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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Δπάγγειν 

ακπξάθν, γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Υσξίο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ, απηή ε 

πξνζπάζεηα δελ ζα ήηαλ δπλαηή. 
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Πεξίιεςε 
 

Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο θαζψο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θάζε ρψξαο, ελσ ε αλάπηπμε ηνπο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρεκέλε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Ωζηφζν, έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία φπσο είλαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ε ερνξχπαλζε, ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

θαη δηάθνξα άιια. Γεκηνπξγνχληαη ινηπφλ εθηφο απφ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Παξ‟ φια απηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, ν θιάδνο ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ έρεη δηαγξάςεη κηα 

αμηφινγε αλάπηπμε, δίλνληαο έκθαζε ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξαθεί 

θαη λα αμηνινγεζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη λα δηεξεπλεζεί ε  εμέιημε ηνπ 

ηα επφκελα ρξφληα. 
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Abstract  

 

Freight transports are an integral part of the economic life and the production process 

of each country around the world, while their development is necessary for the 

successful movement of goods. However, there is a significant impact on society due 

to the use of freight transport such as greenhouse gas emissions, noise pollution, 

traffic accidents, traffic jams and others. It is clear that besides the evident 

environmental problems, a series of social and economic problems are created. 

Nevertheless, in the last decades, the sector of road freight transport has had a 

remarkable development, with emphasis on reducing the social impact in order to 

improve the sustainability and the growth of the sector itself. 

The main purpose of this thesis is to record and assess the current condition of 

the road freight transports sector in Greece and its likely development in the coming 

years. 
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1 
 

Δηζαγσγή 

Μεηαθνξέο νλνκάδνληαη νη κεηαθηλήζεηο εκπνξεπκάησλ ή/θαη επηβαηψλ απφ έλα 

ζεκείν Α ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζεκείν Β. πλήζσο ε κεηαθίλεζε απηή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή/θαη ησλ επηβαηψλ γίλεηαη έλαληη θάπνηαο ακνηβήο πνπ νλνκάδεηαη 

αληίζηνηρα θφκηζηξν/λαχινο ή εηζηηήξην. πλεπψο, νη κεηαθνξέο απνηεινχλ 

εκπνξηθέο πξάμεηο νη νπνίεο παξάγνπλ νηθνλνκηθή ρξεζηκφηεηα. Ο παιαηφηεξνο 

δηεζλήο φξνο transportation έρεη ζήκεξα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ βξαρχηεξν φξν 

transport, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη θνηλσληνιφγνη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία 

ηεο κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ γεληθά ζην ρψξν κε επηθεληξσκέλν ην 

ελδηαθέξνλ ζηα κέζα "πνιιαπιήο θνξάο" θαζψο θαη ζηα πξνζσπηθά κέζα 

κεηαθίλεζεο, ζεσξνχκελα σο βαζηθνί δεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο 

αγαζψλ κέζα ζηηο θνηλφηεηεο, ηηο θνηλσλίεο θαη κεηαμχ απηψλ.  

Οη κεηαθνξέο αθφκα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

θαζψο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θάζε ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ελφο πξντφληνο  φζν θαη θαηά ηε δηαλνκή απηνχ ηνπ πξντφληνο ζηηο αγνξέο κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπ.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε, φηη νη κεηαθνξέο δελ απνηεινχλ 

απηνζθνπφ αιιά κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ, αθνχ ρσξίο απηέο δελ είλαη 

εθηθηφ λα ιεηηνπξγήζεη θαζφινπ ε αιπζίδα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απνηεινχλ 

δειαδή, έλα απαξαίηεην κέζν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο θηι.  

Παξάιιεια, νη κεηαθνξέο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη δχν έλλνηεο 

αιιειέλδεηεο θαη αιιειεμαξηψκελεο. Απφ ηε κηα πιεπξά έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα 

κεηαθνξψλ δελ εγγπάηαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κπνξεί φκσο λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα ηελ ελζαξξχλεη. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάιε αλάγθε γηα λέεο ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. Οη κεηαθνξέο θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηε δσή καο, θαζψο 

θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο θαη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα 

ζηεξίδνπλ ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο εκπνξεπκάησλ, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά 

ζηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ησλ εηαηξηψλ ηφζν ζηελ εζληθή φζν 

θαη ζηε δηεζλή αγνξά. Δίλαη ινηπφλ ηδηαίηεξα εκθαλήο ε ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ 

κεηαθνξψλ ζηε ζχγρξνλε θαη φρη κφλν επνρή. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ 

Διιάδα. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη κε ηε ρξήζε  

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ απν δηάθνξεο έγθπξεο πεγέο, θπξίνο απν 

ηε Eurostat θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ήδε 

δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο φπσο ην Statistical 

Pocketbook. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία δεπηεξεχνπζα αλάιπζε ήδε 

δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ.  
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ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα πεξεηαίξσ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ κε ηε ρξήζε 

ησλ κεζφδσλ S.W.O.T., P.E.S.T. θαη P’S of Porter θαζψο θαη κηα πξνζσπηθή 

πξφβιεςε ηηο εμέιημεο ηνπ θιάδνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

Σέινο, θαηαιήγσ ζε δηάθνξα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο πνπ έρσ δηεμάγεη φζν θαη απφ ηελ 

πξνζσπηθή κνπ πείξα σο εξγαδφκελε ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ησλ Μεηαθνξψλ 

Η ηζηνξία ησλ κεηαθνξψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο κεηαθηλνχληαλ βαδίδνληαο ζε αλαδήηεζε ηξνθήο ή απφ 

πεξηέξγεηα ψζηε λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ή αθφκα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απφ ηνπο δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο. Γξήγνξα φκσο θαηάιαβε φηη νη θπζηθέο ηνπ 

αληνρέο, ψζηε λα δηαλχεη κεγάιεο απνζηάζεηο, ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαθέξεη βάξε ζε ζεκαληηθέο 

απνζηάζεηο. Οη αδπλακίεο απηέο νδήγεζαλ ηνλ πξσηφγνλν άλζξσπν ζηελ αλαδήηεζε 

δηαθφξσλ κέζσλ κεηαθνξάο ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηα αγαζά πνπ παξήγαγε.  

ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο νη κεηαθνξέο αγαζψλ 

απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο απνηθηψλ εκθαλίζηεθαλ θαη νη 

πξψηεο κνξθέο «Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ» θαζψο νη απνηθίεο εμαξηψληαλ άκεζα απφ ηηο 

κεηξνπφιεηο θαη είραλ κεγάιε αλάγθε παξνρήο αγαζψλ κέρξη λα γίλνπλ απηάξθεηο. 

Αξρηθά, νη κεηαθνξέο γηλφληνπζαλ θπξίσο νδηθά κε ηε ρξήζε δψσλ φπσο άινγα θαη 

γατδνχξηα, κέρξη ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ηξνρνχ, ν νπνίνο αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία θαξνηζηψλ αιιά θαη ακαμψλ. εκαληηθφ ξφιν 

έπαηδαλ παξάιιεια θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο νη νπνίεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ παληνχ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ ηζηηνθφξσλ, γηλφληνπζαλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ θαη ηελ πξψηε κνξθή 

«πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ». Καζψο ε ηερλνινγία αλαπηπζζφηαλ νη κεηαθνξέο 

επεξεάδνληαλ άκεζα αθνχ νη λέεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο είραλ άκεζεο 

εθαξκνγέο ζηα πεξηζζφηεξα κέζα κε ηα νπνία γηλφηαλ ην εκπφξην ησλ αγαζψλ.  

Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ππήξρε κηα ζπλερήο βειηίσζε φζνλ αθνξά ηηο 

κεηαθνξέο, ε κεγαιχηεξε φκσο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ ε αλαθάιπςε 

ηεο αηκνκεραλήο εθαξκφζηεθε ζηε λαππεγηθή, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αηκφπινησλ. Παξάιιεια, άκεζν αληίθηππν ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο είρε ε 

αηκνκεραλή θαζψο θαηαζθεπάζηεθαλ ηξέλα κε κεραλέο αηκνχ πνπ δηεθπεξαίσλαλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κεηαθνξψλ ζε αξθεηά κηθξφηεξν ρξφλν. Η αλαθάιπςε ηεο 

κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηα κέζα 

κεηαθνξάο ηνλ 20ν αηψλα θάλεη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο αθφκα πην ζχγρξνλεο, 

γξήγνξεο θαη αμηφπηζηεο, θαζψο ηελ εκθάληζε ηνπ θάλεη έλα λέν κέζν κεηαθνξάο, ην 

απηνθίλεην. Καηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ κεζνιάβεζε ησλ δχν παγθνζκίσλ 

πνιέκσλ ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εθεί άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο 

κεηαθνξέο. Μεγάια θνξηεγά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα κεηαθέξνπλ αγαζά, ελψ 

εκθαλίδνληαη θαη ηα αεξνπιάλα πνπ ιφγσ ηεο ηαρχηεηάο ηνπο αλαιακβάλνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο.  

Όια ινηπφλ ηα κέζα κεηαθνξάο θηάλνπλ ζηε ζχγρξνλε  ηνπο κνξθή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην πξφζθαηε ηερλνινγία θάζε επνρήο. Σα ηξέλα είηε 
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ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, είηε είλαη ειεθηξνθίλεηα. Σα 

αεξνπιάλα κε ηελ ρξήζε θηλεηήξσλ ηερλνινγίαο “Jet” θαηαξξίπηνπλ ηελ ηαρχηεηα 

ηνπ ήρνπ θαη θάλνπλ ηελ παξνρή αγαζψλ απφ ηε κηα άθξε ηνπ θφζκνπ ζηελ άιιε 

άκεζε. ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά πινία γηα λα κεηαθέξνπλ 

κφλν αγαζά, ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε 

ζπλερήο ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, πνπ πεγάδεη θαηά κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ Δκπνξίνπ 

Tν ρεξζαίν εκπφξην αλαπηχρζεθε θαη άλζεζε ηα αξραία ρξφληα κε βάζε ηε γεσξγία 

θαη ηελ θηελνηξνθία, θαζψο επηηέιεζε ηνλ πξσηαξρηθφ ηξφπν επηβίσζεο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ηφηε θξαηψλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ρεξζαία 

δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ είηε πξνο πψιεζε είηε πξνο αληαιιαγή δηεμαγφηαλ κε 

ηππήιαηεο άκαμεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηξνρνθφξα νρήκαηα. Παξάιιεια, ην πινίν 

απνηέιεζε ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο ζαιάζζηαο απνζηνιήο πξνζψπσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, αιιά θαη ην βαζηθφ κέζσ πξνψζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Αθνινχζσο, αλαπηχρζεθαλ θαη εκπνξηθέο 

ζπλεξγαζίεο γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ρεξζαίαο κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ, αξρηθά ζε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. 

