
Εισαγωγή

Πώς επηρεάζει το Brexit χωρίς συμφωνία τις απαιτήσεις του προτύπου ISPM15 για τις παλέτες;

Διακίνηση προϊόντων από την Ε.Ε. στο Η.Β.: Κατά την προετοιμασία των υφιστάμενων  σεναρίων για την 

περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, το υπουργείο DEFRA επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 

συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση ελέγχων στα ξύλινα υλικά συσκευασίας βάσει των εκάστοτε 

κινδύνων,  όπως γίνεται μέχρι στιγμής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι παλέτες μας, που φθάνουν από την 

Ε.Ε. στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίσουν να θεωρούνται χαμηλού κινδύνου και δεν θα υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επιθεώρηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε επίσης, ότι θέλει να εστιάσει στη διασφάλιση της 

ελάχιστης δυνατής διατάραξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις είναι 

πλέον σε θέση να διαχειριστούν τον κανόνα συμμόρφωσης σχετικά με τα ξύλινα υλικά συσκευασίας (WPM 

compliance).  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

•Το website του Defra με τις κατευθυντήριες οδηγίες σε περίπτωση μη συμφωνημένου BREXIT. (βλ. ξύλινα 

υλικά συσκευασίας (WBM) στο κάτω μέρος).

•H κοινή Δήλωση Timcon και Defra. 

•Συχνές ερωτήσεις (FAQ) στο website του Defra (βλ. ξύλινα υλικά συσκευασίας (WBM) στο κάτω μέρος)

•Διάγραμμα ροής ξύλινων υλικών συσκευασίας (WPM)  από την Επιτροπή Δασοκομίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου, για τους εισαγωγείς.  
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Η CHEP, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κλαδικούς φορείς και τις κατά τόπους αρχές, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

όσο και στην Ευρώπη, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει όποια αναστάτωση μπορεί να 

σχετίζεται με το πρότυπο ISPM15. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι κατανοητές οι πιθανές επιπτώσεις και ότι 

λαμβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό τους, ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση των 

εμπορικών συναλλαγών χωρίς προβλήματα.

Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι απαιτήσεις σε σχέση με το διεθνές πρότυπο ISPM15 στο τέλος αυτής της μεταβατικής 

περιόδου. Σε περίπτωση που το πρότυπο ISPM15 καταστεί  υποχρεωτικό, η CHEP έχει προετοιμαστεί πλήρως, για να 

διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα έχουν στη διάθεσή τους, στις απαραίτητες ποσότητες, πλατφόρμες που πληρούν τις 

προδιαγραφές ως προς τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Αντιμετωπίζοντας την πιθανότητα ενός BREXIT χωρίς συμφωνία, στις 31 Οκτωβρίου 2019,  η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου - κατόπιν συζητήσεων με τον κλάδο μας - ανανέωσε τo website που παρέχει κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με τα ξύλινα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των ξύλινων υλικών συσκευασίας (Wood Packaging 

Material ή WPM). Επίσης, η TIMCON (ο φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο μας στο Ηνωμένο Βασίλειο), προέβη σε 

δημόσια ανακοίνωση, που συνέταξε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 

Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά.

Κατά τη διάρκεια  όλης της μεταβατικής περιόδου, η CHEP θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ε.Ε. και τις κατά τόπους αρχές των κρατών μελών αυτής. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι 

αρχές, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη, εναρμονίζονται μεταξύ τους, έχοντας ως προτεραιότητα την 

ελάχιστη δυνατή διατάραξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ελεύθερης διακίνησης  εμπορευμάτων. Η 

θέση μας βρίσκει σύμφωνους τους αρμόδιους φορείς του κλάδου μας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην 

Ευρώπη – δηλαδή, τις TIMCOM (Η.Β.) και FEFPEB (Ευρώπη) αντίστοιχα.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με το ISPM15

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
http://www.timcon.org/Downloads/TIMCON%20Defra%20no%20deal%20WPM%20guidance%20for%20industry%20updated.pdf
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Plants-FAQ-FINAL-V3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759559/Wood_Packaging_Materials_for_importers_flowchart_2018.pdf


