ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Δ΄ Τρίμηνο 2020
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών
μεταφορών για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 12,0% του βάρους των φορτίων /
εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ΄ τρίμηνο
του 2020 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν
το δ΄ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 66.196,6 χιλιάδες
τόνους έναντι 75.244,2 χιλ. τόνων κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε
6.761.823,1 χιλ. το δ΄ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο
του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.017.504,4 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 2020 έναντι του δ΄ τριμήνου του 2019,
η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» και
από την άποψη των τονοχιλιομέτρων το δ΄ τρίμηνο του 2020 έναντι του δ΄ τριμήνου του 2019, η
σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» (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 36,6%
των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 11,8% το δ΄
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019. Κατά την σύγκριση της ιδίας χρονικής
περιόδου, η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στις Νήσους Αιγαίου & Κρήτης κατά 54,8%
(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 37,7%) πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Ελλάδα,
σημειώνοντας αύξηση 15,7% το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019. Κατά
την σύγκριση της ιδίας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στις Νήσους
Αιγαίου & Κρήτης κατά 54,1% (Γραφήματα 5 και 6).
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Πληροφορίες για παροχή δεδομένων
Δ/νση Τομεακών Στατιστικών
Τηλ. 213 135 2022
Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
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Πότα Τζώρτζη, Κων/νος Παπαδημητρακόπουλος
Τηλ.: 213 135 2187, 213 135 3059
e-mail: p.tzortzi@statistics.gr , k.papadimitrakopoulos@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.
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Πίνακας 1. Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα , των φορτηγών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών
εθνικών και διεθνών
διεθνών), ταξινομημένων στην Ελλάδα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
20
Είδη οδικών
εμπορευματικών
μεταφορών

Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα
(χιλ. τχμ)

2019

2020
20

Μεταβολή %

2019

2020

Μεταβολή %

Σύνολο

75.244,2

66.196,6

-12,0

7.017.504,4

6.761.823,1

-3,6

Εθνικές μεταφορές

72.919,8

62.616,6

‐14,1

3.512.499,8

3.290.011,6

‐6,3

Διεθνείς μεταφορές

2.324,4

3.580,0

54,0

3.505.004,6

3.471.811,5

‐0,9

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα=βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων Χ διανυθείσα απόσταση
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Γράφημα 1. Μεταφορικό έργο (σε χιλ. τονοχιλιόμετρα), φορτηγών ταξινομημένων στην Ελλάδα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
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Πίνακας 2. Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, φορτηγών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς), δ΄ τρίμηνο 2019-2020
Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα

2019

2020

Μεταβολή %

2019

2020

Μεταβολή %

ΣΥΝΟΛΟ

75.244,2

66.196,6

-12,0

7.017.504,4

6.761.823,1

-3,6

1 ‐ Μεταφορές με τόπο
φόρτωσης στην Ελλάδα

74.127,0

63.856,7

‐13,9

5.289.781,2

5.186.419,0

‐2,0

Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα
εμπορευμάτων)

50.491,0

44.280,4

‐12,3

1.790.823,8

1.767.475,5

‐1,3

Τύπος φορτίου

Εμπορεύματα σε παλέτες

10.785,2

9.412,7

‐12,7

2.514.288,1

2.741.912,8

9,1

Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα
εμπορευμάτων)

4.225,3

4.551,9

7,7

450.467,6

336.531,1

‐25,3

Εμπορευματοκιβώτια

6.038,9

3.314,8

‐45,1

224.482,0

103.437,8

‐53,9

Κινητές, αυτοκινούμενες
μονάδες

432,3

234,5

‐45,8

39.357,9

36.643,3

‐6,9

Λοιπές κατηγορίες
συσκευασίας

2.154,4

2.062,5

‐4,3

270.361,8

200.418,5

‐25,9

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

1.117,1

2.339,9

109,5

1.727.723,2

1.575.404,1

‐8,8

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Γράφημα 2. Ποσοστιαία μεταβολή του βάρους μεταφερθέντων εμπορευμάτων κατά τύπο φορτίου, με τόπο φόρτωσης την
Ελλάδα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
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Πίνακας 3. Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο φόρτωσης, βάρος
φορτίων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, δ΄ τρίμηνο ετών 2019-2020

