ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πειραιάς, 27 Ιουνίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Δ’ Τρίμηνο 2018
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών
μεταφορών για το δ’ τρίμηνο του 2018.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων
/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο
του 2018 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το
δ’ τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 85.829,1 χιλιάδες
τόνους έναντι 97.829,5 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 12,3%. Τα
τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.413.563,3 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε
σχέση με την ίδια περίοδο του 2017 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.163.551,0 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).



Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη
του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το δ’ τρίμηνο του 2018 έναντι του δ’ τριμήνου του 2017 η
παρατηρούμενη μείωση οφείλεται κυρίως στην κατηγορία «Στερεά χύμα». Από την άποψη των
τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση οφείλεται στην κατηγορία
«Στερεά χύμα» ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες»
(Πίνακας 2, Γράφημα 2).



Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την
άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 46,3%
των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,7% το δ’ τρίμηνο
του 2018 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις φορτώσεις που έγιναν
στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου
(Πίνακας 3, Γραφήματα 3 και 4).



Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την
άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες
εκφορτώσεις (ποσοστό 46,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,8%
το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις
εκφορτώσεις που έγιναν στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της
ίδιας χρονικής περιόδου (Πίνακας 4, Γραφήματα 5 και 6).

Πληροφορίες:
Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΜΜΕ
Σπ. Σιδέρη, Κ. Παπαδημητρακόπουλος
Τηλ.: 213 135 2056, 213 135 2508
Φαξ: 213 135 2496
Email: transport@statistics.gr
1)Εθνικές μεταφορές είναι αυτές στις οποίες το σημείο αναχώρησης και το σημείο άφιξης βρίσκονται στην Ελλάδα.
2) Διεθνείς μεταφορές είναι οι μετακινήσεις οχήματος με ή χωρίς φορτίο με σημείο αφετηρίας και άφιξης σε δύο διαφορετικά
Κ‐Μ ή από Κ‐Μ σε τρίτη χώρα και αντίστροφα ή μεταξύ τρίτων χωρών.

(1)

Πίνακας 1. Μεταφορικό έργο σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, των φορτηγών οδικών εμπορευματικών
μεταφορών, εθνικών και διεθνών, ταξινομημένων στην Ελλάδα, δ’ τρίμηνο 2018

Είδη οδικών
εμπορευματικών
μεταφορών

Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Τονοχιλιόμετρα
(χιλ. τχμ)

2017

2018

Μεταβολή
%

2017

2018

Μεταβολή
%

Εθνικές μεταφορές

95.461,6

83.238,8

‐12,8

3.707.291,9

4.055.093,2

9,4

Διεθνείς μεταφορές

2.367,9

2.590,4

9,4

3.456.259,0

3.358.470,2

‐2,8

Σύνολο

97.829,5

85.829,1

‐12,3

7.163.551,0

7.413.563,3

3,5

(1) : Μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα=βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων Χ διανυθείσα απόσταση

Γράφημα 1: Μεταφορικό έργο (σε χιλ. τονοχιλιόμετρα), φορτηγών ταξινομημένων στην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2017-2018
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Πίνακας 2. Μεταφορές προϊόντων/εμπορευμάτων με φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών,
βάρος σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς), δ’ τρίμηνο 2018
Βάρος μεταφερθέντων
εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Τύπος φορτίου

Τονοχιλιόμετρα

(χιλ. τχμ)

2017

2018

Μεταβολή
%

2017

2018

Μεταβολή
%

1 - Μεταφορές με τόπο
φόρτωσης στην Ελλάδα

96.761,0

84.686,0

‐12,5

5.553.199,9

5.851.223,1

5,4

Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα
εμπορευμάτων)

72.954,9

57.630,6

‐21,0

1.550.395,6

2.194.032,0

41,5

Εμπορεύματα σε παλέτες

9.705,9

10.357,9

6,7

2.794.129,6

2.623.467,3

‐6,1

Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα
εμπορευμάτων)