Η ηζηνξία ηνπ εκπνξίνπ μεθίλεζε απφ ηελ θαιιηέξγεηα κπαραξηθψλ, έλα απφ 

ηα αξραηφηεξα αγαζά πνπ δηαθηλήζεθαλ. Η δηαθίλεζε ησλ κπαραξηθψλ ήηαλ 

ζεκαληηθή θαζψο ην θφζηνο θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Οιφθιεξεο εκπνξηθέο νδνί αλνίρηεθαλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κπαραξηθψλ 

απφ ηελ Αζία πξνο ηελ Δπξψπε. Σν 2000 π.Υ. ε Αξαβία ππήξμε έλα ηεξάζηην θέληξν 

δηαθίλεζεο κπαραξηθψλ θαη νη Άξαβεο έκπνξνη απέθξππηαλ ηελ πεγή παξαγσγήο 

ηνπο. Δλψ, ε Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο έγηλε δηεζλέο εκπνξηθφ θέληξν κπαραξηθψλ, δερφκελε ηα κπαραξηθά 

απφ ηελ Ιλδία, πνπ ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Η 

δπλακηθή παξνπζία ησλ Πεξζψλ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη ζην ηέινο ηνπ π.Υ. αηψλα, 

εμαζθάιηζε ηελ θπξηαξρία ηνπο πξνο ηηο πχιεο ηνπ λνηίνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ πάλσ 

θαη έμσ απφ ηνπο βνξεηφηεξνπο δηαδξφκνπο ηεο Αζίαο, κνλνπσιψληαο έηζη ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο Κηλέδνπο πξνο ηελ Αλαηνιή. Όκσο ζην Αηγαίν θαη ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα, ε ειιεληθή παξνπζία ζηάζεθε εκπφδην ζηελ πεξζηθή παγθνζκηνπνίεζε 

ηνπ εκπνξίνπ. Έηζη, δξνκνινγήζεθαλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο νη πεξζηθέο επηζέζεηο 

θαηά ηεο Διιάδαο γηα ηνλ έιεγρν ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ πξνο ηηο 

δπηηθφηεξεο ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο ν ειιεληθφο θφζκνο αληινχζε πνιχηηκεο πξψηεο 

χιεο θαη δηέζεηε ηα δηθά ηνπ κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 

 εκείν αλαθνξάο ηεο ηζηνξίαο ηνπ εκπνξίνπ απνηέιεζε ε επνρή ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ην 334 π.Υ., ζηελ νπνία δηακνξθψζεθαλ επλντθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ηελ επηηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ θαηά ηεο Πεξζηθήο 
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απηνθξαηνξίαο θαη κέζσ ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ηεο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο 

δηνίθεζεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ θξάηνπο ηνπ. Αμηφινγν ζεκείν ζην έξγν ηνπ 

επηηέιεζε ε εηζαγσγή θαη εμαζθάιηζε ζπζηήκαηνο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη 

δηεζλνπνηεκέλνπ εκπνξίνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ζαιάζζησλ θαη ρεξζαίσλ 

ζπγθνηλσληψλ θαη επηθνηλσληψλ. Η ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ, ε εμαζθάιηζε ησλ 

δξφκσλ ηνπ εκπνξίνπ, ε εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε ρξήζε ελφο λνκίζκαηνο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηφηε δηεζλνχο νηθνλνκίαο ζε θαζεζηψο ηζνηηκίαο θαη εηξεληθήο ζπλχπαξμεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πνιπδηάζηαηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο έλα πνιηηηζκέλν έζλνο, 

νη Έιιελεο, θαηάθηεζαλ θαη αλαβάζκηζαλ ππνδεέζηεξνπο νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ιανχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη δξφκνη ηνπ ρζεζηλνχ 

κεηαμηνχ θαη ηνπ ζεκεξηλνχ πεηξειαίνπ ζηνπο νπνίνπο πεξπάηεζαλ θαη πεξπαηνχλ 

αθφκε νη Έιιελεο, δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, πξηλ θαη κεηά ην Μεγάιν 

Αιέμαλδξν.  

Αξθεηνχο αηψλεο αξγφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, γχξσ ζην 10 αηψλα κ.Υ. ε 

Βελεηία έγηλε θέληξν εκπνξίνπ θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ. ηα ηέιε ηνπ αηψλα νη 

Δπξσπαίνη πξνζπάζεζαλ λα ζπάζνπλ ην κνλνπψιην ηεο Βελεηίαο θαη λα αλνίμνπλ 

λένπο δξφκνπο πξνο ηηο ρψξεο παξαγσγήο κπαραξηθψλ. Οη Πνξηνγάινη 

ζαιαζζνπφξνη έθεξαλ κπαραξηθά απφ ηελ Ιλδία πεξλψληαο ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο 

Διπίδαο. Σν γεγνλφο ηεο παξάθακςεο ησλ κνπζνπικαληθψλ ρσξψλ δεκηνχξγεζε λέα 

δπλακηθή, πνπ νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε λέσλ ρσξψλ θαη δεκηνχξγεζε ηεξάζηηα 

εκπνξηθή θίλεζε κεηαμχ Δπξψπεο θαη Άπσ Αλαηνιήο. Αξγφηεξα κε ζεκαληηθφ 

ππφβαζξν ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο λαππεγήζεθαλ 

θαηλνχξγηα θαξάβηα κε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη 

πιηθψλ αγαζψλ πάζεο θχζεσο.  

ήκεξα, νη Δπξσπαίνη κεηαθηλνχληαη επθνιφηεξα απφ πνηέ θαη ηα 

εκπνξεχκαηα θζάλνπλ ηαρχηαηα θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ 

θαηαλαισηή, αθφκε θη φηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα. Η 

Δ.Δ. έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ κε ην άλνηγκα ησλ 

εζληθψλ αγνξψλ θαη ηελ άξζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ θξαγκψλ. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ε παξνρή ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ κε κεησκέλν θφζηνο έρεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθηλνχλ 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ, φπνπ ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη 

ζπρλά ην επίθεληξν ηνπ αληαγσληζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

ζήκεξα ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ.) 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο (Ο.Λ.Π.) πξνο ηελ Κηλεδηθή εηαηξία COSCO, ε 

νπνία ππνγξάθεθε πξφζθαηα, ην 2009, κεηαμχ Διιάδαο θαη Κίλαο. Η ζπλεξγαζία 

απηή ζηνρεχεη λα αμηνπνηήζεη ηνλ εκπνξηθφ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά σο δίθηπν ιηκέλσλ 

θαη πινίσλ αλζίδνληαο έηζη ην εκπφξην απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή ζηελ Δπξψπε θαη 

αληίζηξνθα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Υεξζαίεο Μεηαθνξέο 

Υεξζαίεο κεηαθνξέο νλνκάδνληαη νη κεηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ ή/θαη επηβαηψλ κέζσ επίγεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, δειαδή ηξέλσλ ή 

θνξηεγψλ νρεκάησλ. Δίλαη ζπλήζσο πην θζελέο αιιά θαη πην αξγέο απφ ηα ππφινηπα 

είδε κεηαθνξψλ (ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο) θαη ρσξίδνληαη ζηηο νδηθέο 

θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.  

 

2.1 Οδηθέο Μεηαθνξέο  

Οη νδηθέο κεηαθνξέο αθνξνχλ ηφζν ηε κεηαθνξά έηνηκσλ ή ζρεδφλ έηνηκσλ 

εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε, κε 

θνξηεγά νρήκαηα φζν θαη ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κε δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο φπσο 

ιεσθνξεία, ΚΣΔΛ, απηνθίλεηα θ.η.ι.. Γηα ην ιφγν απηφ ρσξίδνληαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο, ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ θαη ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε κεηαθνξά 

επηβαηψλ.   

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λ‟ αλαθέξνπκε, φηη νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο ρσξίδνληαη αθφκα, ζε εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο. Οη εζληθέο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλαθέξνληαη ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ εληφο ησλ 

ζπλφξσλ κηαο ρψξαο π.ρ. ηεο Διιάδαο, κε ηε ρξήζε Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ, ελψ νη 

δηεζλείο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλαθέξνληαη ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απφ 

κηα ρψξα ζε κηα άιιε ρψξα π.ρ. απφ ηελ Διιάδα ζηελ Ιηαιία θαη αλάπνδα, κε ηε 

ρξήζε Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο. 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 

θαηέρνπλ ην 98% ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ελψ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

θαηέρνπλ κφιηο ην 2% ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Σα πνζνζηά απηά απνηεινχλ 

βαζηθή απφδεημε φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δελ έρεη επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζηξνθή 

απφ ηηο νδηθέο πξνο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, φπσο νξίδνπλ νη λέεο πνιηηηθέο 

ηεο Δ.Δ..  

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο νη νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα φρη κφλν δελ 

κεηψλνληαη αιιά αληίζεηα ζπλερψο απμάλνληαη θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηελ  

θπξίαξρε κνξθή ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ζηε ρψξα. 
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Γηάγξακκα 2.1 

Πνζνζηφ αλά κέζν κεηαθνξάο ζηελ Διιάδα 

Eurostat 2015 

 

2.2 ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο  

Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξψησλ 

πιψλ φπσο κεηαιιεχκαηα, γηα πξντφληα ρακειήο αμίαο φπσο ηξφθηκα θαζψο θαη γηα 

ηε κεηαθνξά επηβαηψλ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα απηνχ ηνπ είδνπο κεηαθνξψλ είλαη πσο 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ κέζνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηαλαιψλεηαη 

ζηε θφξησζε θαη ζηελ εθθφξησζε ηνπο, ζηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ 

έλα ζηαζκφ εθθφξησζεο ζε έλαλ άιιν ζηαζκφ, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

ζπλαξκνιφγεζε ησλ βαγνληψλ ηνπ ηξαίλνπ.  

Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ρσξίδνληαη ζε απηέο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο π.ρ. Ο..Δ., ζε απηέο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ βαγφληα ζηελ θαηνρή ηνπο, ηα νπνία θαη 

ελνηθηάδνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πειάηεο θαη ηέινο, ζε απηέο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηδηφθηεηα βαγφληα ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

κφλν ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο π.ρ. FedEx.  

Όπσο βιέπνπκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξά ην κεγάιν κέγεζνο θαη ηελ 

θπξηαξρία ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, νη νδηθέο κεηαθνξέο επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δλψ 
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φπσο ήηαλ αλακελφκελν δελ παξέκεηλαλ αλεπεξέαζηεο θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, 

νη νπνίεο είραλ επίζεο πησηηθή ηάζε. Αληίζεηα, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο παξά 

ηελ αξρηθή ηνπο πηψζε θαηάθεξαλ λα αλαθάκςνπλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.  

 

 

Γηάγξακκα 2.2 

Όγθνο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ αλά κέζν κεηαθνξάο ζηελ Διιάδα 

          Eurostat 2015 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Βαζηθνί Δκπιεθφκελνη θαηά ηε Μεηαθνξά 

Δκπνξεπκάησλ 

Οη βαζηθνί εκπιεθφκελνη θαηά ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην παξφλ θεθάιαην. 

Οη Μεηαθνξείο - Drayage Operators 

Οη κεηαθνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ 

απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε. Οη βαζηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο είλαη, λα παξέρνπλ έλα 

άδεην ξπκνπιθνχκελν φρεκα ή εκπνξεπκαηνθηβψηην ζηνλ απνζηνιέα θαη λα 

αλαιάβνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ γεκάηνπ ξπκνπιθνχκελν νρήκαηνο ή 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ ηνλ απνζηνιέα, πξνο ηνλ παξαιήπηε. Μεηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ γεκάηνπ θνξηίνπ ζηνλ παξαιήπηε, ν κεηαθνξέαο παξαιακβάλεη έλα άδεην 

ξπκνπιθνχκελν φρεκα ή εκπνξεπκαηνθηβψηην, ην νπνίν επηζηξέθεη πίζσ ζηελ έδξα 

ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο. Καηά ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ππάξρνπλ δχν 

επηινγέο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ειθπζηήξα θαη ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ. Η κία 

πεξίπησζε είλαη ν ειθπζηήξαο λα κείλεη καδί κε ην ξπκνπιθνχκελν “Stay-With”, 

φπνπ ν νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ παξακέλεη θαηά ηε δηαδηθαζία θφξησζεο θαη 

εθθφξησζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ν ειθπζηήξαο , δελ κέλεη καδί κε ην 

ξπκνπιθνχκελν “Drop and Pick”, νπφηε ν ειθπζηήξαο θαη ν νδεγφο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο θαη ηεο εθθφξησζεο, κπνξνχλ λα εθηεινχλ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο ησλ Σεξκαηηθψλ ηαζκψλ - Terminal  Operators 

Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε 

κεηαθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ θνξηεγφ ζε ηξέλν ή απφ ηξέλν ζε ηξέλν ή απφ 

θνξηεγφ ζε θνξηεγφ. Η κεηαθφξησζε απηή ησλ εκπνξεπκάησλ απαηηεί εηδηθφ 

εμνπιηζκφ θαη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ κέζν κεηαθνξάο, ηνλ 

νπνίν νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

δηαζέηνπλ. Δπίζεο, ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηαδηθαζία κεηαθφξησζεο. Απηφ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε νη ηεξκαηηθνί 

ζηαζκνί λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο π.ρ. δεμακελέο 

απνζήθεπζεο, ςπθηηθέο απνζήθεο, ή απιά ρψξν απνζήθεπζεο γηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ έρνπλ ζαλ βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. 

Οη Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ - Network Operators 

Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ην δίθηπν, ε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ, θαζψο θαη ην κήθνο ηεο 

ακαμνζηνηρίαο πνπ ζα δηαηξέρεη ην ελ ιφγσ δίθηπν. 
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Οη Γηακεηαθνξείο - Freight Forwarders  

Οη δηακεηαθνξείο είλαη νη ρξήζηεο ηεο ππνδνκήο θαη είλαη απηνί πνπ ζπλήζσο 

επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηνπ 

θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ, έρνληαο πάληα σο ζηφρν λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγνχλ 

ζπλέξγεηεο, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε ζπλνιηθή απφδνζε θαη 

ηαπηφρξνλα εμαιείθνπλ ηα εκπφδηα, ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο - Freight Carriers 

Οη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ είηε 

ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, είηε ζην εμσηεξηθφ. Οη κεηαθνξέο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θνξηεγφ, κε πινίν, κε ηξέλν ή πην ζπάληα κε αεξνπιάλν. 

Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ νδηθέο κεηαθνξέο θαζψο θαη θάπνηεο 

εηαηξίεο πξνθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 

Οη Δηαηξίεο 3PL - Third-party Logistics Companies 

Οη εηαηξίεο 3PL παξέρνπλ ππεξεζίεο logistics γηα έλα κέξνο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ή αθφκα θαη γηα νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πξάγκα ην νπνίν 

εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ βαζκφ θαζεηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο. Αθφκα, νη πην 

βαζηθέο  ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ είλαη ε απνζήθεπζε θαη ε δηαρείξηζε 

εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ρσξίο ςχμε ή ππφ ςχμε, ε απνζπζθεπαζία, ε αλαζπζθεπαζία, 

ε εηηθεηηθνπνίεζε, ε παιαηηνπνίεζε,  ε δηαλνκή, ε ινγηζκηθή ππνζηήξημε θαζψο θαη 

δηάθνξεο άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Οη Δηαηξίεο 4PL – Fourth-party Logistics Companies 

Μηα 4PL εηαηξία είλαη έλαο ζεκαληηθφο θξίθνο πνπ έιεηπε απφ ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ εηαηξηψλ κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ logistics (3PL-Third Party 

Logistics). Έηζη αλαδχεηαη ε αλάγθε γηα έλαλ πάξνρν πνπ ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο, ζα έρεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ίδηεο 

κε απηέο ησλ παξφρσλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα παξέρεη κηα 

νινθιεξσκέλε ιχζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

Αθφκα, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κηα εηαηξία 4PL είλαη νη εμήο: 

 Γηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηηο 3PL εηαηξίεο.  

 Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ λαχισζεο κεηαθνξψλ. 

 Τπεξεζίεο Υξέσζεο Μεηαθνξψλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ζπλερνχο βειηίσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
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 Γηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ logistics. 

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ θαη Αζθάιηζεο. 

 Γηαρείξηζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

 Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο 

(IT Solutions). 

Λίγεο  δεθαεηίεο  πξηλ,  φηαλ  εκθαλίζηεθε  ν  φξνο 3PL πνιινί  έζπεπζαλ  λα 

ζεσξήζνπλ  φηη  ην  φιν  εγρείξεκα  δελ  ζα  είρε  νπζηαζηηθή  επηηπρία.  Απηφ 

βαζηδφηαλ  ηφζν ζην  γεγνλφο  φηη  ε  έλλνηα  δελ  ήηαλ  μεθάζαξε αιιά φζν φηη νη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζε κία 

ηέηνηα ζπλεξγαζία, ιφγν έιιεηςεο εκπεηξίαο αιιά θαη εκπηζηνζχλεο. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ, απνδείρζεθε φηη ην εγρείξεκα φρη κφλν πέηπρε αιιά πιένλ νη 3PL 

εηαηξίεο ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο  

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Κάηη  αλάινγν  γίλεηαη  ζήκεξα θαη  ζηελ  αγνξά  ησλ  4PL. 

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ είλαη αθφκα ζην επηζπκεηφ επίπεδν, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ  φιεο  νη πξννπηηθέο  γηα  επηηπρία.  

Σν δπλαηφ ζεκείν ησλ 4PL εηαηξηψλ είλαη ν πιήξεο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο 

πξνο ηνλ πειάηε αιιά θαη ηηο αλάγθεο  ηνπ θάζε πειάηε μερσξηζηά. Όηαλ κηα εηαηξία 

απνθαζίζεη  λα θαηαξηήζεη έλα πιάλν εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο, ζα έβξηζθε ηδαληθή ηε ιχζε λα ηεο θάλεη 

φιε ηε δνπιεηά θάπνηα άιιε εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ  ηεο.  Η  αλαγθαηφηεηα  γηα  

ζηξαηεγηθέο  ιχζεηο  θαη  θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ηνπο,  ζε  ζπλδπαζκφ κε  ηα  πηζαλά  

πξνβιήκαηα πνπ  ήδε αληηκεησπίδνπλ κε ηηο 3PL πνπ ζπλεξγάδνληαη ηνπο νδεγεί 

ζηελ αλάγθε γηα έλαλ «ππεξζπλεξγάηε» πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε φινπ ηνπ 

ζπληνληζκνχ. 

 

 

Γηάγξακκα 3.1 

Supply chain integration 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Παξάγνληεο Δπηινγήο ηνπ Μέζνπ 

Μεηαθνξάο ησλ Δκπνξεπκάησλ  

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξφλ θεθάιαην. 

Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ  πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα έμνδα ηνπ 

κεηαθνξέα (ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ, ην θφζηνο θηήζεο ησλ θνξηεγψλ 

νρεκάησλ, ηα αληαιιαθηηθά, ην service θηι. ), ηηο ρξεψζεηο ζηνπο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο (terminals), ηηο ρξεψζεηο γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο φπσο ε θχιαμε ή ρξήζε 

κεραλεκάησλ γηα μεθφξησκα θαζψο θαη δηάθνξα άιια έμνδα φπσο ε αζθάιεηα θαηά 

ηε κεηαθνξά, ηα επηπιένλ έμνδα γηα ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ρψξν ηνπ 

πειάηε, ε ζπζθεπαζία πξντφλησλ θηι., φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη απφ ηξίηνπο.  

Δλψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο κεηαθνξάο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέζν 

κεηαθνξάο, νη πην θνζηνβφξεο είλαη νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο αθνινπζνχλ νη νδηθέο 

κεηαθνξέο, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, νη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ θαη νη πην 

νηθνλνκηθέο ζπγθξηηηθά είλαη νη ζαιάζζηεο θαη νη παξαπνηάκηεο κεηαθνξέο.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάδνληαη ηα εκπνξεχκαηα λα 

πάλε απφ πφξηα ζε πφξηα (door to door delivery). πλήζσο γηα ηηο κεγάιεο 

απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηδεξνδξνκηθέο ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

ελψ γηα κηθξφηεξεο απνζηάζεηο θπξίσο νδηθέο κεηαθνξέο. 

Οη ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο. 

Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ην ίδην ζεκείν παξάδνζεο δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα 

θηάζνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ιφγσ δηάθνξψλ γεγνλφησλ φπσο αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα, θίλεζε ζην δξφκν θηι. πνπ δεκηνπξγνχλ ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ζηε 

κεηαθνξά. 

 
Γηάγξακκα 4.1 
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Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε 

 

Ο φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη. 

Ο φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζέινπκε λα κεηαθεξζνχλ επεξεάδεη πνιχ ηελ 

επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, γηαηί φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ ηφζν πεξηζζφηεξνο ρψξνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη θαη ην ελ 

ιφγσ κεηαθνξηθφ κέζν. Δίλαη θαλεξφ φηη άιιεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ ρσξάλε ζε 

έλα θνξηεγφ φρεκα θαη άιιεο ζε έλα πινίν ή έλα αεξνπιάλν. Γελ πξέπεη λα 

ακειήζνπκε λα αλαθέξνπκε θαη νηη αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ πνζφηεηα 

επεξεάδεηαη αληίζηνηρα θαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. 

Ζ ηπρφλ απψιεηα ή θαηαζηξνθή ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

Η επηινγή ελφο κεηαθνξέα βαζίδεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηε δπλαηφηεηά πνπ 

πξνζθέξεη λα δηαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ απψιεηα ή θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη ε 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ζπλήζσο ηα εκπνξεπκάησλ απηά πξννξίδνληαη 

είηε γηα αλαπιήξσζε απνζέκαηνο είηε γηα άκεζε ρξήζε. Καζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο 

ή θαηεζηξακκέλα εκπνξεχκαηα ειινρεχνπλ θηλδχλνπο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο, αχμεζε 

απνζέκαηνο ή backorders φηαλ ηα εκπνξεχκαηα δελ είλαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε. 

πλήζσο γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζην ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπζθεπάδνληαη αιιά θαη κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα, ελψ ππάξρνπλ 

εηδηθά ζπκβφιαηα αζθάιηζεο ηνπο έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο 

λα είλαη θαιπκκέλεο θαη νη δπν πιεπξέο. 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε  ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Η γεσγξαθηθή ζέζε  ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα γίλεη κηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Ακεξηθή ζηελ Δπξψπε δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα θνξηεγφ φρεκα αιιά αληίζεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί είηε πινίν είηε αεξνπιάλν. 

Ζ επίδξαζε ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην πεξηβάιινλ. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δελ ζέινπλ λα επηβαξχλνπλ επηπιένλ απηή ηε δχζθνιε θαηάζηαζε 

κε ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχλ είηε 

ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είηε ιηγφηεξν ξππνγφλα κεηαθνξηθά κέζα είηε  πξνζπαζνχλ 

αθφκα θαη λα παξαγγέιλνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ ψζηε λα 

απαηηείηαη ιηγφηεξεο θνξέο κέζα ζην ρξφλν ε κεηαθνξά ηνπο απφ ην ζεκείν 

παξαγσγήο ζην ζεκείν θαηαλάισζεο ηνπο. 
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Πίλαθαο 4.1 

Καηάηαμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Γηεζλείο Δκπνξηθνί Όξνη- Incoterms 

Οη Γηεζλείο Δκπνξηθνί Όξνη, επξχηεξα γλσζηνί σο Incoterms (International 

Commercial Terms), είλαη θσδηθνπνηεκέλνη εκπνξηθνί φξνη νη νπνίνη έρνπλ ζεζπηζηεί 

απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (International Chamber of Commerce ή ICC) 

θαη αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ. Οη εκπνξηθνί απηνί φξνη έρνπλ 

νκαδνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε θάζε νκάδα άπαπηνχο λα πξνζδηνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ην πνηνο, ν αγνξαζηήο ή ν πσιεηήο, πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαθίλεζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ απνζηνιέα σο ηνλ παξαιήπηε θαζψο επίζεο θαη ην πνηνο 

νθείιεη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαθίλεζε απηή. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λ‟ αλαθέξνπκε φηη νη Incoterms εξκελεχνληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο παξεξκελείεο αιιά 

θαη ηελ αλάγθε ζχληαμεο εηδηθήο ζπκθσλίαο γηα θάζε ζπλαιιαγή μερσξηζηά. Σέινο, 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Incoterm γηα θάζε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ 

πσιεηή. 

Σν Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην δεκνζίεπζε ην 1936 ηνπο πξψηνπο 

δηεζλείο εκπνξηθνχο φξνπο, κε ηελ νλνκαζία «Incoterms 1936». Γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ απηνί νη αξρηθνί φξνη ζηηο πξφζθαηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο δέρηεθαλ 

πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηνπο ζεκεξηλνχο «Incoterms 2010», πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο «Incoterms 2000». Οη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011 αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηάξγεζε 

ηεζζάξσλ εκπνξηθψλ φξσλ (DEQ-Παξαδνηέν εθ ηεο πξνθπκαίαο, DES-Παξαδνηέν 

εθ ηνπ πινίνπ, DAF-Παξαδνηέν ζηα ζχλνξα θαη  DDU-Παξαδνηέν, δαζκφο 

απιήξσηνο)  θαη ηελ εηζαγσγή δπν λέσλ εκπνξηθψλ φξσλ (DAT-Παξαδνηέν ζην 

ηεξκαηηθφ θαη DAP-Παξαδνηέν ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ) πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη 

Incoterms απφ 13 λα γίλνπλ 11. 

Αλαθέξνληαο έλαλ δηεζλή εκπνξηθφ φξν ζηηο ζπκβάζεηο ηνπο, ν αγνξαζηήο 

θαη ν πσιεηήο πεξηνξίδνπλ νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα κπνξεί λα πξνθχςεη ζε θάζε 

δηεζλή ζπλαιιαγή κε δηαθνξεηηθέο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη εξκελείεο απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Οη δηεζλείο εκπνξηθνί φξνη δηεπθξηλίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηηο έγγξαθεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή. Έηζη, νη Incoterms, παξφιν ηνλ πξναηξεηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη αλαγλσξηζκέλνη φξνη, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνθπγή δηαθνξψλ, θαηαλέκνληαο κε μεθάζαξν ηξφπν κεηαμχ αγνξαζηή θαη πσιεηή 

ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο. Δπίζεο, δηαρσξίδνπλ ην δήηεκα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ 

θηλδχλσλ κε εθείλν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο, ε ξχζκηζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

παξακέλνληαο ππφ ην λφκν πνπ δηέπεη ηε ζχκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα δηεζλήο 

ζχκβαζε πψιεζεο, νη Incoterms μεθαζαξίδνπλ ηα παξαθάησ ζεκεία:  

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θξίζηκνπ ζεκείνπ κεηαβίβαζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ 

πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή θαηά ηε δηαδηθαζία δηακεηαθφκηζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ (θίλδπλνη απψιεηαο, δεκηάο, θινπήο θηι.) επηηξέπνληαο κε 

http://www.alphainternationaltrade.com/gr/methods/incoterms-2010#loi
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απηφλ ηνλ ηξφπν ζην κέξνο πνπ θέξεη ηνπο θηλδχλνπο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα, θπξίσο ζε ζέκαηα αζθάιηζεο.  

