
    
Λευκωσία, 18 Απριλίου  2018 

Προς Όλα τα Μέλη 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 

 «Έλεγχος σήμανσης σε ξύλινα μέσα συσκευασίας (ΞΜΣ)» 
 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2000/29/ΕΚ, 
ορισμένα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας, ΞΜΣ πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων 15. (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 
15). Σας επισυνάπτεται το Παράρτημα Ι. Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι η εν λόγω ξυλεία είναι 
απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς.  
 
 

Ως ξύλινα μέσα συσκευασίας (ΞΜΣ), νοούνται η ξυλεία ή τα προϊόντα ξύλου που 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη, την προστασία ή τη μεταφορά ενός προϊόντος όπως: 

• Ξυλοκιβώτια, 
• Παλέτα, 
• Ξύλινα ρολά καλωδίων, 
• Κασόνια, 
• Ξύλινα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή στήριξη φορτίων αλλά δεν παραμένουν 

συνδεδεμένα με το φορτίο (dunnage), ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιούνται ή όχι κατά τη 
μεταφορά αντικειμένων.  

 

Εξαιρούνται τα πιο κάτω: 
• ΞΜΣ κατασκευασμένα από ξύλο με λιγότερο από 6mm σε πάχος, 
• ΞΜΣ κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από υπολείμματα ή τεμάχια ξυλείας όπως plywood, 

chipboard, OSB ή άλλα τα οποία έχουν παραχθεί με διάφορες τεχνικές π.χ. επικόλληση είτε με 
θερμότητα είτε με συμπίεση ή συνδυασμό αυτών, 

• Ξύλινα βαρέλια για κρασί ή για άλλα αλκοολούχα ποτά που έτυχαν επεξεργασίας κατά την 
κατασκευή τους, 

• Τεμάχια ξυλεία τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε 
εμπορευματοκιβώτια.  

 
Παρακαλώ σημειώστε ότι με βάση τα πιο πάνω: 

• όλα τα ΞΜΣ (ανεξάρτητα από το είδος ξυλείας) που προέρχονται από όλες τις τρίτες χώρες 
(σημείο 2, του Κεφάλαιο Ι, Μέρος Α του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/1279/ΕΕ) και 

• η ξυλεία κωνοφόρων, υπό μορφή ΞΜΣ, που προέρχονται από Πορτογαλία και ορισμένες 
περιοχές της Ισπανίας (σημείο 3, του Τμήματος Ι, του Παραρτήματος ΙΙΙ της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2012/535/ΕΚ) 

θα πρέπει να φέρουν την απαραίτητη σήμανση σύμφωνα με το υπό αναφορά Διεθνές πρότυπο.  
 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Κύπρο 
Χατζηαυξέντη, Λειτουργό Γεωργίας, Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών 
Προϊόντων, τηλ. 22408629, email: khadjiafxentis@da.moa.gov.cy. 

 
Με εκτίμηση, 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 
 

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 
Τηλ. + 357-22889860,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy  

mailto:khadjiafxentis@da.moa.gov.cy
mailto:meropi@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISPM 15 

Τι είναι το ISPM 15: 

• Συντομογραφία για το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων #15. (I)nternational  

(S)tandards  for  (P)hytosanitary  (M)easures,  

• Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών  IPPC = (I)ntenational  

(P)lant  (P)rotection  (C)onvention,  

• Το IPPC υπάγεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Τροφίμων και Γεωργίας – (FAO),  

• Καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται 

αλλά και την ειδική σήμανση που πρέπει να φέρουν τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας (ΞΜΣ), τα οποία 

προέρχονται είτε από μαλακή (κωνοφόρα) ή σκληρή ξυλεία (πλατύφυλλα), και διακινούνται στο 

διεθνές εμπόριο. 

 

Βάση του ISPM 15 τα ΞΜΣ πρέπει να φέρουν την εξής χαρακτηριστική σήμανση: 

 
• Λογότυπο (IPPC) 

• XX: Κωδικός χώρας (2 ψηφία – ISO) πχ. CY, PT, ES, GB 

• 0000: Κωδικός κατασκευαστή (μοναδικός αριθμός) 

• ΥΥ: Τρόπος επεξεργασίας (HT [Θερμική Επεξεργασία]  ή DH [Διηλεκτρική Θέρμανση] ή MB 

[Βρωμιούχο Μεθύλιο])  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 

• Η σήμανση πρέπει να είναι σε σχήμα ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με περίγραμμα και διαχωριστική 

γραμμή, για να ξεχωρίζει το λογότυπο από το υπόλοιπο μέρος της σήμανσης, 

• Καμία άλλη πληροφορία ΔΕΝ πρέπει να υπάρχει μέσα στο χώρο της σφραγίδας, 

• ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι χειρόγραφη, 

• Πρέπει να είναι ΜΟΝΙΜΗ στο ξύλο και όχι μεταφερόμενη, 

• Να είναι ευανάγνωστη 

• Τοποθετείται σε ΟΡΑΤΗ ΘΕΣΗ και προτιμότερο σε δύο απέναντι  ή διαγώνιες πλευρές, 

• Η χρήση κόκκινου και πορτοκαλί χρώματος στη σφραγίδα ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ , αφού τα χρώματα 

αυτά χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνα υλικά.  
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