Χ

ΛΗ

ΚΗ ΑΡ

ΝΙΚΗ

ΤΙ

ΑΤ
ΣΤ ΙΣ

– H παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ
είναι YΠOXPEΩTIKH
– Tο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το
ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων
(N. 3832/2010)

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ

Η • ΕΛ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘYΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA:
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ
Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Επονιτών
185 10 Πειραιάς
Tηλέφωνο: 213 1352056, 213 1352508, 213 1352497
Fax:
213 1352496

Ε Ρ ΕΥΝ Α OΔI K Ω N E MΠOPE YMATI KΩN METAΦO P ΩN
Ε ΤΟΥ Σ 2014
Eβδομάδα:

/

/

έως και

/

/

Aριθμός ερωτηματολογίου:
Aριθμός κυκλοφορίας οχήματος:
Xρήση οχήματος (IX-1/ΔX-2):
Aριθμός στρώματος:
(συμπληρώνεται από το Tμήμα Mεταφορών,
Eπικοινωνιών και MME της ΕΛΣΤΑΤ)

Κωδικός ταξινόμησης:

Παρακαλούμε το ερωτηματολόγιο να επιστραφεί συμπληρωμένο (με στοιχεία που αναφέρονται στην εβδομάδα αναφοράς) στην ΕΛΣΤΑΤ μέσα σε δύο εβδομάδες από την παραλαβή του

I. ΣTOIXEIA IΔIOKTHTH ΦOPTHΓOY OXHMATOΣ
Eπωνυμία του φυσικού προσώπου, της εταιρείας ή του οργανισμού:

Διεύθυνση: Oδός

Aριθ.

T.K.

Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος ή Kοινότητα):
Περιφ. Ενότητα:

Nομική μορφή της επιχείρησης:

Δραστηριότητα της επιχείρησης (κατά NACE Rev. 2):
(Aναφέρατε αναλυτικά, π.χ. αυτοκινητιστής, μεταφορική εταιρεία,
βιομηχανία γάλακτος, εταιρεία παραγωγής χυμών κλπ.
H Δ.X. μεταφορά οικοσκευών θα αναφέρεται ξεχωριστά).

AΦM:
(Συμπληρώνεται υποχρεωτικά)

Tηλέφωνο:

C42_4_2014

(Συμπληρώνεται υποχρεωτικά για
λόγους επικοινωνίας)

Fax:
e-mail:

(Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης)

ΙΙ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Μεταβίβαση του οχήματος:

Nαι

1

Όχι

2

2. Ενοικίαση του οχήματος:

Nαι

1

Όχι

2

3. Παραχώρηση της χρήσης του οχήματος:

Nαι

1

Όχι

2

4. Το όχημα αποσύρθηκε από την κυκλοφορία: προσωρινά

μόνιμα

Ημερομηνία πιθανής αλλαγής:
Στοιχεία του νέου κατόχου / ενοικιαστή / εκμεταλλευτή:

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(Π ρ ο σ ο χ ή: Οι ερωτήσεις αφορούν στη χρήση του οχήματος κατά την εβδομάδα της έρευνας)
1. Τύπος οχήματος (σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):
Κωδικός
(συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ)

Μεμονωμένο φορτηγό

1

Φορτηγό και ρυμουλκούμενο

2

Ελκυστήρας και ημιεπικαθήμενο

3

Ελκυστήρας μεμονωμένος

4

2. Αριθμός αξόνων του οχήματος (φορτηγού ή ελκυστήρα):
3. Μεικτό φορτίο (σε kgr):
4. Ωφέλιμο φορτίο (σε kgr):
5. Υπήρχε συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο/ημιεπικαθήμενο στο φορτηγό όχημα την εβδομάδα αναφοράς;
Nαι

Όχι

Εάν ΝΑΙ, απαντήστε στις ερωτήσεις 6, 7, 8, 9 και συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας
του χρησιμοποιούμενου ρυμουλκούμενου/ημιεπικαθήμενου
Εάν ΟΧΙ, πηγαίνετε στην ερώτηση 10
6. Αριθμός αξόνων ρυμουλκούμενου/ημιεπικαθήμενου στο φορτηγό οχήματος
7. Μεικτό φορτίο συρμού (ελκυστήρα – ημιεπικαθήμενου/φορτηγού – ρυμουλκούμενου) συνολικά (σε kgr):
8. Ωφέλιμο φορτίο συρμού (σε kgr):
9. Έγινε μεταβολή στην ανωτέρω περιγραφόμενη σύνθεση του συρμού στην περίοδο της έρευνας;
Nαι

Όχι

Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τον πίνακα (στη σελίδα 3), καθώς επίσης τον αριθμό κυκλοφορίας του νέου χρησιμοποιούμενου
ρυμουλκούμενου/ημιεπικαθήμενου ή τη λέξη «XΩPIΣ», εφόσον αφαιρείται το ρυμουλκούμενο/ημιεπικαθήμενο και
έχουμε την κυκλοφορία μεμονωμένου φορτηγού ή ελκυστήρα. Για περισσότερες αλλαγές να γραφούν οι αριθμοί κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων ρυμουλκούμενων/
ημιεπικαθήμενων στις παρατηρήσεις.
Εάν ΟΧΙ, πηγαίνετε στην ερώτηση 10
2