2. Γηεπθξίληζε ηνπ αηφκνπ, αγνξαζηήο ή πσιεηήο, πνπ πξέπεη λα ζπλάςεη ηε 

ζχκβαζε κεηαθνξάο.  

3. Καηακεξηζκφο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη 

ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο δηαθίλεζεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

4. Γηεπθξίληζε ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηηο ελέξγεηεο 

ρεηξηζκνχ, θφξησζεο, εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη γηα ηνπο ειέγρνπο. 

5. Οξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ζε φηη αθνξά ηε δηεμαγσγή ησλ 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο ή εηζαγσγήο, ηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ θαη 

ηειψλ εηζαγσγήο θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ.  

Παξάιιεια, ε ρξήζε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ απαηηεί ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνθπιάμεσλ πνπ είλαη ε άξηζηε γλψζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θάζε φξνπ 

θαη ησλ αξρηθψλ ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ  Incoterms 

κε αθξίβεηα γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζχγρπζε απφ ηε ιαλζαζκέλε ηνπο 

εξκελεία. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκπνξηθνχ φξνπ απνηειεί κέξνο ηεο εκπνξηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηνξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηνπ βαζκνχ 

εμππεξέηεζεο πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνλ πειάηε ηεο ή πνπ απαηηεί 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ή αθφκα ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηεο ηεο αγνξάο, ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θιπ. Ο επηιεγκέλνο φξνο πξέπεη λα αξκφδεη ηφζν 

ζηα εκπνξεχκαηα πξνο κεηαθνξά φζν θαη ζην κεηαθνξηθφ κέζν. Γηα ηε βέιηηζηε 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζχκβαζεο 

θαινχληαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηνλ ηφπν ή ην ιηκάλη φζν πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζε νξηζκέλνπο Incoterms φπσο ζηνπο CPT, CIP, CFR, CIF ν 

ηφπνο πνπ δηεπθξηλίδεηαη δηαθέξεη απφ ηνλ ηφπν παξάδνζεο : πξφθεηηαη γηα ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ γηα ην νπνίν έρεη πιεξσζεί ε κεηαθνξά. Γηα λα δηεπθξηληζηεί ν ηειηθφο 

ηφπνο πξννξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αζάθεηα.  

ην ζεκείν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηελ νπζηαζηηθή 

δηάθξηζε ηεο πψιεζεο  ζηελ άθημε θαη ηεο πψιεζεο ζηελ αλαρψξεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, κηα πψιεζε ζηελ αλαρψξεζε ζεκαίλεη πσο ν 

αγνξαζηήο θέξεη ηελ επζχλε θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, 

δειαδή απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαδίδνληαη ζην ρψξν ηνπ πσιεηή (EXW) θαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ κεηαθνξέα γηα απνζηνιή (FCA, FAS, FOB, CFR, 

CIF, CPT θαη CIP). Άξα κεηαθέξνληαη ζηνλ αγνξαζηή (ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

θιίκαθα) νη επζχλεο θαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα πψιεζε ζηελ άθημε ζεκαίλεη πσο ν 

πσιεηήο είλαη εθείλνο πνπ θέξεη ηηο επζχλεο θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ζεκείν/ιηκάλη. Γειαδή, κέρξη ηελ 
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νινθιήξσζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο θαη ηεο εθθφξησζεο απφ ην πινίν (DAP) θαη 

κέρξη ην ζεκείν πξννξηζκνχ (DAT, DDP). 

5.1 Γηεζλείο εκπνξηθνί φξνη Incoterms 2010  

Πίλαθαο 5.1 

Σαμηλφκεζε ησλ φξσλ Incoterms κε βάζε ηνλ απμαλφκελν βαζκφ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ πσιεηή 

Αγγιηθή Γηαηχπσζε Διιεληθή Γηαηχπσζε 

Κσδηθφο Πεξηγξαθή Πεξηγξαθή Κσδηθφο 

EXW 
EX Works 

named place 

Δθ ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο 
EXW 

FCA 
Free Carrier 

named place 

Διεχζεξν ζηνλ κεηαθνξέα 

θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο 
FCA 

FAS 
Free Alongside ship 

named port of shipment 

Διεχζεξν παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ  

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη θφξησζεο 
FAS 

FOB 
Free On Board 

named port of shipment 

Διεχζεξν επί ηνπ πινίνπ  

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη θφξησζεο 
FOB 

CFR 
Cost and Freight  

named port of destination 

Αμία θαη λαχινο 

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ 
CFR 

CPT 
Carriage Paid To 

named port of destination 

Μεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη  

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ 
CPT 

CIF 
Cost, Insurance, Freight 

named port of destination 

Αμία, αζθάιεηα θαη λαχινο 

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ 
CΙF 

CIP 
Carriage and Insurance Paid to 

named port of destination 

Μεηαθνξά θαη αζθάιεηα πιεξσκέλε 

κέρξη  

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ 

CIP 

DAT 
Delivered At Terminal 

Named port of destination 

Παξαδνηέν ζην ηεξκαηηθφ 

θαηνλνκαδφκελν ιηκάλη πξννξηζκνχ 
DAT 

DAP 
Delivered at Place 

named port of destination 

Παξαδνηέν ζηνλ 

θαηνλνκαδφκελν ηφπν πξννξηζκνχ 
DAP 

DDP 
Delivered Duty Paid 

named port of destination 

Παξαδνηέν, δαζκφο πιεξσκέλνο 

θαηνλνκαδφκελνο ηφπνο πξννξηζκνχ 
DDP 
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Πίλαθαο 5.2 

Σαμηλφκεζε ησλ φξσλ Ηncoterms αλά κεηαθνξηθφ κέζν 

Μεηαθνξέο Incoterm 

Όια ηα κεηαθνξηθά κέζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο) 

EXW, FCA, CPT, CIP, DAT*, 

DAP*, DDP 

Θαιάζζηα κεηαθνξά θαη κεηαθνξά κέζσ πδάηηλσλ νδψλ FAS, FOB, CFR, CIF 

Οι όροι * DAT και DAP μπορούν να τρηζιμοποιηθούν αδιάκριηα, για ηις ζσναλλαγές ζηις οποίες 

τρηζιμοποιείηαι μόνο ένας ηρόπος μεηαθοράς ή πολλαπλοί ηρόποι μεηαθοράς. 

Πίλαθαο 5.3 

Καηαλνκή ησλ εμφδσλ αλάινγα κε ην δηαπξαγκαηεπφκελν Ηncoterm ζηε ζχκβαζε 

ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ 

Αλαρψξεζε 

απφ ην 

εξγνζηάζην 

Κχξηα κεηαθνξά 

δελ 

θαηαβιήζεθε 

απφ ηνλ 

πσιεηή 

Κχξηα κεηαθνξά 

θαηαβιήζεθε απφ ηνλ 

πσιεηή 

Έμνδα δηακεηαθφκηζεο 

πνπ αλαιακβάλεη ν 

πσιεηήο κέρξη ηνλ 

πξννξηζκφ 

Όξνο Incoterm / 

Κφζηνο 
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP 

πζθεπαζία Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π 

Φφξησζε ζην 

εξγνζηάζην 
A Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π 

Αξρηθή 

δξνκνιφγεζε 
A Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π 

Σεισλείν 

εμαγσγήο 
A Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π 

Υεηξηζκφο ζηελ 

αλαρψξεζε 
A A A Π Π Π Π Π Π Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά A A A A Π Π Π Π Π Π Π 

Αζθάιεηα 

κεηαθνξάο 
A A A A A Π A Π Π* Π Π 

Υεηξηζκφο ζηελ 

άθημε 
A A A A A A A A Π Π Π 

Σεισλείν 

εηζαγσγήο 
A A A A A A A A A A Π 
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ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ 

Αλαρψξεζε 

απφ ην 

εξγνζηάζην 

Κχξηα κεηαθνξά 

δελ 

θαηαβιήζεθε 

απφ ηνλ 

πσιεηή 

Κχξηα κεηαθνξά 

θαηαβιήζεθε απφ ηνλ 

πσιεηή 

Έμνδα δηακεηαθφκηζεο 

πνπ αλαιακβάλεη ν 

πσιεηήο κέρξη ηνλ 

πξννξηζκφ 

Όξνο Incoterm / 

Κφζηνο 
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP 

Σειηθή 

δξνκνιφγεζε 
A A A A A A A A A A Π 

Δθθφξησζε ζην 

εξγνζηάζην 
A A A A A A A A A A Π 

 

5.1.1 Ο φξνο Ex Works (EXW) - Αλαρψξεζε απφ ην εξγνζηάζην 

Η κνλαδηθή επζχλε ηνπ πσιεηή είλαη λα δηαζέζεη ην εκπφξεπκα ζηνλ αγνξαζηή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζε κηα ζπζθεπαζία θαηάιιειε γηα ηε κεηαθνξά. Ο αγνξαζηήο 

αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κεηαθνξάο, απφ ηελ αλαρψξεζε 

απφ ην εξγνζηάζην κέρξη ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ο φξνο EXW 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ειάρηζηε επζχλε ηνπ πσιεηή. Ωζηφζν, αλ ηα κέξε επηζπκνχλ λα 

αλαιάβεη ν πσιεηήο ηε θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαηά ηελ αλαρψξεζε, « EXW 

Loaded, δειαδή ν πσιεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο θφξησζεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ζην φρεκα ηνπ αγνξαζηή », καδί κε ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αλαιακβάλνληαο επίζεο ην θφζηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ μεθάζαξα κε κηα 

ζαθήο ξήηξα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε πψιεζεο. Ννείηαη πσο ν πσιεηήο ζα 

παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαη κε ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο εηο 

βάξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ, νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηεί γηα λα απνθηήζεη ηελ άδεηα 

εμαγσγήο, κηα αζθάιεηα θαη πσο ζα ηνπ παξέρεη φιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαζέηεη νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ αγνξαζηή λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή εμαγσγή 

ηνπ εκπνξεχκαηνο.                           Πίλαθαο 5.4 

Ο φξνο Ex Works (EXW) 

Γηαηππψζεηο EXW Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε A A 

Σεισλείν εμαγσγήο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) A A 

Κχξηα κεηαθνξά A A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 
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5.1.2 Ο φξνο Free Carrier (FCA) - Διεχζεξν ζηνλ κεηαθνξέα 

 
Αλ ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή ηφηε είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε θφξησζε ηνπο, ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζην φρεκα ηνπ 

αγνξαζηή, επίζεο ν εθηεισληζκφο εμαγσγήο βαξχλεη ηνλ πσιεηή. Ο αγνξαζηήο 

επηιέγεη ην κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηνλ κεηαθνξέα κε ηνλ νπνίν ζα ζπλάςεη ηε 

ζχκβαζε κεηαθνξάο θαη αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ηεο θχξηαο κεηαθνξάο. Η 

κεηαβίβαζε ησλ εμφδσλ θαη ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη ν 

κεηαθνξέαο ην εκπφξεπκα. Αθφκα, ηα κέξε πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ ηφπν 

παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (ηεξκαηηθφ ηνπ κεηαθνξέα ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πσιεηή). Ο πσιεηήο νθείιεη, αλ ρξεηαζηεί, λα παξέρεη εγθαίξσο ζηνλ αγνξαζηή ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα απνθηήζεη φια ηα ρξήζηκα έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή θαη ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ θαη γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Σα έμνδα θαη νη θίλδπλνη ζρεηηθά κε 

παξερφκελα έγγξαθα θαη ε παξερφκελε ππνζηήξημε βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 

Σέινο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν FCA πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη κε αθφκε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα, απφ ηνπο άιινπο δηεζλείο εκπνξηθνχο φξνπο, ηνλ 

"θαηνλνκαδφκελν ηφπν¨. Αλ ε παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή, παξαδείγκαηνο ράξε, ζε κηα απνζήθε ζε έλαλ 

ηεξκαηηθφ νδηθήο, ζηδεξνδξνκηθήο, ελαέξηαο, ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ν πσιεηήο ζα 

δξνκνινγήζεη ην εκπφξεπκα κέρξη απηφ ην ηεξκαηηθφ αιιά δελ ζα θέξεη ηελ επζχλε 

ηεο εθθφξησζεο απφ ην φρεκα. Η εθθφξησζε ζα βαξχλεη ην πξφζσπν πνπ ζα 

παξαιάβεη ην εκπφξεπκα ζ „απηφ ην ηεξκαηηθφ κεηαθνξάο.  

