαρτοπολτός, λαβές εργαλείων, 

μέρη μουσικών οργάνων, πλοία, 

παιγνίδια, ξυλόγλυπτα, είδη λαϊκής 

τέχνης, καυσόξυλα.

Δρύς - Oak (διάφορα είδη)  

Παραγωγή: 1.200.000 κ.μ

Οικοδομικές και ναυπηγικές

κατασκευές, έπιπλα, πατώματα, 

πάσσαλοι, στρωτήρες, βαρέλια, 

τορνευτά, κάρα, καυσόξυλα, 

κάρβουνα.

Λεύκη - Poplar

Παραγωγή: 500.000 κ.μ.

Οικοδομικές κατασκευές, 

ξυλόφυλλα, αντικολλητά, 

πηχοπλάκες, κιβώτια, εσωτερικά 

επίπλων, σπίρτα, τεχνητά μέλη, 

παιγνίδια, μοριο- και ινο-πλάκες, 

χαρτοπολτός.

Καστανιά - Chestnut

Παραγωγή: 30.000 κ.μ.

Πατώματα, έπιπλα, πάσσαλοι, 

στύλοι, δοκοί, ξυλεία μεταλλείων, 

οικιακά σκεύη, βαρέλια, μοριο- και 

ίνο-πλάκες, χαρτοπολτός.



ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

Τα "υλογενή" δασικά προϊόντα που παράγονται στο δάσος είναι κυρίως το 
ξύλο και η ρητίνη. 

Άλλα υλογενή δασικά προϊόντα είναι:
δέντρα ή κλαδίσκοι Χριστουγέννων (κυρίως από ελάτη, ερυθρελάτη, 
ψευδοτσούγκα, πεύκη, αρκουδοπούρναρο, κ.ά.), 

καρποί (π.χ. καρύδια, κάστανα, σαρκώδεις εδώδιμοι καρποί σορβιάς, 
κρανιάς, τσαπουρνιάς, κ.λ.π. καρποί της πεύκης "κουκουναριάς", κούμαρα, 
φραγκοστάφυλλα, κ.ά.), 

ερεικόριζες για παραγωγή καπνοσυρίγγων, 

μαστίχη από την πιστάκη

φελλός από τη φελλοδρύ, 

μανιτάρια,

ζωοτροφές,

πάσσαλοι, υποστηρίγματα, καπνόβεργες, φυτόχωμα, φαρμ. φυτά, κ.ά.



ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

Στο δάσος διαμορφώνονται δύο κύριες κατηγορίες ξυλείας:
α. Η βιομηχανική ξυλεία, που περιλαμβάνει:

(ι) Την ξυλεία κατασκευών, η οποία ονομάζεται και στρογγύλη ξυλεία, 
τεχνική ξυλεία ή τεχνικό ξύλο, και περιλαμβάνει κορμοτεμάχια σχετικά 
μεγάλων διαστάσεων (μήκους μέχρι 15 μ. και διαμέτρου συνήθως πάνω από 
20 εκ.) που προορίζονται για πρίση αλλά και για άλλες χρήσεις (π.χ. ξυλεία 
μεταλλείων, κιβωτίων, δαπέδων, σπίρτων, πελεκητή ξυλεία, στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
κ.λ.π.), και

(2) Το ξύλο θρυμματισμού (ή βιομηχανικό ξύλο), το οποίο χρησιμοποιείται 
ύστερα από τη μετατροπή του σε τεμαχίδια με θρυμματισμό για 
μοριοπλάκες, ινοπλάκες και χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, το ξύλο είναι 
μικρού μήκους 0,80-1,20 μ. και μπορεί να είναι στρόγγυλο (διαμέτρου 6-35 
εκ.) ή σχιστό.

β. Τα καυσόξυλα, που είναι τεμάχια στρογγυλά ή σχιστά, μήκους 0,80-1,50 μ. 
και διαμέτρου >5 εκ., τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω 
κατηγορίες και προορίζονται για οικιακές ανάγκες (θέρμανση, μαγείρεμα 
κ.λ.π ).





Ορισμένα κύρια και γνωστά στο ευρύ κοινό προϊόντα που προέρχονται

από ξύλο περιλαμβάνουν:

- Προϊόντα σε στρογγυλή μορφή, όπως στύλοι τηλεπικοινωνίας και

εξηλεκτρισμού, ξυλεία μεταλλείων, πάσσαλοι, υποστηρίγματα, οικήματα,

υπαίθριες κατασκευές κ.ά.

 Πριστή (πριονιστή) ξυλεία σε πρισματική μορφή ( π.χ. στρωτήρες,

ξυλεία οικοδομών, δάπεδα, κλπ.) και μετά από δευτερογενή μηχανική

κατεργασία σε ποικίλα άλλα προϊόντα (π.χ. έπιπλα).

