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Πειραιάσ, 29 Ιουνίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΔΙΚΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ: Δ’ Σρίμηνο 2017
Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ανακοινϊνει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οδικϊν εμπορευματικϊν
μεταφορϊν για το δ’ τρίμθνο του 2017.


φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, παρατθρείται μείωςθ του βάρουσ των φορτίων
/εμπορευμάτων που διακινικθκαν με φορτθγά οχιματα ταξινομθμζνα ςτθν Ελλάδα, το δ’ τρίμθνο
του 2017 ςε ςχζςθ με το δ’ τρίμθνο του 2016. Ειδικότερα, το βάροσ των φορτίων που διακινικθκαν
το δ’ τρίμθνο του 2017 με φορτθγά εκνικϊν1 και διεκνϊν2 μεταφορϊν ανιλκε ςε 97.829,52
χιλιάδεσ τόνουσ ζναντι 108.083,81 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμθνο του 2016, ςθμειϊνοντασ μείωςθ
9,5%. Σα τονοχιλιόμετρα ανιλκαν ςε 7.163.550,98 χιλ. το δ’ τρίμθνο του 2017, ςθμειϊνοντασ
αφξθςθ 9,9% ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο του 2016 οπότε είχαν ανζλκει ςε 6.517.805,77 χιλ.
(Πίνακασ 1, Γράφθμα 1).



ε ό,τι αφορά ςτον τφπο φορτίου (είδοσ ςυςκευαςίασ μεταφοράσ εμπορευμάτων), από τθν άποψθ
του βάρουσ των μεταφερκζντων φορτίων, το δ’ τρίμθνο του 2017 ζναντι του δ’ τριμινου του 2016
θ παρατθροφμενθ μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν κατθγορία «τερεά χφμα» (Πίνακασ 2, Γράφθμα
2). Ο ίδιοσ τφποσ φορτίου παρουςίαςε μείωςθ και από τθν άποψθ των τονοχιλιομζτρων ενϊ οι
άλλεσ κατθγορίεσ είχαν αφξθςθ.



τον Πίνακα 3 παρουςιάηονται τα ςτοιχεία φορτϊςεων κατά Μεγάλθ Γεωγραφικι Περιοχι, από τθν
άποψθ του βάρουσ των φορτίων και των διανυκζντων τονοχιλιομζτρων. Ειδικότερα, ποςοςτό
58,5% των φορτϊςεων πραγματοποιικθκε ςτθ Βόρεια Ελλάδα, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 22,3% το δ’
τρίμθνο του 2017 ςε ςφγκριςθ με το δ’ τρίμθνο του 2016. Μείωςθ κατά 44,8% παρουςιάςτθκε ςτισ
φορτϊςεισ που ζγιναν ςτθν Κεντρικι Ελλάδα κατά τθ ςφγκριςθ τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου
(Πίνακασ 3, Γραφιματα 3 και 4).



τον Πίνακα 4 παρουςιάηονται τα ςτοιχεία εκφορτϊςεων κατά Μεγάλθ Γεωγραφικι Περιοχι, από
τθν άποψθ του βάρουσ των φορτίων και των διανυκζντων τονοχιλιομζτρων. Ειδικότερα, οι
περιςςότερεσ εκφορτϊςεισ (ποςοςτό 58,4%) πραγματοποιικθκαν ςτθ Βόρεια Ελλάδα,
ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 22,8% το δ’ τρίμθνο του 2017 ςε ςφγκριςθ με το δ’ τρίμθνο του 2016.
Μείωςθ κατά 46,4% παρουςιάςτθκε ςτισ εκφορτϊςεισ που ζγιναν ςτθν Κεντρικι Ελλάδα κατά τθ
ςφγκριςθ τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου (Πίνακασ 4, Γραφιματα 5 και 6).
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1)Εκνικζσ μεταφορζσ είναι αυτζσ ςτισ οποίεσ το ςθμείο αναχϊρθςθσ και το ςθμείο άφιξθσ βρίςκονται ςτθν Ελλάδα.
2) Διεκνείσ μεταφορζσ είναι οι μετακινιςεισ οχιματοσ με ι χωρίσ φορτίο με ςθμείο αφετθρίασ και άφιξθσ ςε δφο διαφορετικά
Κ‐Μ ι από Κ‐Μ ςε τρίτθ χϊρα και αντίςτροφα ι μεταξφ τρίτων χωρϊν.