Πίλαθαο 5.5 

Ο φξνο Free Carrier (FCA) 

Γηαηππψζεηο FCA Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) A A 

Κχξηα κεηαθνξά A A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 
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5.1.3 Ο φξνο Free Alongside Ship (FAS) -Διεχζεξν παξάπιεπξα ηνπ 

πινίνπ 

 
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή έρνπλ νινθιεξσζεί φηαλ ην εκπφξεπκα βξίζθεηαη 

εθηεισληζκέλν παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ ζηελ πξνβιήηα ή ζηηο θνξηεγίδεο ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ιηκαληνχ θφξησζεο. Απ‟ απηή ηε ζηηγκή, ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη 

φια ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο απψιεηαο ή δεκηάο κφιηο παξαδνζεί ην εκπφξεπκα 

παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ, θπξίσο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηνπ πινίνπ ή 

αθχξσζεο ηεο ζηάζεο. Ο αγνξαζηήο δηνξίδεη ηνλ κεηαθνξέα, αλαιακβάλεη ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο θαη εμνθιεί ην λαχιν. Ο πσιεηήο παξαδίδεη FAS 

κφλν φηαλ θαη εθφζνλ παξαδίδεη παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη 

ειιηκεληζκέλν. Η απφθηεζε ηεο άδεηαο εμαγσγήο ή κηα άιιεο επίζεκεο άδεηαο 

επηβαξχλεη ηνλ πσιεηή. Σν ίδην ηζρχεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ 

εηζαγσγή. Δθείλνο πξέπεη λα δψζεη ζηνλ πσιεηή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

φλνκα ηνπ πινίνπ, ηνλ ηφπν θφξησζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ζηε 

ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο πσιεηήο νθείιεη, αλ ρξεηαζηεί, λα παξέρεη 

εγθαίξσο ζηνλ αγνξαζηή ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα απνθηήζεη φια ηα 

ρξήζηκα έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή, ηελ εηζαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπ θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Σα έμνδα 

θαη νη θίλδπλνη ζρεηηθά κε παξερφκελα έγγξαθα θαη κε ηπρφλ παξερφκελε ππνζηήξημε 

βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 

Πίλαθαο 5.6 

Ο φξνο Free Alongside Ship (FAS) 

Γηαηππψζεηο FAS Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) A A 

Κχξηα κεηαθνξά A A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 

 
 

5.1.4 Ο φξνο Free on Board (FΟΒ )- Διεχζεξν επί ηνπ πινίνπ 
 

Ο πσιεηήο πξέπεη λα δηαζέζεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ έρεη νξηζηεί, 

επί ηνπ πινίνπ πνπ έρεη επηιέμεη ν αγνξαζηήο θαη λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο, αλ πθίζηαληαη. Με κηα ζχκβαζε ηχπνπ FOB, ν 

πσιεηήο νινθιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο φηαλ ην εκπφξεπκα βξίζθεηαη ζην 

πινίν, ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ έρεη νξηζηεί, απφ φπνπ, ζε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ 
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πσιήζεσλ, ν πσιεηήο παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ παξαδνζεί γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζχκβαζε πψιεζεο. Δπηιέγεη ην πινίν, πιεξψλεη ην λαχιν θαη ηελ αζθάιεηα θαη 

θξνληίδεη γηα ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ άθημε. Αλαιακβάλεη επίζεο φια ηα έμνδα 

θαη ηνπο θηλδχλνπο ελδερνκέλεο απψιεηαο ή δεκηάο ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ παξαδφζεθε. Δλεκεξσηηθά, ε νξνινγία « set up or arrange FOB » 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηακεηαθνκηζηέο γηα λα δείμνπλ πσο φιεο νη ελέξγεηεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο θφξησζεο ζην πινίν έρνπλ νινθιεξσζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αλ 

πθίζηαηαη, ν εθηεισληζκφο εμαγσγήο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ελεξγεηψλ έρεη θάπνην 

θφζηνο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ν πσιεηήο, πνπ νλνκάδεηαη νξηζκέλεο θνξέο «FOB 

price». Σν « FOB STOWED » θαη ην « FOB STOWED and TRIMMED » (FOB 

ζηνηβαγκέλν θαη ηζνξξνπεκέλν ή FAB ζηνηβαγκέλν) απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ φξν. 

Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ γηα ηα εκπνξεχκαηα ζην ιηκάλη 

θφξησζεο. Πξέπεη σζηφζν λα δηεπθξηληζηεί ζηε ζχκβαζε ην αθξηβέο ζεκείν 

κεηαβίβαζεο ησλ θηλδχλσλ. Ο πσιεηήο νθείιεη, αλ ρξεηαζηεί, λα παξέρεη εγθαίξσο 

ζηνλ αγνξαζηή ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα απνθηήζεη φια ηα ρξήζηκα 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή ή/ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπ θαη/ ή γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Σα 

έμνδα θαη νη θίλδπλνη ζρεηηθά κε παξερφκελα έγγξαθα θαη/ ή ε παξερφκελε 

ππνζηήξημε βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε νηη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ν δηεζλήο 

εκπνξηθφο φξνο FOB δελ παξαπέκπεη ζε ζαιάζζηα απνζηνιή ή ζε ιηκάλη αιιά ζ‟ 

έλαλ ακεξηθάληθν πξννξηζκφ, ζηα ζχλνξα. Γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο FOB : ην FOB/εκείν αλαρψξεζεο πνπ ν 

αγνξαζηήο πιεξψλεη ηα πάληα, ην FOB/χλνξα πνπ ν θαηαζθεπαζηήο πιεξψλεη 

κέρξη ηα ζχλνξα, ρσξίο λα εθηεισλίζεη ην εκπφξεπκα, ην  FOB/εκείν πψιεζεο πνπ 

ην εκπφξεπκα δξνκνινγείηαη κέρξη έλαλ νξηζκέλν ζεκείν πξννξηζκνχ (κηα πφιε ζηελ 

Ακεξηθή). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο είλαη εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη ην 

θφζηνο εθηεισληζκνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο. Πάληα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην επηιεγκέλν 

ειεχζεξν ζεκείν, ζπλήζσο ε πφιε θαη ηέινο ην FOB/πξννξηζκφο κε εθηεισληζκφ πνπ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηα πάληα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ αγνξαζηή. Ολνκάδεηαη επίζεο DDP/Παξαδνηέν, δαζκφο πιεξσκέλνο. Οη 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ζηηο ΗΠΑ γίλνληαη κε απηήλ ηε κνξθή. 

Πίλαθαο 5.7 

Ο φξνο Free on Board (FΟΒ ) 

Γηαηππψζεηο FOB Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά A A 
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Γηαηππψζεηο FOB Έμνδα Κίλδπλνη 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 

5.1.5 Ο φξνο Cost and Freight (CFR)-Αμία θαη λαχινο 

Ο πσιεηήο επηιέγεη ηνλ κεηαθνξέα, αλαιακβάλεη ηα έμνδα πιεξψλνληαο ην λαχιν 

κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ, ρσξίο ηελ εθθφξησζε. Δπηβαξχλεηαη κε 

ηε θφξησζε ησλ εθηεισληζκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζην πινίν θαζψο θαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο απνζηνιήο. Ωζηφζν, ε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ δηεμάγεηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ηνπ FOB. Αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαθνξάο, φηαλ ην εκπφξεπκα έρεη 

παξαδνζεί πάλσ ζην πινίν ζην ιηκάλη θφξησζεο, παξαιακβάλεη απφ ηνλ κεηαθνξέα 

θαη παξαιακβάλεη ην εκπφξεπκα ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Ο 

πσιεηήο νθείιεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή έλα ζπλεζηζκέλν 

έγγξαθν κεηαθνξάο κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ ην νπνίν ζα θαιχπηεη 

ηα εκπνξεχκαηα ηεο ζχκβαζεο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε (π.ρ. απαίηεζε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ κεηαθνξέα, πψιεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαηά ηε 

δηακεηαθφκηζε θ.ιπ.). Πξέπεη επίζεο λα ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζσζηή 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο γηα ηελ εμαγσγή, ηελ εηζαγσγή θαη ηε 

κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ 

αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο 

θηλδχλνπο.                                                 Πίλαθαο 5.8 

               Ο φξνο Cost and Freight (CFR) 

Γηαηππψζεηο CFR Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά Π A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 
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5.1.6 Ο φξνο Cost Insurance and Freight (CΗF)-  Αμία, αζθάιεηα θαη 

λαχινο 

Παξφκνηνο κε ην CFR, κε ηελ επηπιένλ ππνρξέσζε ηνπ πσιεηή λα παξέρεη ζαιάζζηα 

αζθάιεηα γηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή δεκηάο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο πσιεηήο 

πιεξψλεη ηα αζθάιηζηξα. Η αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ειάρηζηε 

θάιπςε πνπ παξέρνπλ νη "Ρήηξεο Φνξηίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ" (Ιλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ 

ηνπ Λνλδίλνπ) (Institute of London Underwriters), ή νπνηεζδήπνηε άιιεο παξφκνηεο 

ξήηξεο. Η ειάρηζηε αζθάιεηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο 

πιένλ δέθα ηνηο εθαηφ (δει. 110%) θαη ζα πξέπεη λα ζπλαθζεί ζην λφκηζκα ηεο 

ζχκβαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα αζθάιεηα ειεχζεξεο κεξηθήο αβαξίαο (FPA) γηα ην 

110% ηεο αμίαο. Δπηηξέπεηαη ε επηπιένλ θάιπςε έσο 20 % ρσξίο θακία αηηηνιφγεζε. 

Οη αζθαιηζηέο κπνξνχλ λα δερηνχλ κηα κεγαιχηεξε θάιπςε αλ δηθαηνινγείηαη. Απηή 

ε πξνζαχμεζε αμίαο ζθνπεχεη ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αβαξία 

(έμνδα θαθέινπ θαη παξαθνινχζεζεο, αιιεινγξαθίεο θ.ιπ.) θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απψιεηεο (ηφθνη) απφ ηε ζηηγκή ηεο απψιεηαο θαη ηελ 

απνδεκίσζε ησλ αζθαιηζηψλ. Ο πσιεηήο πιεξψλεη ηα αζθάιηζηξα. Αλαιακβάλεη 

ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο, φηαλ ην εκπφξεπκα παξαδφζεθε πάλσ ζην πινίν ζην ιηκάλη 

θφξησζεο. Τπνδνρή θαη παξαιαβή ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ κεηαθνξέα ζην 

ζπκθσλεκέλν ιηκάλη πξννξηζκνχ. Οη αγνξαζηέο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα απηφλ ηνλ 

εκπνξηθφ φξν γηαηί δελ αλαιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο δηαθίλεζεο. Οη 

πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ν 

αγνξαζηήο γηα ηελ εμαγσγή θαη/ ή ηελ εηζαγσγή θαη/ ή ηε κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ 

πξννξηζκφ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο 

ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο. 

Πίλαθαο 5.9 

Ο φξνο Cost Insurance and Freight (CΗF) 

Γηαηππψζεηο CIF Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π/A 

Κχξηα κεηαθνξά Π A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο Π A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 
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5.1.7 Ο φξνο Carriage Paid To (CPT)-Μεηαθνξά πιεξσκέλε κέρξη 

Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη ηελ αιπζίδα ηεο δηαρείξηζεο δηαθίλεζεο. Μεηά ηνλ 

εθηεισληζκφ εμαγσγήο, επηιέγεη ηνπο κεηαθνξείο θαη πιεξψλεη φια ηα έμνδα κέρξη ην 

ζπκθσλεκέλν πξννξηζκφ. Οη θίλδπλνη αβαξίαο ή απψιεηαο επηβαξχλνπλ ηνλ 

αγνξαζηή απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ πξψην κεηαθνξέα. 

Έπεηηα, ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηνλ εθηεισληζκφ εηζαγσγήο θαη ηα έμνδα 

εθθφξησζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζηεί πιήξσο ε έλλνηα ησλ εμφδσλ 

εθθφξησζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο. Ο αγνξαζηήο επηβαξχλεηαη 

ζπλήζσο κε ηα έμνδα εθθφξησζεο εθηφο αλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηηκή ηεο 

κεηαθνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ πσιεηή. Ο πσιεηήο 

πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα κε ηνλ αγνξαζηή ηνπ γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία, εθφζνλ ν παξαιήπηεο αξλείηαη λα πιεξψζεη, ν κεηαθνξέαο 

ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εληνιέα (ηνλ πσιεηή) θαη απαηηεί ηελ εμφθιεζε ησλ εμφδσλ 

εθθφξησζεο θαη ηα ελδερφκελα έμνδα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο κέρξη ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηνλ θαλφλα CPT, ππάξρεη κεηαβίβαζε θηλδχλσλ θαη 

εμφδσλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Σα κέξε πξέπεη λα αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ζηε 

ζχκβαζε ηνπο ηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπνπ κεηαβηβάδεηαη ν θίλδπλνο ζηνλ αγνξαζηή, 

αιιά θαη ην ζπκθσλεκέλν ηφπν πξννξηζκνχ κέρξη ηνλ νπνίν θαιείηαη ν πσιεηήο λα 

ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο. Οη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο γηα ηελ εμαγσγή θαη/ ή ηελ εηζαγσγή 

θαη/ ή ηε κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ησλ 

πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα 

έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο. 