 Ξυλόφυλλα (καπλαμάδες), που είναι λεπτά φύλλα ξύλου για

διακόσμηση επιφανειών επίπλων, αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) που

προκύπτουν από συγκόλληση φύλλων ξύλου και πηχοπλάκες (πλακάζ)

που παράγονται με συνδυασμό ξυλοφύλλων (εξωτερικά) και μικρών

πριστών τεμαχίων (στη μεσαία στρώση).



 Συγκολλημένοι δοκοί (επικολλητό ξύλο), που παράγονται με

συγκόλληση πριστών τεμαχίων πλευρικά και κατά μήκος με ποικιλία

εφαρμογών στην πράξη (π.χ. ξυλουργικές κατασκευές, υπαίθριες

κατασκευές, στέγες, οικήματα, έπιπλα, καθίσματα κλπ.).

 Μοριοπλάκες (μοριοσανίδες) και ινοπλάκες (ινοσανίδες), που

προέρχονται από συγκόλληση ξυλοτεμαχιδίων ή ινών (κυττάρων

ξύλου), αντίστοιχα, και παράγονται σε μορφή πλάκας, καθώς και άλλα

συγκολλημένα προϊόντα (π.χ. τσιμέντο σανίδες).

 Χαρτί, που αποτελεί κυρίαρχο προϊόν του ξύλου εξαιτίας της κυτταρίνης

που περιέχει και είναι είδος πρώτης ανάγκης.



Χημικά προϊόντα. Περιλαμβάνουν ξυλάνθρακες, τεχνητές ίνες από

κυτταρίνη, φωτογραφικά φιλμς, βερνίκια, πλαστικά, εκρηκτικές ύλες,

διάφορα υγρά και αέρια με καταστρεπτική απόσταξη, υγροποίηση και

αεριοποίηση, σάκχαρα και άλλα προϊόντα με υδρόλυση κ.ά.

Άλλα προϊόντα περιλαμβάνουν κιβώτια, βαρέλια, σπίρτα, μουσικά όργανα,

αθλητικά είδη, ξυλόγλυπτα, αγροτικά εργαλεία, τεχνητά μέλη ανθρώπων,

μαυροπίνακες, ξυλότυποι, μπαστούνια, παιχνίδια, τακούνια,

οδοντογλυφίδες, φέρετρα, περιφράξεις, κορνίζες, μολύβια, καλούπια,

παλέτες, συνδετήρες, μοντέλλα σε συγκοινωνιακά μέσα (πλοία, βάρκες,

βαγόνια τρένων, αυτοκίνητα, αεροπλάνα), τροχεία, στάσεις λεωφορείων,

πινακίδες κ.ά.



Άλλες καρπώσεις του δάσους περιλαμβάνουν: τη βοσκή, τη Θήρα,

τον ορεινό τουρισμό και τη δασική αναψυχή, την ιχθυοπονία

γλυκέων υδοπων, το υδατικό ισοζύγιο και την αξιοποίηση ορεινών

υδάτων και πηγών, τις υγιεινές επιδράσεις, την προστασία του

εδάφους και τις ευνοϊκές περιβαλλοντικές επιδράσεις.



ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ (ΔΕΝΔΡΟΜAΖA)

1. Βιομηχανική ξυλεία - καυσόξυλα 3.700.000 κ.μ, 

(Απόληψη, αξιοποίηση)

2. Κλαδιά, φύλλα (παραμονή επί του εδάφους)

3. Φλοιός κωνοφόρων (παραμονή επί του

εδάφους)

Εκτίμηση συνολικά: 30.000 τόννοι

(ξηρή βιομάζα)

***Ρίζες πρέμνα (παραμονή στο δάσος)



Παραγωγή καί κατανάλωση τεχνικά χρήσιμου ξύλου στήν 'Ελλάδα (1960-

1990). 1. Παραγωγή κα( 2. κατανάλωση (Α. ψηλή καί Β. χαμηλή πρόβλεψη ώς τό

1990). 01 προβλέψεις βασίζονται σέ στατιστικά στοιχεία 1950-1974. Μέ τελείες

σημειώνεται ή πραγματική κατανάλωση 1975-1980.

(Άπό στατιστικά στοιχεία τής Δασικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου Γεωργίας,

ΚΕΠΕ καί Sakkas).



1. πριστή ξυλεία, 

2. ξυλόψυλλα καί

άντικολλητά, 

3. μοριοπλάκες καί

ίνοπλάκες, 

4. χαρτί έφημερίδων, 

5. χαρτί έκτυπώσεως

καί γραφής

6. διάφορα χαρτιά 

καί χαρτόνια,

7. στύλοι καί

πάσσαλοι, 

8. καυσόξυλα. 