Υποβάλλονται σε επεξεργασία όλες οι παλέτες της CHEP;

Όχι. Οι περισσότερες ροές παλετών αφορούν εγχώριες αγορές, όπου δεν απαιτείται συμμόρφωση με το 

πρότυπο ISPM15. Ωστόσο, όλες οι νέες παλέτες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM15, ενώ στα 

σχέδιά μας περιλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία του απαιτούμενου όγκου παλετών για τις εξαγωγές.  
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Τί θα συμβεί μετά τη μεταβατική περίοδο;

Παρόλο που δεν είναι ακόμα γνωστό ποια ακριβώς θα είναι η έκβαση του Brexit, αναμένουμε ότι για τη 

διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. θα απαιτούνται παλέτες που είναι συμβατές με 

το πρότυπο ISPM15.

Προετοιμαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα πλάνο με ορίζοντα 20 

μηνών, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας. Μέχρι το τέλος του 

2020, αναμένουμε ότι θα έχουμε ικανοποιητικό απόθεμα, για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τον 

απαιτούμενο ετήσιο όγκο παλετών που διακινούνται εντός Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. 

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ θερμικής επεξεργασίας, ξήρανσης σε κλίβανο και Plus PS;

Η θερμική επεξεργασία (Heat Treatment) αφορά στην τοποθέτηση των παλετών σε κλίβανο ξήρανσης 

ή σε χώρο θέρμανσης με μικροκύματα, όπου το ξύλο θερμαίνεται. Η θερμοκρασία στον πυρήνα του 

ξύλου πρέπει να φτάσει τουλάχιστον τους 56°C για τουλάχιστον 30 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, 

εξουδετερώνονται όλοι οι επιβλαβείς οργανισμοί που ενδέχεται να προσβάλουν ζώντα φυτά. 

Προκειμένου μια παλέτα να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISPM15, πρέπει να υποβληθεί σε θερμική 

επεξεργασία (ΗΤ).

Η ξήρανση σε κλίβανο (Kiln drying) χρησιμοποιείται για τη μείωση του επιπέδου υγρασίας του ξύλου. 

Οι παλέτες στοιβάζονται στον κλίβανο ξήρανσης και θερμαίνονται αργά, προκειμένου να εξατμιστεί η 

επιπλέον υγρασία. Πρόκειται για μια διαδικασία συντήρησης, χάρη στην οποία αποτρέπεται η 

παραμόρφωση του ξύλου καθώς ξηραίνεται. Ο στόχος είναι η μείωση της υγρασίας και όχι η 

καταπολέμηση των παρασίτων. Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο ξηραίνονται οι παλέτες ποικίλει, 

ανάλογα με την προοριζόμενη τελική χρήση.

Plus PS σημαίνει Plus Phytosanitary (φυτοϋγειονομικά επεξεργασμένη) και πρόκειται για την ονομασία 

που έχει δώσει η CHEP στην παλέτα που έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και βρίσκεται σε 

συμμόρφωση με το πρότυπο ISPM15. 

Υποβάλλονται σε επεξεργασία όλες οι παλέτες της CHEP;

Όχι. Οι περισσότερες παλέτες αφορούν τις εγχώριες αγορές, στις οποίες δεν απαιτείται να συμμορφώνονται 

με το πρότυπο ISPM15. Παρόλα αυτά, όλες οι νέες παλέτες μας, είναι συμβατές με το ISPM15, ενώ στα 

σχέδιά μας είναι η θερμική επεξεργασία του απαιτούμενου όγκου των παλετών που αφορούν στις εξαγωγές.  

.



Χρειάζεται να προσκομίσω επιπλέον έγγραφα μαζί με τις παλέτες κατά την εξαγωγή;

Όχι, για τις παλέτες ISPM15 δεν απαιτείται κανένα επιπλέον έγγραφο στον συνοριακό έλεγχο.
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Ισχύει κάποια ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τις παραδόσεις παλετών Plus PS;

Όχι, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και για τις κλασικές παλέτες. Η διαδικασία δεν διαφέρει ούτε στο 

στάδιο προγραμματισμού.