(1)

Πίνακασ 1. Μεταφορικό ζργο ςε τόνουσ και τονοχιλιόμετρα, των φορτηγών οδικών εμπορευματικών
μεταφορών, εθνικών και διεθνών, ταξινομημζνων ςτην Ελλάδα, δ’ τρίμηνο 2017

Είδθ οδικϊν
εμπορευματικϊν
μεταφορϊν

Βάροσ μεταφερκζντων εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Σονοχιλιόμετρα
(χιλ. τχμ)

2017

2016

Μεταβολι %

2017

2016

Μεταβολι %

Εκνικζσ μεταφορζσ

95.461,59

106.000,81

-9,9

3.707.291,95

3.611.247,85

2,7

Διεκνείσ
μεταφορζσ

2.367,93

2.083,00

13,7

3.456.259,03

2.906.557,92

18,9

φνολο

97.829,52

108.083,81

-9,5

7.163.550,98

6.517.805,77

9,9

(1) : Μεταφορικό ζργο ςε τονοχιλιόμετρα=βάροσ μεταφερκζντων εμπορευμάτων Χ διανυκείςα απόςταςθ

Γράφημα 1: Μεταφορικό ζργο (ςε χιλ. τονοχιλιόμετρα), φορτηγών ταξινομημζνων ςτην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2016-2017
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Πίνακασ 2. Μεταφορζσ προϊόντων/εμπορευμάτων με φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, βάροσ
ςε τόνουσ και τονοχιλιόμετρα, κατά τφπο φορτίου (ςυςκευαςία μεταφοράσ), δ’ τρίμηνο 2017
Βάροσ μεταφερκζντων εμπορευμάτων
(χιλ. τόνοι)

Σφποσ φορτίου

Σονοχιλιόμετρα
(χιλ. τχμ)

2017

2016

Μεταβολι
%

2017

2016

Μεταβολι
%

1 - Μεταφορζσ με τόπο
φόρτωςησ ςτην Ελλάδα

96.761,04

107.122,13

-9,7

5.553.199,89

5.160.531,73

7,6

τερεά χφμα (χωρίσ μονάδα
εμπορευμάτων)

72.954,86

90.129,68

-19,1

1.550.395,60

2.255.578,91

-31,3

Εμπορεφματα ςε παλζτεσ

9.705,87

6.774,74

43,3

2.794.129,58

2.042.544,39

36,8

Τγρά χφμα (χωρίσ μονάδα
εμπορευμάτων)

6.581,24

5.951,54

10,6

437.292,46

239.562,05

82,5

Εμπορευματοκιβϊτια

3.962,95

1.260,49

214,4

78.408,57

42.578,17

84,2

518,76

579,61

-10,5

82.377,51

66.948,63

23,0

Λοιπζσ κατθγορίεσ
ςυςκευαςίασ

3.037,36

2.426,08

25,2

610.596,17

513.319,59

19,0

2 - Μεταφορζσ με τόπο
φόρτωςησ εκτόσ Ελλάδοσ
(όλοι οι τφποι φορτίου)

1.068,48

961,67

11,1

1.610.351,09

1.357.274,04

18,6

ΤΝΟΛΟ

97.829,52

108.083,80

-9,5

7.163.550,98

6.517.805,77

9,9

Κινθτζσ, αυτοκινοφμενεσ
μονάδεσ

Γράφημα 2: Βάροσ μεταφερθζντων προϊόντων κατά τφπο φορτίου, με τόπο φόρτωςησ την Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2016-2017
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Πίνακασ 3. Φορτώςεισ οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο
φόρτωςησ, βάροσ φορτίου και τονοχιλιόμετρα, δ' τρίμηνο 2017
Σόποσ φόρτωςθσ

Βάροσ φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη
Γεωγραφική Περιοχή
(NUTS 1)

Tονοχιλιόμετρα (χιλ.)

2016

2017

Μεταβολι
%

2016

2017

Μεταβολι
%

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ

46.279,21

56.617,51

22,3

2.402.506,09

2.446.796,49

1,8

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑ

37.151,61

20.497,47

-44,8

1.543.120,51

1.617.686,90

4,8

ΑΣΣΙΚΗ

16.045,79

12.827,08

-20,1

891.255,40

1.334.507,07

49,7

7.423,27

6.818,98

-8,1

264.306,50

154.209,43

-41,7

106.899,89

96.761,04

-9,5

5.101.188,49

5.553.199,89

ΝΗΟΙ ΑΙΓΑΙΟΤ &
ΚΡΗΣΗ
ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ

8,9

Γράφημα 3: Φορτώςεισ οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά βάροσ φορτίου
και τόπο φόρτωςησ, δ' τρίμηνο 2017
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Γράφημα 4: Βάροσ φορτίων (χιλ. τόνοι) που φορτώθηκαν ςε φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
φόρτωςησ ςτην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2016-2017
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Πίνακασ 4. Εκφορτώςεισ οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο
εκφόρτωςησ, βάροσ φορτίου και τονοχιλιόμετρα, δ’ τρίμηνο 2017
Σόποσ εκφόρτωςθσ

Βάροσ φορτίων (χιλ. τόνοι)

κατά Μεγάλη
Γεωγραφική Περιοχή
(NUTS 1)

2016

Tονοχιλιόμετρα (χιλ.)