Αριθμός διαδρομής

Αριθμός σταδίου

(A / Α)
(σελίδα 4 ή 5)

(συμπληρώνεται από το αρμόδιο Tμήμα της ΕΛΣΤΑΤ)

Αριθμός αξόνων

Μεικτό φορτίο

Ωφέλιμο φορτίο

(σε kgr)

(σε kgr)
(Α)
(Β)

Aρχικός κωδικός
μεμονωμένου φορτηγού/συρμού

Nέος κωδικός
που αντιστοιχεί στην περιγραφή (Α)

Nέος κωδικός
που αντιστοιχεί στην περιγραφή (Β)

(συμπληρώνεται από το αρμόδιο Tμήμα της ΕΛΣΤΑΤ)

(συμπληρώνεται από το αρμόδιο Tμήμα της ΕΛΣΤΑΤ)

(συμπληρώνεται από το αρμόδιο Tμήμα της ΕΛΣΤΑΤ)

10. Τύπος αμαξώματος (1) φορτηγού οχήματος (για ελκυστήρες αφορά στο συνδεδεμένο ημιεπικαθήμενο ή/και ρυμουλκούμενο)
(σημειώστε μία απάντηση στο κατάλληλο τετραγωνίδιο που να αντιστοιχεί στην αρχική περιγραφή):
Ανοικτό

1

Βυτιοφόρο στερεών

8

Ανοικτό με σκέπαστρο (μουσαμά)

2

Μεταφοράς αυτοκινήτων

9

Κοινό κλειστό

3

Μεταφοράς κοντέινερ

10

Με ισοθερμικό/ψυκτικό θάλαμο

4

Μεταφοράς σκυροδέματος

11

Ανατρεπόμενο

5

Τροποποιημένο για μεταφορά προσωπικού

12

Μεταφοράς ζώντων ζώων

6

Λοιπά

13

Βυτιοφόρο υγρών/καυσίμων

7

11. Εκτελέσθηκε συνδυασμένη μεταφορά (με φέριμποτ ή σιδηρόδρομο)

(2);

Nαι

1

Όχι

2

12. Αριθμός ημερών της ερευνώμενης εβδομάδας κατά την οποία το όχημα:
– Χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά αγαθών ή ήταν κενό φορτίου
– Εκτέλεσε διεθνή μεταφορά
– Μετέφερε προσωπικό
– Ήταν ακίνητο λόγω επισκευής
– Ήταν ακίνητο λόγω έλλειψης οδηγού
– Ήταν ακίνητο λόγω έλλειψης εργασίας
– Ήταν ακίνητο λόγω διακοπών του οδηγού
– Ήταν ακίνητο λόγω αργίας
– Ήταν ακίνητο για άλλους λόγους (περιγραφή)

13. Έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
στην περίπτωση που ταξινομήθηκε μεταχειρισμένο:
14. Ποσότητα, σε λίτρα, του καυσίμου που καταναλώθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας έρευνας:

(1) Aν υπάρχουν αλλαγές στον τύπο αμαξώματος, θα περιγραφούν στις παρατηρήσεις και θα αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς Α και Β.
(2) Σημειώστε «NAI» μόνο στην περίπτωση μεταφοράς του φορτηγού ή του ελκυστήρα με φέριμποτ ή σιδηρόδρομο· αλλιώς, σημειώστε «OXI».
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Διαδρ ομές κατά τη δι άρκε ια τη ς ε βδομ άδας έ ρευ νας
Διαδρομή
A/Α

Προέλευση

Hμερ/νία Tόπος φόρτωσης (ή εκκίνησης, όταν το όχημα
(1)
είναι κενό)

Aγαθά

Bάρος
(κιλά)
εκφορτωKωδικός Kωδικός
Kωδικός
Xωριό ή Πόλη / Περιφ. Ενότητα
Γεωγρα- θέντων
Kυριόεμπο- επικινδυαγαθών
Συσκευ- συσκευ- (για διεθνείς μεταφορές να γραφεί φικός
τερο
ρεύμα- νότητας
ασία
ασίας
και το όνομα της χώρας και
κωδικός
(ADR)
αγαθό
τος
(*)
ο ταχ. κωδικός)
(*)
(*)
(*)

Περιγραφή των φορτωθέντων αγαθών
(σε περίπτωση πολλών, το κυριότερο) (3)

Xωριό ή Πόλη / Περιφ. Ενότητα
ΓεωγραBάρος
(για διεθνείς μεταφορές να γραφεί φικός
(κιλά)
και το όνομα της χώρας και
κωδικός
(2)
ο ταχ. κωδικός)
(*)

Προορισμός
Tόπος εκφόρτωσης (ή άφιξης, όταν το όχημα
είναι κενό)