6.581,2

7.773,0

18,1

437.292,5

631.558,9

44,4

Εμπορευματοκιβώτια

3.962,9

6.144,3

55,0

78.408,6

128.934,8

64,4

Κινητές, αυτοκινούμενες
μονάδες

518,8

976,5

88,2

82.377,5

89.516,2

8,7

Λοιπές κατηγορίες
συσκευασίας

3.037,4

1.803,6

‐40,6

610.596,2

183.713,8

‐69,9

2 - Μεταφορές με τόπο
φόρτωσης εκτός Ελλάδος
(όλοι οι τύποι φορτίου)

1.068,5

1.143,2

7,0

1.610.351,1

1.562.340,2

‐3,0

ΣΥΝΟΛΟ

97.829,5

85.829,1

‐12,3

7.163.551,0

7.413.563,3

3,5

Γράφημα 2: Βάρος μεταφερθέντων προϊόντων κατά τύπο φορτίου, με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2017-2018
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Πίνακας 3. Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά
τόπο φόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, δ' τρίμηνο 2018
Τόπος φόρτωσης

Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη
Γεωγραφική Περιοχή
(NUTS 1)

Tονοχιλιόμετρα (χιλ.)

2017

2018

Μεταβολή
%

2017

2018

Μεταβολή
%

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

56.617,5

39.221,0

‐30,7

2.446.796,5

2.761.872,1

12,9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ

20.497,5

21.290,0

3,9

1.617.686,9

1.615.333,6

‐0,1

ΑΤΤΙΚΗ

12.827,1

16.431,4

28,1

1.334.507,1

1.164.020,6

‐12,8

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ &
ΚΡΗΤΗ

6.819,0

7.743,7

13,6

154.209,4

309.996,8

101,0

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

96.761,0

84.686,0

‐12,5

5.553.199,9

5.851.223,1

5,4

Γράφημα 3: Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά βάρος φορτίου
και τόπο φόρτωσης, δ' τρίμηνο 2018
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Γράφημα 4: Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) που φορτώθηκαν σε φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
φόρτωσης στην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2017-2018
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Πίνακας 4. Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο
εκφόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόμετρα, δ’ τρίμηνο 2018
Τόπος εκφόρτωσης

Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη
Γεωγραφική Περιοχή
(NUTS 1)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

Tονοχιλιόμετρα (χιλ.)