Μεταβολι
%

2017

2016

Μεταβολι
%

2017

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ

45.892,64

56.366,04

22,8

2.205.887,09

2.187.442,88

-0,8

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑ

37.185,07

19.942,16

-46,4

1.228.978,46

1.450.680,99

18,0

ΑΣΣΙΚΗ

16.439,92

13.214,17

-19,6

1.285.492,44

1.547.656,75

20,4

7.343,40

7.036,01

-4,2

217.274,31

140.842,49

-35,2

106.861,02

96.558,38

-9,6

4.937.632,30

5.326.623,11

ΝΗΟΙ ΑΙΓΑΙΟΤ &
ΚΡΗΣΗ
ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ

7,9

Γράφημα 5: Εκφορτώςεισ οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά βάροσ φορτίου
και τόπο εκφόρτωςησ, δ' τρίμηνο 2017
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Γράφημα 6: Βάροσ φορτίων (χιλ. τόνοι) που εκφορτώθηκαν από φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατά τόπο
εκφόρτωςησ ςτην Ελλάδα, δ' τρίμηνο 2016-2017
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ
ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

Η ζρευνα οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν είναι τριμθνιαία και άρχιςε να διενεργείται
ταυτόχρονα ςτα Κράτθ Μζλθ (Κ‐Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το 1999, ςτθ βάςθ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1172/98 του υμβουλίου. Παρακολουκεί τισ οδικζσ μεταφορζσ φορτίων που
εκτελοφνται με οδικά οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων ταξινομθμζνα ςε κάκε Κ‐Μ, κακϊσ
και τισ διαδρομζσ αυτϊν των οχθμάτων. Η ζρευνα δεν καλφπτει α) οδικά οχιματα μεταφοράσ
εμπορευμάτων, το επιτρεπόμενο βάροσ ι οι επιτρεπόμενεσ διαςτάςεισ των οποίων
υπερβαίνουν τα όρια που γίνονται ςυνικωσ δεκτά ςτα Κ‐Μ και β) γεωργικά οχιματα,
ςτρατιωτικά οχιματα και οχιματα που ανικουν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, εξαιρουμζνων των
οδικϊν οχθμάτων μεταφοράσ εμπορευμάτων που ανικουν ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ, ιδίωσ
ςτισ ςιδθροδρομικζσ. Κάκε Κ‐Μ ζχει τθ δυνατότθτα να αποκλείςει από το πεδίο τθσ ζρευνασ τα
οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων των οποίων το ωφζλιμο φορτίο είναι κατϊτερο από ζνα
οριςμζνο όριο (για τθν Ελλάδα είναι οι 3,5 τόνοι ωφζλιμου φορτίου).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Η ζρευνα διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 70/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, ςχετικά με τισ ςτατιςτικζσ καταγραφζσ των οδικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων. Ο
Κανονιςμόσ αυτόσ αποτελεί επαναδιατφπωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1172/98 του υμβουλίου ο
οποίοσ ζχει τροποποιθκεί επανειλθμμζνα και ουςιωδϊσ.

ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σα ςτοιχεία αναφζρονται ςτο τζταρτο τρίμθνο του 2017.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ
ΕΡΕΤΝΑ

Η ζρευνα είναι τριμθνιαία. Σο δείγμα ιςοκατανζμεται ςτα τζςςερα τρίμθνα του ζτουσ και ςτισ
δεκατρείσ εβδομάδεσ του τριμινου. Κάκε όχθμα ερευνάται ςε μια ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα
του ζτουσ, από Δευτζρα ζωσ Κυριακι.
Για τθν επιλογι του δείγματοσ λαμβάνονται υπόψθ διάφορεσ παράμετροι, όπωσ αν το
φορτθγό εκτελεί εκνικζσ ι διεκνείσ μεταφορζσ, αν είναι ιδιωτικισ ι δθμοςίασ χριςεωσ, θ τάξθ
του ωφζλιμου φορτίου, το είδοσ αμαξϊματοσ, θ ζδρα του οχιματοσ κλπ. Η επεξεργαςία των
ερωτθματολογίων και θ παραγωγι των ςτοιχείων διενεργοφνται βάςει κανόνων και οδθγιϊν
που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό εγχειρίδιο τθσ Eurostat.