(1) Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς η χρονική περίοδος είναι δυνατόν να επεκταθεί πέραν της εβδομάδας έρευνας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διεθνής μεταφορά, ενώ δεν καταγράφεται το μέρος της μεταφοράς που άρχισε πριν από την εβδομάδα έρευνας μέχρι την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, η περιγραφή δύναται να αρχίζει ενδιαμέσως της εβδομάδας αναφοράς και να ολοκληρώνεται εντός της επομένης. H
ημερομηνία αναγράφεται με τετραψήφιο, π.χ. η 9 Φεβρουαρίου 2014 αναγράφεται ως: 0902.
(2) Το βάρος είναι το συνολικό βάρος των φορτωθέντων αγαθών του συγκεκριμένου σταδίου της διαδρομής ή 0, εφόσον η διαδρομή είναι κενή.
(3) Τα αγαθά να περιγραφούν αναλυτικά στις παρατηρήσεις σε συνάρτηση με τον αριθμό διαδρομής (Α / Α).
4

Xώρες διέλευσης
(σε περίπτωση διεθνούς μεταφοράς)
(4)

Aπόσταση
που
διανύθηκε
σε km

Bαθμός
φόρτωσης
(5)

(4)
(5)
(6)
(7)

Συνδυασμένη μεταφορά (7)
Aριθμός
όμοιων
Tόπος εκδιαδρο- Tόπος φόρ- ΓεωγραΓεωγρατωσης του
φόρτωσης
μών
φικός
φικός
οχήματος
του
οχήμα(6)
κωδικός
κωδικός
σε φέριμποτ
τος σε φέρι(*)
(*)
ή τρένο
μποτ ή τρένο

Θα αναφερθούν, με το διεθνή συμβολισμό τους, μέχρι πέντε χώρες, κατά σειρά διέλευσης, μεταξύ τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Ο βαθμός φόρτωσης παίρνει τις τιμές 2,1,0, ανάλογα με το αν η φόρτωση είναι πλήρης, μερική ή το όχημα είναι κενό, αντίστοιχα.
Όμοιες διαδρομές χαρακτηρίζονται αυτές στις οποίες το όχημα διανύει την ίδια διαδρομή μεταφέροντας τα ίδια αγαθά στην ίδια ποσότητα.
Αν η μεταφορά είναι συνδυασμένη, στην απόσταση που διανύθηκε δεν προσμετράται η απόσταση που μεταφέρθηκε το φορτηγό όχημα από
το φέριμποτ ή το τρένο.
(*) Οι ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο θα συμπληρωθούν από τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.
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Διαδρ ομ ές δι αν ομ ή ς ή συλλογή ς κατά
Περιγράφονται διαδρομές κατά τη διάρκεια των οποίων
Διαδρομή
A/Α

Hμερ/νία

Προέλευση/Προορισμός
Tόπος φόρτωσης
Xωριό ή Πόλη/Περιφ. Ενότητα

Tόπος εκφόρτωσης
Γεωγραφικός
κωδικός (*)

Xωριό ή Πόλη/Περιφ. Ενότητα

Γεωγραφικός
κωδικός (*)

(1) Τα αγαθά να περιγραφούν αναλυτικά στις παρατηρήσεις σε συνάρτηση με τον αριθμό διαδρομής (Α / Α).
(2) Το βάρος είναι το συνολικό βάρος των φορτωθέντων αγαθών του συγκεκριμένου σταδίου της διαδρομής ή 0 εφόσον η διαδρομή είναι
κενή.
(3) Ο αριθμός των στάσεων είναι ο συνολικός αριθμός στάσεων φόρτωσης/εκφόρτωσης.
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τη διάρκ εια της εβ δομ άδα ς έρευ νας
ο αριθμός στάσεων φόρτωσης/εκφόρτωσης ξεπερνά τις πέντε (5)
Διανυθείσα απόσταση
σε km

Aγαθά διανομής ή συλλογής

Kυριότερο αγαθό
(1)

Kωδικός
εμπορεύματος
(*)

Bάρος
(κιλά)
(2)

Kωδικός
επικινδυνότητας
(ADR)
(*)

Συσκευασία

Kωδικός
συσκευΈμφορτο
ασίας
(*)

Kενό

Βαθμός
Aριθμός
φόρτωστάσεων
σης
(3)
(4)

Aριθμός
όμοιων
διαδρομών
(5)

(4) Ο βαθμός φόρτωσης παίρνει τις τιμές 2,1,0, ανάλογα με το αν η φόρτωση είναι πλήρης, μερική ή το όχημα είναι κενό, αντίστοιχα.
(5) Όμοιες διαδρομές χαρακτηρίζονται οι διαδρομές στις οποίες το όχημα διανύει την ίδια διαδρομή μεταφέροντας τα ίδια αγαθά στην
ίδια ποσότητα.
(*) Οι ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο θα συμπληρωθούν από τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.
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Π A PAT H P H Σ E I Σ

O ερευνητής
Eπώνυμο
Όνομα
Tηλέφωνο
Hμερομηνία

Έλεγχος

A

B

Hμερομηνία
Yπάλληλος
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Γ