Πίλαθαο 5.10 

Ο φξνο Carriage Paid To (CPT) 

Γηαηππψζεηο CPT Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά Π A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο A A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 
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5.1.8 Ο φξνο Carriage Paid To (CΗP) - Μεηαθνξά θαη αζθάιεηα 

πιεξσκέλε κέρξη 

Ο φξνο CIP είλαη παξφκνηνο κε ην CPT, αιιά ν πσιεηήο νθείιεη λα παξέρεη επηπιένλ 

κηα αζθάιεηα κεηαθνξάο. Ο πσιεηήο ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο, πιεξψλεη ην 

λαχιν θαη ην αζθάιηζηξν. Οη θίλδπλνη αβαξίαο ή απψιεηαο επηβαξχλνπλ ηνλ 

αγνξαζηή απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ πξψην κεηαθνξέα. 

Έπεηηα, ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηνλ εθηεισληζκφ εηζαγσγήο θαη ηα έμνδα 

εθθφξησζεο. χκθσλα κε ηνλ φξν CIP, ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη 

αζθάιεηα κφλν γηα ηελ ειάρηζηε θάιπςε. Αλ ν αγνξαζηήο επηζπκεί λα πξνζηαηεπζεί 

κε κηα επξχηεξε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηφηε ζα πξέπεη είηε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

πσιεηή είηε λα ζπλάςεη ν ίδηνο κηα ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιεηα. Οη πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο γηα 

ηελ εμαγσγή θαη/ ή ηελ εηζαγσγή θαη/ ή ηε κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ 

πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ησλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

αγνξαζηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα θαη ηνπο θηλδχλνπο. 

Πίλαθαο 5.11 

Ο φξνο Carriage Paid To (CΗP) 

Γηαηππψζεηο CIP Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά Π A 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο Π A 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) A A 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 

 

5.1.9 Ο φξνο Delivered At Terminal (DAT) - Παξαδνηέν ζην 

ηεξκαηηθφ 

Ο πσιεηήο πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή 

ζην ζπκθσλεκέλν ηεξκαηηθφ ζην ιηκάλη ή ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ζηελ εκεξνκελία 

θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά 

ηνπ έμνδα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη απηφ ην 

ηεξκαηηθφ θαη λα εθθνξηψζεη ηα εκπνξεχκαηα απφ ην ηειηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. Ο 

πσιεηήο δελ δεζκεχεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε. Ωζηφζν, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά ηνπ έμνδα, ην έγγξαθν 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα. Ο φξνο DAT βαξχλεη ηνλ 
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πσιεηή κε ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εμαγσγή. Ωζηφζν, δελ έρεη 

θακία ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ εηζαγσγήο.  

Ο αγνξαζηήο πξέπεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα κφιηο παξαδνζνχλ θαη λα 

πιεξψζεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε πψιεζεο. 

Οθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή 

λα πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ. Απηφο ν Incoterm 

δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα, αξκφδεη επίζεο ζε 

κηα ζπκβαηηθή ζαιάζζηα κεηαθνξά φηαλ ν πσιεηήο ζέιεη λα θξαηήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ. 

Πίλαθαο 5.12 

Ο φξνο Delivered At Terminal (DAT) 

Γηαηππψζεηο DAT Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά Π Π 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο Π* Π* 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) Π Π 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε A A 

* κε ππνρξεσηηθφ 

5.1.10 Ο φξνο Delivered At Place (DAP) - Παξαδνηέν ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ 

Ο πσιεηήο πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή 

ζην κεηαθνξηθφ κέζν πξνζέγγηζεο έηνηκν γηα εθθφξησζε ζην ζπκθσλεκέλν ηφπν 

πξννξηζκνχ. Πξέπεη αθφκα λα εθηεισλίζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ εμαγσγή, σζηφζν 

δελ έρεη θακία ππνρξέσζε εθηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εηζαγσγή. Ο 

πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ηφπν πξννξηζκνχ θαη ηελ εθθφξησζε ηνπο 

ζηελ άθημε απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν. Γελ δεζκεχεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα 

ζπλάςεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, σζηφζν νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά 

ηνπ έμνδα, ην έγγξαθν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα. 

Ο αγνξαζηήο απφ ηελ άιιε πιεπξά πξέπεη λα εμνθιήζεη ηα εκπνξεχκαηα 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε πψιεζεο θαη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα κφιηο 

παξαδνζνχλ. Δπίζεο, νθείιεη λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, 
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λα εηζάγεη ή λα πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ. Απηφο 

ν λένο θαλφλαο αληηθαζηζηά ηνλ φξν DDU θαη ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ κφλν ζηηο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ ν έιεγρνο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ.                                         Πίλαθαο 5.13 

Ο φξνο Delivered At Place (DAP) 

Γηαηππψζεηο DAP Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 

Κχξηα κεηαθνξά Π Π 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) Π Π 

Σεισλείν εηζαγσγήο A A 

Σειηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

 
 

 

5.1.11 Ο φξνο Delivered Duty Paid (DDP) - Παξαδνηέν, δαζκφο 

πιεξσκέλνο 

Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε απηφλ ηνλ φξν ηε κέγηζηε ππνρξέσζε, ε κεηαβίβαζε ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν ηνπ 

αγνξαζηή, επηβαξχλεηαη επίζεο κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εθηεισληζκνχ εηζαγσγήο. O 

Αγνξαζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζπκθσλεκέλν 

ηφπν πξννξηζκνχ θαη ηελ εμφθιεζε ησλ εμφδσλ εθθφξησζεο. Ο αγνξαζηήο νθείιεη 

επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ δεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή λα 

πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ. Ο φξνο DDP απνηειεί 

αθξηβψο ην αληίζεην ηνπ φξνπ EXW. Αλ ηα κέξε επηζπκνχλ λα εμαηξέζνπλ νξηζκέλα 

έμνδα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή, έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή 

ησλ εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζνπλ.  

Πίλαθαο 5.14 

Ο φξνο Delivered Duty Paid (DDP) 

Γηαηππψζεηο DDP Έμνδα Κίλδπλνη 

πζθεπαζία Π Π 

Αξρηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σεισλείν εμαγσγήο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (θφξησζε) Π Π 



  

33 
 

Γηαηππψζεηο DDP Έμνδα Κίλδπλνη 

Κχξηα κεηαθνξά Π Π 

Αζθάιεηα κεηαθνξάο Π Π 

Υεηξηζκφο θχξηαο κεηαθνξάο (εθθφξησζε) Π Π 

Σεισλείν εηζαγσγήο Π Π 

Σειηθή δξνκνιφγεζε Π Π 

Σα δχν κέξε, ν πσιεηήο θαη ν αγνξαζηήο,  βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηξεηο 

δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ην πνηνο λφκνο ξπζκίδεη ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπο. Δίηε λα 

θξαηήζνπλ ην δίθαην ηεο ρψξαο εμαγσγήο, ην νπνίν απνηειεί ζπρλή επηζπκία ηνπ 

πσιεηή, λα εθαξκνζηεί δειαδή ην δίθαην πνπ γλσξίδεη θαιχηεξα. Ωζηφζν δελ 

απνηειεί πάληα ηελ θαιχηεξε ιχζε. Πξάγκαηη, νξηζκέλεο λνκνζεζίεο, φπσο ηεο 

Γαιιίαο ή ηνπ Βειγίνπ, πξνζηαηεχνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ αγνξαζηή. Δίηε λα 

θξαηήζνπλ ην δίθαην ηεο ρψξαο εηζαγσγήο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν 

ηνλ εμαγσγέα φηαλ έρεη έλαλ ιηγφηεξν δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε θαιφ είλαη λα ην γλσξίδνπλ θαιά ηα κέξε γηαηί ζα ήηαλ επηθίλδπλν λα 

ππνβάιινληαη ζε κηα λνκνζεζία πνπ δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ή πνπ γλσξίδνπλ ελ 

κέξεη. Δίηε λα θξαηήζνπλ ην δίθαην κηαο ηξίηεο ρψξαο γηαηί απηή ε επηινγή επηηξέπεη 

ηελ εμάιεηςε ηνπ λνκηθνχ εζληθηζκνχ. Δπηιέγεηαη ζπρλά απφ εκπνξηθήο άπνςεο γηα 

ζπκβηβαζηηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο (ζε πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην δηθαζηήξην 

αλήθεη ζε απηήλ ηελ ηξίηε ρψξα) .Σν ειβεηηθφ δίθαην ελδείθλπηαη ζπρλά ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε γηαηί επλνεί πεξηζζφηεξν ηνλ εμαγσγέα θαη θπξίσο επεηδή αλήθεη ζε κηα 

νπδέηεξε ρψξα, γεγνλφο πνπ απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηα κέξε πνπ ζέινπλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Πιεξνθφξεζε & Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ 

Κιάδν ησλ Μεηαθνξψλ 

6.1 Πιεξνθφξεζε 

Ο θιάδνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε αζηάζεηα θαη 

γξήγνξεο κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα. Δπνκέλσο φζν θαιχηεξα δηαρεηξηζηεί κηα 

κεηαθνξηθή εηαηξία ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, ηφζν πην 

πξνεηνηκαζκέλε ζα είλαη γηα λα κπνξεί λ‟ αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη 

ζα είλαη ζε ζέζε λ‟ απνθχγεη ηα κε αλακελφκελα θφζηε.  

Η κεηαθνξηθή εηαηξία ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή ηηο παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο: 

 Πνηα πξντφληα δηαθηλνχληαη. 

 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 Πνχ βξίζθεηαη ην θάζε κεηαθνξηθφ κέζν πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξψλ. 

 Πφζε ψξα απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ην θάζε δηαζέζηκν κεηαθνξηθφ κέζν ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ. 

 Σί πηζαλά εκπφδηα κπνξεί λα ζπλαληήζεη ην θάζε δηαζέζηκν κεηαθνξηθφ κέζν 

κέρξη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

 Πφζα είλαη ηα αλακελφκελα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε δηαζέζηκνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαζψο θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα. 

 Πνηεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην θάζε δηαζέζηκν 

κεηαθνξηθφ κέζν. 

 Πνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο π.ρ. απψιεηα 

θνξηίνπ, αηχρεκα, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο  θ.α.. 

Γηα λα κπνξεί ε κεηαθνξηθή εηαηξία λα γλσξίδεη αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη εχθνια 

θαη γξήγνξα φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο κηα απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ βνεζεηηθή, ηφζν γηα ηελ άκεζε ιήςε 

απνθάζεσλ φζν θαη γηα ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ π.ρ. 

πειάηεο, πξαθηνξεία θηι.. 

ήκεξα ην 95%  ησλ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

ζρεδηάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ITS ζπζηεκάησλ κέζα ζηα επφκελα ηξία 

ρξφληα, κε έκθαζε ζε εμνπιηζκφ πνπ αθνξά : 

1. πζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ θαη εληνπηζκνχ ζέζεο νρήκαηνο 

(AVL) ζε ζπλδπαζκφ κε έιεγρν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο,  ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο ψξεο νδήγεζεο θαη θαηάζηαζεο θνξηίνπ θαη νρήκαηνο. 