ΟΡΙΜΟΙ

Σαξινομθμζνο όχθμα: καταχωριςμζνο ςε μθτρϊο οδικϊν οχθμάτων μεταφορϊν που τθρεί
επίςθμοσ οργανιςμόσ ςε ζνα Κ-Μ, ανεξαρτιτωσ του εάν θ καταχϊριςθ αυτι ςυνεπάγεται ι όχι
τθ χοριγθςθ πινακίδασ κυκλοφορίασ. Αν μια μεταφορά εκτελείται από ςυνδυαςμό οδικϊν
οχθμάτων, ταξινομθμζνων ςε διαφορετικζσ χϊρεσ, το όχθμα ωσ ςφνολο κεωρείται ότι είναι
ταξινομθμζνο ςτθ χϊρα που ζχει ταξινομθκεί το οδικό όχθμα μεταφοράσ εμπορευμάτων.
Διεκνείσ μεταφορζσ: α) οι μετακινιςεισ ενόσ οχιματοσ με φορτίο, με ςθμείο αφετθρίασ και
άφιξθσ ςε δφο διαφορετικά Κ‐Μ, β) οι μετακινιςεισ ενόσ οχιματοσ με φορτίο από Κ‐Μ ςε τρίτθ
χϊρα και αντίςτροφα, γ) οι μετακινιςεισ ενόσ οχιματοσ με φορτίο μεταξφ τρίτων χωρϊν και δ)
οι μετακινιςεισ χωρίσ φορτίο ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταφορζσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται τα
ςτοιχεία α), β) και γ). Οι διεκνείσ μεταφορζσ εκτελοφνται με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει
κοινοτικι άδεια.
Εκνικζσ μεταφορζσ: οι μεταφορζσ με φορτίο ςτισ οποίεσ το ςθμείο αναχϊρθςθσ και το ςθμείο
άφιξθσ βρίςκονται ςτθν ίδια χϊρα (Ελλάδα).
Ωφζλιμο φορτίο: μζγιςτο βάροσ εμπορευμάτων που κρίνεται αποδεκτό από τθν αρμόδια αρχι
τθσ χϊρασ ταξινόμθςθσ του οχιματοσ. τθν περίπτωςθ οδικοφ ςυρμοφ, το ωφζλιμο φορτίο
ιςοφται με το άκροιςμα των ωφζλιμων φορτίων του φορτθγοφ και του ρυμουλκοφμενου.
Σόποσ φόρτωςθσ: ο πρϊτοσ τόποσ όπου τα εμπορεφματα φορτϊνονται ςτο οδικό όχθμα
μεταφοράσ εμπορευμάτων, το οποίο ιταν, προθγουμζνωσ, εντελϊσ άδειο.
Σόποσ εκφόρτωςθσ: ο τελευταίοσ τόποσ όπου τα εμπορεφματα εκφορτϊνονται από το οδικό
όχθμα μεταφοράσ εμπορευμάτων, από τον οποίο και μετά το όχθμα είναι εντελϊσ άδειο.
Διανυκείςα απόςταςθ: θ πραγματικι απόςταςθ που διανφκθκε με εξαίρεςθ τθ διανυκείςα
απόςταςθ ςε περίπτωςθ που το οδικό όχθμα μεταφοράσ εμπορευμάτων μεταφζρεται από
άλλο μεταφορικό μζςο.
Είδθ διαδρομϊν: 1) διαδρομι με φορτίο που περιλαμβάνει μια μόνο ςτοιχειϊδθ πράξθ
μεταφοράσ, 2) διαδρομι με φορτίο που περιλαμβάνει πλείονεσ πράξεισ μεταφοράσ, αλλά δεν
κεωρείται ωσ διαδρομι ςυλλογισ ι διανομισ, 3) διαδρομι με φορτίο του τφπου ςυλλογισ ι
διανομισ, 4) διαδρομι χωρίσ φορτίο.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ

Συχόν διαφορζσ μεταξφ των ςτοιχείων των πινάκων οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Τπθρεςίασ
www.statistics.gr,
ςτο ςφνδεςμο
<τατιςτικζσ> Βιομθχανία, Εμπόριο, Τπθρεςίεσ,
Μεταφορζσ> Οδικζσ Μεταφορζσ> Εμπορευματικζσ μεταφορζσ>.
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