Πώς μπορώ να διακρίνω αν μια παλέτα έχει υποβληθεί σε 

επεξεργασία ή όχι; Υπάρχουν ορατές διαφορές;

Οι παλέτες πρέπει να φέρουν 2 σημάνσεις ISPM15, σε δύο 

αντίθετες πλευρές. Αυτές οι σημάνσεις πρέπει να είναι ορατές 

και ευανάγνωστες. Οι σημάνσεις μπορούν να βρίσκονται 

στους τάκους, στην πλευρική σανίδα ή στο επάνω μέρος.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Φύλλο Προδιαγραφών ISPM15. 

Τί αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν οι επιθεωρήσεις των τελωνείων στις εξαγωγές;

Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στις εξαγωγές. Συνιστούμε να παραδίδετε στο σημείο αναχώρησης 

όσο το δυνατόν νωρίτερα, ειδικά στις αρχές. 

Ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις λόγω αυτών των επιθεωρήσεων, καθώς και για τη συλλογή 

εμπορευμάτων τοποθετημένων σε παλέτες που έχουν απορριφθεί. 

Πώς μπορώ να παραγγέλνω παλέτες Plus PS που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISPM15;

Η παραγγελία παλετών που συμβαδίζουν με το πρότυπο ISPM15 πραγματοποιείται μέσω του 

MyCHEP, επιλέγοντας «Phytosanitary» (φυτοϋγειονομικά επεξεργασμένη) στην προδιαγραφή 

«Treatment» (Επεξεργασία). 

Θα λάβω κατά την παράδοση κάποιο έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι έχει γίνει θερμική 

επεξεργασία;

Όχι, αρκεί η ειδική σήμανση πάνω στην παλέτα. Παρόλα αυτά, το δελτίο παράδοσης της CHEP θα 

αναφέρει, ότι οι παλέτες που παραδόθηκαν είναι φυτοϋγειονομικά επεξεργασμένες. Για παράδειγμα, 

ανατρέξτε στο παράρτημα 1.

https://www.chep.com/files/download/CHEP%20ISPM-15%20spec%20sheet_1.pdf
https://my.chep.com/


Πόσες ελαττωματικές παλέτες (με όχι απόλυτα ευανάγνωστη σήμανση) επιτρέπονται;

Εάν για την εισαγωγή απαιτούνται παλέτες συμβατές με το πρότυπο ISPM15, καμία παλέτα 

χωρίς σήμανση ISPM15 δεν περνά από την επιθεώρηση.
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Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις διαθέσιμες παλέτες τοποθετώντας σφραγίδες ISPM15;

Η παλέτα που απλώς φέρει μια σφραγίδα ISPM15 μπορεί να μη σημαίνει απαραίτητα ότι 

συμμορφώνεται με το πρότυπο, καθώς ενδέχεται η σφραγίδα να μην είναι απόλυτα ευανάγνωστη. 

Έχουμε προβεί σε ενέργειες για να ελεγχθούν οι διαδικασίες μας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε 

επίπεδο Ε.Ε., ώστε να πιστοποιήσουμε  τη συμμόρφωσή μας με όσα προβλέπονται από τους 

κανονισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, θα ελεγχθούν οι διαδικασίες διαλογής, επισκευής και θερμικής επεξεργασίας που 

εφαρμόζουμε, ώστε να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή μας. Ως εκ τούτου, η CHEP είναι σε θέση να 

εγγυηθεί για τη συμβατότητα των παλετών της σε σχέση με το πρότυπο ISPM15, μόνον για τις παλέτες 

που έχουν αποσταλεί από το Service Centre της CHEP. 

Πώς διενεργούνται οι επιθεωρήσεις στο τελωνείο; Και ποιος πληρώνει για τις δαπάνες των 

επιθεωρήσεων;

Γίνεται οπτική επιθεώρηση, ανοίγουν τις πόρτες και κατεβάζουν είτε τις πρώτες σειρές είτε ολόκληρο το 

φορτίο του φορτηγού. Το κόστος επιθεώρησης καλύπτεται από τον εξαγωγέα.