2. πζηήκαηα δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο νρήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

3. Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα R.F.I.D.. 
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6.1.1 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηηο Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 

Μεηαθνξέο 

Σα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ έλαλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα ζηηο κέξεο καο. Η εθαξκνγή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ φπσο είλαη ε νδηθή 

αζθάιεηα, νη θπθινθνξηαθέο θαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Παξάιιεια, ε 

ζπκβνιή ησλ εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αχμεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο κέζσλ 

κεηαθνξάο αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. Σα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

απνηεινχλ ηκήκα ησλ εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ηειεκαηηθήο ζηηο κεηαθνξέο. Η ιεηηνπξγία ηνπο αθνξά ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζηνλ ρξήζηε κε βάζε ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο είλαη πηζαλφ λα πξνζαξκφζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαθίλεζεο ηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Αλαιπηηθφηεξα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη αλάιπζεο ηεο απφδνζεο ησλ θνξηεγψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

πξντφλησλ. Κάζε θνξηεγφ ηεο εηαηξίαο ζπλδέεηαη ζην δίθηπν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλεί θαη παξαθνινπζείηαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ζέζε θάζε θνξηεγνχ αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα θαη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ν νδεγφο, ε θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ, ε 

θαηεχζπλζε, ε ηαρχηεηα θιπ. Γίλεηαη αληαιιαγή κελπκάησλ θαη νδεγηψλ θαη 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιφγηα ελψ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

επεμεξγάδεηαη ην θεληξηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Έηζη βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ θάζε δξνκνιφγην κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ νη ιφγνη ηπρψλ 

θαζπζηεξήζεσλ, νη απνζηάζεηο πνπ δηαλχζεθαλ, νη ρξφλνη παξάδνζεο θαη γεληθφηεξα 

λα γίλεη κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Η ρξήζε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηελ πεξίπησζε απξφζκελσλ ζπκβάλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαλνκψλ (π.ρ. κπνηηιηάξηζκα). Έηζη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαλνκψλ θαζψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ε αλαδξνκνιφγεζε ησλ νρεκάησλ θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαλνκψλ.  

Δπηπιένλ, κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βειηηζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ησλ 

κεηαθνξψλ φρη κφλν φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξνκνινγίσλ αιιά θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο θφξησζεο αθνχ ην ζχζηεκα ζε ειάρηζην ρξφλν κπνξεί λα βξίζθεη ζε 

πνηα θνξηεγά ηαηξηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε θφξησζε, λα επηιέγεη απηά κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο αθνχ ππνινγίδεη απηφκαηα ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε θαη ην ρξφλν απφ ην 

ζεκείν πνπ είλαη ην θνξηεγφ κέρξη ην ζεκείν παξαιαβήο θαη κέρξη ην ζεκείν 

παξάδνζεο. Δθφζνλ ην θνξηίν δελ «γεκίδεη» ην ζπγθεθξηκέλν θνξηεγφ ηφηε ην 

ζχζηεκα θάλεη πάιη απηφκαην «ηαίξηαζκα» ηνπ θνξηεγνχ κε θνξηία άιιεο εηαηξίαο 

ψζηε λα κελ είλαη κηζνγεκάην. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ην θνξηίν είλαη παξαπάλσ απφ 
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ην σθέιηκν ηνπ θνξηεγνχ, δειαδή ην ζχζηεκα «ςάρλεη» ζε πνην άιιν θνξηεγφ 

κπνξεί λα γίλεη ε θφξησζε. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα επεμεξγάδεηαη ην ζχζηεκα 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πνιιαπιά ζεκεία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ψζηε λα 

γίλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ ηαίξηαζκα. Με ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ε 

κεηαθνξηθή εηαηξία ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο, πξνζθέξεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο 

ζηνπο πειάηεο ηεο θαζψο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο.  

Σα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ζήκεξα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ κεηαθνξψλ. ηελ Διιάδα νη εθαξκνγέο ηνπο νινέλα θαη απμάλνληαη, κε 

απνηέιεζκα ηα ζπζηήκαηα απηά λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεψλ. εκαληηθφ βήκα ζηε θαηαλφεζε ηνπο απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Απνηειεζκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ εμειηγκέλσλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ 

πεξηγξάθνληαη κε βάζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο κεηαθίλεζεο θαηά 

ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (on-trip, during-trip), ζηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην ρξήζηε (proactive, interactive), ζηε ζέζε ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλα (εληφο ή εθηφο ηνπ νρήκαηνο), ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρξήζηε ζηηο 

νπνίεο απεπζχλνληαη (νδεγφο ΙΥ, επαγγεικαηίαο νδεγφο, ρξήζηεο ΜΜΜ) θαη ηέινο 

ζην είδνο πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο παξέρνπλ (θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θαη νδηθνχ δηθηχνπ, πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε 

ΜΜΜ ή ζέζεηο ζηάζκεπζεο θιπ.).  Σα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο κπνξεί 

λα επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ θάζε ρξήζηε.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ αλαιχνληαη νη παξάκεηξνη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρξήζηε. Μία βαζηθή παξάκεηξνο ηεο επίδξαζεο ησλ εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθφξεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ παξάκεηξν απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πεξηγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί 

θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαθίλεζεο απνηεινχλ ε αλαβνιή ή αθχξσζε ηεο κεηαθίλεζεο, ε αιιαγή ηεο ψξαο, 

ηνπ κέζνπ ή ηεο δηαδξνκήο κεηαθίλεζεο, ε πξνζαξκνγή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

κεηαθίλεζεο φπσο ε ηαρχηεηα θίλεζεο θαη ε θαιχηεξε πινήγεζή ηνπ ρξήζηε ζην 

νδηθφ δίθηπν. Οη επηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα θαζψο 

θαη ηηο θπθινθνξηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

πλνςίδνληαο ηα εμειηγκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα ηκήκα 

ησλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν κε ζσζηή θαη πξνζεθηηθή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ζεκαληηθά ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα 
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ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπο 

κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπο ηφζν ζην ρξήζηε φζν θαη ζηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο. 

6.2 Νέεο Σερλνινγίεο  

Οη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε λέα ηερλνινγία ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο είλαη πνιιέο θαη 

δηάθνξεο θαη ζπληεινχλ θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. Μεξηθέο απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο: 

6.2.1 Απηφκαηνο Δληνπηζκφο Κηλνχκελσλ Φνξηίσλ 

πζηήκαηα εληνπηζκνχ νρεκάησλ ππάξρνπλ πνιιά, αιιά απηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν ζε κηα κεηαθνξηθή εηαηξία είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη ηηο θηλήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ θνξηίσλ, ζε κεηαθηλήζεηο 

εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Ο πην ζπρλφο ηξφπνο εθαξκνγήο είλαη ε εγθαηάζηαζε ζηα 

νρήκαηα ελφο ηεξκαηηθνχ GPS (Global Positioning System) ην νπνίν επηθνηλσλεί ζε 

ηαθηηθή βάζε κε δνξπθφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κε ηελ 

βάζε γηα ηελ ζέζε ηνπ νρήκαηνο αλά πάζα ζηηγκή θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ εηαηξία. Δπίζεο, κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε θπθινθνξηαθή θίλεζε, απξφνπηα θαηά ηελ 

πνξεία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θάπνην θνξηίν θαη επνκέλσο λα πξνηείλεη ηηο 

πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Γηα λα πινπνηεζεί κηα ηέηνηα εθαξκνγή ρξεηάδεηαη 

ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ απφ κεηεσξνινγηθέο πεγέο, απφ 

ηελ ηξνραία θαη θπζηθά ζηνηρεία απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ  πεξηέρεη ράξηεο κε 

ηνπο δξφκνπο θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ εηαηξία. 

6.2.2 Απηφκαην Κιείζηκν πκθσληψλ Φνξηίσλ 

Γλσξίδνληαο πσο έλα θνξηεγφ ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο κεηαθέξεη έλα πξντφλ ζε κία 

πεξηνρή θαη ηαπηφρξνλα πσο κία άιιε εηαηξία, έρεη αλάγθε λα κεηαθέξεη έλα πξντφλ 

απφ εθείλε ηελ πεξηνρή ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ν ππεχζπλνο ηεο κεηαθνξηθήο κπνξεί  

λα θαλνλίζεη ηελ άκεζε επαλαθφξησζε ηνπ θνξηεγνχ κε ην λέν θνξηίν. Αλ απηή ε 

πξάμε δελ ήηαλ εθηθηή  κπνξεί λα ρξεηαδφηαλ λα επηζηξέςεη ην θνξηεγφ ζηελ έδξα 

ηνπ άδεην μνδεχνληαο ρξφλν θαη ρξήκα. Γηα λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην θπζηθά 

απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θνξείο πνπ επηζπκνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα άκεζεο επηθνηλσλίαο. 

Φπζηθά ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ αθνχ κε ηεο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνπο ηνκείο ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε αληίζηνηρα ζεκαληηθά νθέιε. 

Δίλαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε νηη κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, θαη 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνο  θάζε κεηαθνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: Μεηαθνξέο θαη Πεξηβάιινλ 

7.1 Οη Αξλεηηθέο Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαθνξψλ ζην Κνηλσληθφ 

χλνιν 

Η δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη φισλ ησλ 

ππνινίπσλ ππεξεζηψλ, έρεη γεληθφηεξεο επηπηψζεηο ή «εμσηεξηθέο επηδξάζεηο». 

Μεξηθέο απ‟ απηέο ηηο επηπηψζεηο έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηέο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δελ θαηαβάιινληαη απφ ην κεκνλσκέλν ρξήζηε απνηεινχλ ην 

θνηλσληθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε νηη ην θνηλσληθφ απηφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ (ερνξχπαλζε, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ζαιάζζηα ξχπαλζε θηι.), ην 

θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηηο κεηαθνξέο, ην θφζηνο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαζψο θαη δηάθνξα άιια.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο γλσξίδνπκε νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θχξην 

κέζν ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε πνζνζηφ 49% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Πξσηαξρηθφο ιφγνο απηήο ηνπο ηεο θπξηαξρίαο είλαη 

ε απνδνηηθφηεηα θαη ε επειημία ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ρξήζε νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε 

επειημία ηελ νπνία πξνζθέξνπλ, ε αθξίβεηα ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη ην 

πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην. Παξ‟ φια απηά, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ CO, 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, απμεκέλα επίπεδα ζνξχβνπ, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, 

θηι. Με βάζε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δ.Δ., νη νδηθέο κεηαθνξέο 

επζχλνληαη γηα εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε πνζνζηφ 26% θαη γηα εθπνκπέο 

Greenhouse Gas ζε πνζνζηφ 71,9%, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, ηα νδηθά αηπρήκαηα θαηέρνπλ ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο δέθα πην ζπρλέο αηηίεο 

ζαλάηνπ, κε πνζνζηφ 23%. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ηα δηάθνξα κέζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

κεηψλεηαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ην θπθινθνξηαθφ, νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ (ιφγσ ζαλάησλ θαη πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο), ελψ 

παξάιιεια ηθαλνπνηνχληαη νη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα κεηαθνξέο κε αζθάιεηα, 

αμηνπηζηία θαη ηαρχηεηα. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Δ.Δ. πξνσζεί ηελ ηδέα ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, θπξίσο κέζσ ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ, σο κηα 

ζχγρξνλε, πξάζηλε θαη αζθαιήο πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ. Η Δ.Δ. επίζεο πηνζέηεζε πξφζθαηα αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή (Οδηθφο 

Υάξηεο 2050), κε ζηφρν έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ, ζην νπνίν ζα 

επηηεπρζεί κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 60%, κέρξη ην 2050.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή, πνιιέο εηαηξίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ κεζφδνπο (θπξίσο κέζσ ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ), νη 
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νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη επηπιένλ είλαη θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Η ελίζρπζε ησλ πξάζηλσλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα ζχζηεκα κεηαθνξψλ αζθαιέο θαη θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ. Ο 

εθζπγρξνληζκφο επίζεο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο 

πξσηνβνπιίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο.  

Πίλαθαο 7.1 

Road Accidents 

              

Statistical pocketbook 2015 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηα πνζνζηά ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο κεηαθνξέο θαη αλά είδνο κεηαθνξάο ζηελ Δ.Δ. ησλ 28 γηα ηα 

έηε 1997-2012. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα φια ηα έηε 

παξνπζηάδνπλ νη νδηθέο κεηαθνξέο κε πνζνζηά πάλσ απφ 70%. Πην ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην έηνο 2012 ην πνζνζηφ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη 71,9%  ελψ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη κφλν 0.6%. 

 

Γηάγξακκα 7.1  

Greenhouse Gas Emissions from Transport by Mode 

Statistical pocketbook 2015 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηα πνζνζηά ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο κεηαθνξέο θαη αλά είδνο κεηαθνξάο ζηελ Δ.Δ. ησλ 28 γηα ηα 

έηε 1997-2012. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα φια ηα έηε 

παξνπζηάδνπλ νη νδηθέο κεηαθνξέο κε πνζνζηά πάλσ απφ 70%. Πην ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην έηνο 2012 ην πνζνζηφ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη 71,8%  ελψ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη κφλν 0.6%. 