Κατανάλωση προϊόντων ξύλου στήν Ελλάδα μέ προβλέψεις ώς τό 1990.











ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ TOY ΞΥΛΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ανανεώσιμο

Μή ρυπογόνο

Παρουσία σε όλο τον κόσμο

Καλή μηχανική αντοχή και μικρή 

πυκνότητα

Πηγή κυτταρίνης και χαρτιού

Αλλοίωση και σήψη από 

μικροοργανισμούς

Αλλοίωση από φυσικούς 

παράγοντες

Υγροσκοπικό

Μεταβάλλει διαστάσεις με 

μεταβολή υγρασίας

Ανισότροπο

Ευκολοκατέργαστο Μεταβλητότητα δομής

Πρώτη ύλη για πολλά προϊόντα

Ποικιλία χρωμάτων και

σχεδιάσεων

Εξάρτησή του από τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος

Εύκολη καύση

Αισθητική υπεροχή, ζεστασιά

Για την ορθολογική αξιοποίηση του ξύλου απαιτούνται:

α. αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων

β. αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων με κατάλληλες τεχνολογίες









ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Α. Πρωτογενείς κατεργασίες

1. Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες κορμοξύλου

2. Μονάδες ξυλοφύλλων - αντικολλητών –

πηχο-σανίδων

3. Επικολλητό ξύλο

4. Μοριοσανίδες - Ινοσανίδες - Άλλα 

συγκολλημένα προϊόντα

5. Χαρτοπολτός – Χαρτί

Β. Δευτερογενείς κατεργασίες

1. Μονάδες ξυλουργικών προϊόντων

2. Μονάδες επίπλου

3. Μονάδες μετατροπής χαρτιού



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

• Προϊόντα σε στρογγυλή μορφή (π.χ. στύλοι) 

• Πριστή (πριονιστή ξυλεία)

• Ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) - Αντικολλητά (κοντρα-πλακέ) 

Πηχοπλάκες (πλακάζ)

• Συγκολλημένοι δοκοί - Επικολλητό ξύλο

• Μοριοπλάκες (μοριοσανίδες) - Ινοπλάκες (ινοσανίδες) και 

άλλα συγκολλημένα προϊόντα

• Χαρτοπολτός και χαρτί

• Χημικά προϊόντα με βάση το ξύλο, τη ρητίνη και

• άλλα εκχυλίσματα

• Διάφορα άλλα προϊόντα (π.χ. σπίρτα, παλλέτες, μοντέλα, 

μουσικά όργανα, ξυλόγλυπτα, κιβώτια, εργαλεία, ξύλινα 

παιχνίδια, κ.ά.)



Είδος μονάδας Αριθμός 
μονάδων 

Αριθμός 
Απασχολου- 

μένων 

Μέση 
Απασχόληση 

κατά επιχείρηση 

Μέσος βαθμός 
Απασχόλησης 
Τεχνολογικού 
εξοπλισμού % 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ 
Αντικολλητών 7 1.050 150 45 
Μοριοσανίδων 12** 1.145 95 80 
Ξυλοφύλλων 12 350 29 36 
Ινοσανίδων*** 1 120 120 - 
Σύνολο 32 2.665 84 55 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΟΡΜΟΞΥΛΩΝ 
Πριστήρια 643 3.660 6 40 
Παρκετοποιϊα 45 605 14 46 
Κιβωτοποιϊα 210 1.799 9 47 
Βιομ. Παλετών 5 35 7 40 
Εμποτιστήρια 6 112 19 50 
Λοιπές     

Μικροβιοτεχνίες2 1.680 112 19 25 
Σύνολο 2.589 10.835 42 31 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
Ξυλοπολτού 1 800 800 55 
Χαρτιού 401 10.220 28 50 
Ρητίνης 12 180 15 35 
Ξυλανθράκων* 50 200 4 10 
Σύνολο 464 11.400 25 45 
ΓΕΝΙΚΟ 3.085 24.900 8 33 
ΣΥΝΟΛΟ     



 

Κλάδος Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 

απασχολου μένων 
Μ.Ο. Απασχολούμενων 

κατά επιχείρηση 
Ξυλουργικών 
προϊόντων 

9.910* 21.802 2.2 

Επίπλου 10.518 28.549 2.7 
ΣΥΝΟΛΟ 20.428 50.351 2.5 

Βιομηχανία-Βιοτεχνία ξυλουργικών προϊόντων και επίπλων 
(δευτερογενής μηχανική κατεργασία).



































Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!