Τόπος φόρτωσης

Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη Γεωγραφική
Περιοχή (NUTS Ι)

Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα

2019

20
2020

Μεταβολή %

2019

2020

Μεταβολή %

Σύνολο Χώρας

74.127,0

63.721,4

-14,0

5.289.781,2

4.916.282,6

-7,1

Βόρεια Ελλάδα

29.243,0

23.150,5

‐20,8

2.265.584,4

1.874.196,6

‐17,3

Κεντρική Ελλάδα

20.879,3

23.346,1

11,8

1.541.331,2

1.471.368,3

‐4,5

Αττική

14.005,3

12.700,5

‐9,3

1.254.796,4

1.371.107,9

9,3

Νήσοι Αιγαίου & Κρήτη

9.999,4

4.524,3

‐54,8

228.069,1

199.609,9

‐12,5

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή του βάρους φορτωθέντων εμπορευμάτων εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών κατά
τόπο φόρτωσης, δ΄ τρίμηνο έτους 2020

7,1%
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36,3%

19,9%
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Αττική
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Γράφημα 4. Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) που φορτώθηκαν σε φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
φόρτωσης στην Ελλάδα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
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Πίνακας 4. Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο εκφόρτωσης,
βάρος φορτίων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
Τόπος εκφόρτωσης

Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη
Γεωγραφική Περιοχή
(NUTS Ι)

Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα

2019

2020
20

Μεταβολή %

2019

2020

Μεταβολή %

Σύνολο Χώρας

74.052,4

63.631,8

-14,1

5.213.557,5

4.719.300,1

-9,5

Βόρεια Ελλάδα

28.751,8

22.457,6

‐21,9

1.979.277,3

1.638.632,0

‐17,2

Κεντρική Ελλάδα

20.729,3

23.985,6

15,7

1.279.342,3

1.384.841,1

8,2

Αττική

14.333,1

12.492,5

‐12,8

1.674.957,4

1.471.535,7

‐12,1

Νήσοι Αιγαίου &
Κρήτη

10.238,1

4.696,2

‐54,1

279.980,6

224.291,3

‐19,9

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
Γράφημα 5. Ποσοστιαία κατανομή του βάρους εκφορτωθέντων εμπορευμάτων εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών
κατά τόπο εκφόρτωσης, δ΄ τρίμηνο έτους 20
2020

7,4%

35,3%

19,6%

Βόρεια Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα
Αττική
Νήσοι Αιγαίου & Κρήτη

37,7%

Γράφημα 6. Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) που εκφορτώθηκαν από φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
εκφόρτωσης στην Ελλάδα, δ΄ τρίμηνο 2019-2020
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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 2020.

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.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις τέσσερις Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Ελλάδας (NUTS I).

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (NUTS I)
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ΟΡΙΣΜΟΙ

Ταξινομημένο όχημα: το καταχωρισμένο σε μητρώο οδικών οχημάτων μεταφορών όχημα, που τηρεί επίσημος
οργανισμός σε ένα Κ‐Μ. 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.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗN ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID‐19

Από τα μέσα Μαρτίου 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ανεστάλη η συλλογή των στοιχείων
με επιτόπια επίσκεψη στην επιχείρηση και η συλλογή των στοιχείων γινόταν τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά
μέσα. Επισημαίνεται ότι λόγω των ειδικών συνθηκών η ανταπόκριση των επιχειρήσεων κυμάνθηκε σε
χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τυχόν διαφορές μεταξύ των στοιχείων των πινάκων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας στο σύνδεσμο
https://www.statistics.gr/el/statistics/‐/publication/SME15/‐
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