2017

2018

Μεταβολή
%

2017

2018

Μεταβολή
%

56.366,0

39.016,4

‐30,8

2.187.442,9

2.527.115,7

15,5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ

19.942,2

21.459,1

7,6

1.450.681,0

1.538.373,6

6,0

ΑΤΤΙΚΗ

13.214,2

16.011,4

21,2

1.547.656,7

1.325.833,0

‐14,3

7.907,7

12,4

228.256,5

62,1

84.394,5

‐12,6

5.619.578,8

5,5

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ &
ΚΡΗΤΗ

7.036,0
96.558,4

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

140.842,5
5.326.623,1

Γράφημα 5: Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά βάρος φορτίου
και τόπο εκφόρτωσης, δ' τρίμηνο 2018
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Γράφημα 6: Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) που εκφορτώθηκαν από φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
εκφόρτωσης στην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2017-2018
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η έρευνα οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι τριμηνιαία και άρχισε να διενεργείται
ταυτόχρονα στα Κράτη Μέλη (Κ‐Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1999, στη βάση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1172/98 του Συμβουλίου. Παρακολουθεί τις οδικές μεταφορές φορτίων που
εκτελούνται με οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων ταξινομημένα σε κάθε Κ‐Μ, καθώς
και τις διαδρομές αυτών των οχημάτων. Η έρευνα δεν καλύπτει α) οδικά οχήματα μεταφοράς
εμπορευμάτων, το επιτρεπόμενο βάρος ή οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των οποίων
υπερβαίνουν τα όρια που γίνονται συνήθως δεκτά στα Κ‐Μ και β) γεωργικά οχήματα,
στρατιωτικά οχήματα και οχήματα που ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, εξαιρουμένων των
οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις, ιδίως
στις σιδηροδρομικές. Κάθε Κ‐Μ έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει από το πεδίο της έρευνας τα
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων των οποίων το ωφέλιμο φορτίο είναι κατώτερο από ένα
ορισμένο όριο (για την Ελλάδα είναι οι 3,5 τόνοι ωφέλιμου φορτίου).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η έρευνα διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 70/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Ο
Κανονισμός αυτός αποτελεί επαναδιατύπωση του Κανονισμού (ΕΚ) 1172/98 του Συμβουλίου ο
οποίος έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα στοιχεία αναφέρονται στο τέταρτο τρίμηνο του 2018.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα είναι τριμηνιαία. Το δείγμα ισοκατανέμεται στα τέσσερα τρίμηνα του έτους και στις
δεκατρείς εβδομάδες του τριμήνου. Κάθε όχημα ερευνάται σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα
του έτους, από Δευτέρα έως Κυριακή.
Για την επιλογή του δείγματος λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι, όπως αν το
φορτηγό εκτελεί εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, αν είναι ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως, η τάξη
του ωφέλιμου φορτίου, το είδος αμαξώματος, η έδρα του οχήματος κλπ. Η επεξεργασία των
ερωτηματολογίων και η παραγωγή των στοιχείων διενεργούνται βάσει κανόνων και οδηγιών
που περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο της Eurostat.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ταξινομημένο όχημα: καταχωρισμένο σε μητρώο οδικών οχημάτων μεταφορών που τηρεί
επίσημος οργανισμός σε ένα Κ‐Μ, ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση αυτή συνεπάγεται ή όχι
τη χορήγηση πινακίδας κυκλοφορίας. Αν μια μεταφορά εκτελείται από συνδυασμό οδικών
οχημάτων, ταξινομημένων σε διαφορετικές χώρες, το όχημα ως σύνολο θεωρείται ότι είναι
ταξινομημένο στη χώρα που έχει ταξινομηθεί το οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων.
Διεθνείς μεταφορές: α) οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, με σημείο αφετηρίας και
άφιξης σε δύο διαφορετικά Κ‐Μ, β) οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο από Κ‐Μ σε τρίτη
χώρα και αντίστροφα, γ) οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο μεταξύ τρίτων χωρών και δ)
οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές στις οποίες αναφέρονται τα
στοιχεία α), β) και γ). Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
κοινοτική άδεια.
Εθνικές μεταφορές: οι μεταφορές με φορτίο στις οποίες το σημείο αναχώρησης και το σημείο
άφιξης βρίσκονται στην ίδια χώρα (Ελλάδα).
Ωφέλιμο φορτίο: μέγιστο βάρος εμπορευμάτων που κρίνεται αποδεκτό από την αρμόδια αρχή
της χώρας ταξινόμησης του οχήματος. Στην περίπτωση οδικού συρμού, το ωφέλιμο φορτίο
ισούται με το άθροισμα των ωφέλιμων φορτίων του φορτηγού και του ρυμουλκούμενου.
Τόπος φόρτωσης: ο πρώτος τόπος όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο οδικό όχημα
μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο ήταν, προηγουμένως, εντελώς άδειο.
Τόπος εκφόρτωσης: ο τελευταίος τόπος όπου τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από το οδικό
όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων, από τον οποίο και μετά το όχημα είναι εντελώς άδειο.
Διανυθείσα απόσταση: η πραγματική απόσταση που διανύθηκε με εξαίρεση τη διανυθείσα
απόσταση σε περίπτωση που το οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταφέρεται από
άλλο μεταφορικό μέσο.
Είδη διαδρομών: 1) διαδρομή με φορτίο που περιλαμβάνει μια μόνο στοιχειώδη πράξη
μεταφοράς, 2) διαδρομή με φορτίο που περιλαμβάνει πλείονες πράξεις μεταφοράς, αλλά δεν
θεωρείται ως διαδρομή συλλογής ή διανομής, 3) διαδρομή με φορτίο του τύπου συλλογής ή
διανομής, 4) διαδρομή χωρίς φορτίο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τυχόν διαφορές μεταξύ των στοιχείων των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας
www.statistics.gr,
στο σύνδεσμο
<Στατιστικές> Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Μεταφορές> Οδικές Μεταφορές> Εμπορευματικές μεταφορές>.
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