 

Γηάγξακκα 7.2 

CO2 Emissions from Transport by Mode 

           Statistical pocketbook 2015 
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   Γηάγξακκα 7.3 

Final Energy Consumption 

            Statistical pocketbook 2015 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ πνζνζηηαία ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζηελ Δ.Δ ησλ 28 αλά ηνκέα γηα ην έηνο 2013. Παξαηεξνχκε φηη ν ηνκέαο ησλ 

κεηαθνξψλ είλαη ν δεχηεξνο πην ελεξγεηαθά θνζηνβφξνο κεηά απφ ηα λνηθνθπξηά θαη 

ηηο ινηπέο ππεξεζίεο κε πνζνζηφ 31,6%, ηδηαίηεξα πςειφ. 

7.2 πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο  

Ωο ζπλδπαζκέλε ή δηαηξνπηθή κεηαθνξά (Combined Transport) νξίδεηαη ε κεηαθνξά 

κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ κε ηε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κέζσλ κεηαθνξάο ζε 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεηαθνξηθήο αιπζίδαο απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ 

παξαιήπηε (door to door). Ωο κνλαδνπνηεκέλν θνξηίν νξίδεηαη είηε ην θιεηζηφ 

θηβψηην (ελδεηθηηθά εκπνξεπκαηνθηβψηην ή θηλεηφ ακάμσκα) είηε ην θιεηζηφ 

επηθαζήκελν ή ξπκνπιθνχκελν φρεκα κε ην νπνίν κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα. 

Η ζπλεξγαζία, ε αιιεινζπζρέηηζε θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο είλαη ε βαζηθή θηινζνθία ησλ ζπλδπαζκέλσλ ή δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ. 

Δλψ ην θάζε κέζν είλαη κηα ζρεδφλ απηφλνκε νηθνλνκηθή κνλάδα, ηαπηφρξνλα είλαη 

θαη άκεζα εμαξηψκελν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο, αιιά 

θαη απφ ην ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ ινηπφλ, ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ (νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, λαπηηιηαθά, αεξνπνξηθά θαη εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο) 

ζπλδπάδνληαο πάλσ απ‟ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν.  
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Δίλαη αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ λ‟ αλαθέξνπκε φηη νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο 

απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ. πνπ δελ είλαη 

άιινη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. 

 

 

Γηάγξακκα 7.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζρέζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο κε ηελ 

απφζηαζε 

Κάπνηεο απφ ηηο αηηίεο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη θαη' επέθηαζε  ηεο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη νη εμήο: 

 Μέζσ ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, ζπλεπάγνληαη κεηαβνιέο ζηε βηνκεραληθή 

παξαγσγή, ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα 

θαηαλαιψζνπλ κηα ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Οη θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, νη πνιηηηθέο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη άιιεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη  ζηνρεχνπλ ζε εθαξκνγή κέηξσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ζαθή ζηξνθή απφ ηηο νδηθέο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 

 ηελ Διιάδα έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξψλ, εκπνξεπκαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ, κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Η απμεκέλε δήηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 Η απνηειεζκαηηθφηεξε θαη αζθαιέζηεξε θίλεζε ησλ πνιηηψλ. 

 Σν κηθξφηεξν θφζηνο κεηαθίλεζεο πξντφλησλ κέζσ ησλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο 

ιφγσ ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. 

 Ο ζπληνκφηεξνο δξφκνο-ρξφλνο ησλ κεηαθηλήζεσλ εμαηηίαο θαη ηεο 

γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην ρψξν ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ησλ ιηκαληψλ 

ηεο ζηε ΝΑ Μεζφγεην. 

 Σν αλαπηπμηαθφ, αληαγσληζηηθφ θαη παξαγσγηθφ κνληέιν ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

ε ρψξα. 
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ: 

Πιενλεθηήκαηα πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ: 

1. Δίλαη κεηαθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

2. Έρνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα εμσηεξηθά θφζηε απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεηαθνξέο. 

3. Έρνπλ ρακειφ θφζηνο γηα κεηαθνξέο πνπ αθνξνχλ απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 500 ρηιηφκεηξα. 

4. Βνεζνχλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ δηάθνξσλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ φπσο 

είλαη ηα ιηκάληα. 

Μεηνλεθηήκαηα πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ: 

1. Έρνπλ πςειά ζηαζεξά θφζηε. 

2. Δίλαη κε απνδνηηθέο γηα κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ. 

3. Απαηηνχληαη κεγάινη φγθνη εκπνξεπκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. 

4. Αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο ηνπο θνξνιφγεζεο θαη λνκνζεζίαο. 

7.3 Σα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ 

Η δηακφξθσζε κηαο εληαίαο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, απνηειεί θαηεχζπλζε 

θαη επηδίσμε ηεο Δ.Δ.. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εληάζζνληαη θαη ηα νλνκαδφκελα 

Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ (TEN), ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ ππνδνκή ησλ 

Μεηαθνξψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 130Α ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ. έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο 

ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απνθαινχκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο, γηα 

ηελ επίηεπμε απηήο ηεο «ζπλνρήο», είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ησλ 

Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Σα 

θνηλνηηθά θνλδχιηα, γηα ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ, παίδνπλ ην ξφιν πνπ 

είραλ ηα εζληθά θνλδχιηα γηα ηηο ππνδνκέο ζηα πιαίζηα ηνπο έζλνπο-θξάηνπο. Καη ηα 

κελ θαη ηα δε, θαη ε ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζή ηνπο, ππεξεηνχλ ηηο γεληθέο αλάγθεο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Καη‟ αξρήλ Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ ζεκαίλεη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ εζληθψλ δηθηχσλ ζε εληαία θαη νινθιεξσκέλα θνηλνηηθά 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. 

Η πξσηνβνπιία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ΓΓΜ αλήθεη ζηελ Δ.Δ. κέζσ ηεο 

ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Δπηηξνπήο, Δπξσθνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ 

(άξζξν 129Γ ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ.). Η Δ.Δ. είλαη εθείλε πνπ απνθαζίδεη θαη 

θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηα δίθηπα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο γεληθέο γξακκέο 

δξάζεσλ. Δίλαη αθφκα εθείλε πνπ απνθαζίδεη γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ 

δηθηχσλ. Καη‟ εθαξκνγή ηεο απνθαινχκελεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο κεηαθνξψλ 

(νδηθνχ, ζηδεξνδξνκηθνχ, ιηκεληθνχ θιπ.) αλήθεη ζηα θξάηε κέιε, ηα νπνία φκσο 
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εκπίπηνπλ θαη απνηεινχλ, ελ φισλ ή ελ κέξεη, ηελ πινπνίεζε ελφο Γηεπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ. 

Σα Γηεπξσπατθά Γίθηπα γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο 

πνηάκηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, έρνπλ πηνζεηεζεί κε ηηο ππ' 

αξηζ. 93/628/ΔΟΚ θαη 93/629/ΔΟΚ απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα θείκελα ησλ απνθάζεσλ, ηα Γίθηπα Μεηαθνξψλ ηεο Δ.Δ. 

είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλα γηα ηε βειηίσζε ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο», κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξγα ππνδνκήο κε ζηφρν ηε ζπκπίεζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο. Σα θξάηε κέιε πξνηείλνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ., έξγα 

πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο, εκπίπηνπλ ζην πιαίζην πνπ νξηνζεηείηε απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη 

ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη εζληθνχο πφξνπο, 

ηδησηηθνχο πφξνπο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο (ρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο επηηνθίσλ, 

εγγπήζεηο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, ην ηακείν ζπλνρήο θαη ηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, δάλεηα απφ ηελ επξσπατθή ηξάπεδα επελδχζεσλ). Θα πξέπεη εδψ λα 

ζεκεησζεί φηη ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηνχ θαη απνθαινχκελνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

αηξεζηκφηεηαο, πνπ εμαξηά ηηο θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο φρη κφλν απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ απνθαινχκελσλ πξνγξακκάησλ ζχγθιηζεο, αιιά θαη απφ ηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο απνθαινχκελεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ. Αλ ε πξφηαζε ηνπ θξάηνπο-κέινπο εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. ην θξάηνο κέινο 

αλαιακβάλεη κε επζχλε ηνπ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δ.Δ. 

Γειαδή ε έγθξηζε ελφο έξγνπ πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζχλλνκε κε ην θνηλνηηθφ 

ζπκθέξνλ. Γεληθά ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΓΓΜ ζπλδέεηαη, φπσο ηνλίδνπλ άιισζηε 

θαη θνηλνηηθνί παξάγνληεο, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εληαίαο 

επξσπατθήο αγνξάο, πξνθείκελνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 

7.4 Σν Δπξσπατθφ Έξγν GIFT  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ GIFT (Green Intermodal Freight Transport) είλαη λα 

ραξηνγξαθεζεί, λα αλαιπζεί θαη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηνκέα ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε 

ζθνπφ λα πξνηαζνχλ λέεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

πξνηχπσλ έηζη ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη πξάζηλεο ζπλδπαζκέλεο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο. Σν έξγν GIFT ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα South 

East Europe (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαηά 85% θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο θαηά 15%, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. ην 

πιαίζην ηνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ νη δηάδξνκνη 

IV, V θαη VII, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δηάδξνκνη επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ην νηη ζπλδένπλ ηα 

ιηκάληα ησλ ρσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο κε ηελ ελδνρψξα, ηφζν κε νδηθά φζν θαη κε 

ζηδεξνδξνκηθά κέζα, νηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απφ θαη 
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πξνο ηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηαδξφκνπο θαη γηαηί κπνξνχλ 

λα γίλνπλ «πξάζηλνη δηάδξνκνη», ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο ζε απηνχο 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ, ε 

θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ GIFT ζα ραξηνγξαθήζεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο, ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επηινγή ησλ ηξηψλ δηαδξφκσλ. ηε ζπλέρεηα, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ην έξγν 

GIFT ζα ζπλζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξάζηλσλ κεηαθνξψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο δηαδξφκνπο.  

Σν έξγν GIFT απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο θαηλνηφκνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ νδηθνχ ράξηε γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ πξάζηλσλ 

δηαδξφκσλ κεηαθνξψλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

πξνζθέξεη ηξεηο ζεκαληηθέο θαηλνηφκεο θαηεπζχλζεηο: 

1. Αλαγλψξηζε ησλ πξάζηλσλ δηαδξφκσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. 

2. Αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε ζχζηαζε πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ (π.ρ. 

Γξαθεία Λεηηνπξγία Γηαδξφκνπ), πνπ ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαδξφκσλ, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

παξαθνινχζεζε θαη ε πινπνίεζε, ν εθηεισληζκφο, ην κάξθεηηλγθ, ε 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε έθδνζε πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

3. Αλάπηπμε εξγαιείσλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

γηα ην ζρεδηαζκφ ζπλδπαζκέλσλ δηαδξνκψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο:  

1. Καηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζην δίθηπν ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ππνδνκή, δηαδηθαζίεο, λνκνζεζία, 

ηερλνινγία), φπσο επίζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξάζηλεο κεηαθνξέο θαη ηε κείσζε ηεο θπθινθνξηθήο ζπκθφξεζεο θαη ηνπ 

ζνξχβνπ.   

2. Γηαβνπιεχζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπηθψλ αξρψλ θαη παξφρσλ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζε θάζε δηάδξνκν θαη ηελ πξνψζεζε 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ «πξάζηλνη».  

3. Αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην δίθηπν ησλ  

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, κε γλψκνλα ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε.  

4. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηνπο ελ ιφγσ 

δηαδξφκνπο, κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ ιηκαληψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο κε ηελ 

ελδνρψξα.  
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5. Πξνψζεζε ησλ «πξάζηλσλ δηαδξφκσλ» ηνπ δηθηχνπ ηνπ GIFT, κε ζηφρν ηε 

ζηξνθή ζε κέζα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ γηα ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ, έλαληη ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ.  

6. ρεδηαζκφο κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

απνηππψκαηνο άλζξαθα ησλ ελ ιφγσ δηαδξφκσλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο κεηαθνξέο.  

7. Τπνγξαθή θνηλψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, πξαθηηθψλ θαη Μλεκνλίσλ 

πλεξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: Τπνδνκή ησλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

Η πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ κηαο ρψξαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ. Ωζηφζν, νη ππνδνκέο ηεο 

Διιάδαο ζήκεξα βξίζθνληαη ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδφ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν 

φξν ησλ ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

8.1 Σν Οδηθφ Γίθηπν ηεο Διιάδαο 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ππνδνκήο ησλ κεηαθνξψλ ζε θάζε ρψξα απνηειεί ην νδηθφ ηεο 

δίθηπν, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηνλ θιάδν ηφζν ησλ νδηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ 

φζν θαη ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Σν νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο δηαζρίδεη ην επεηξσηηθφ αιιά θαη ην λεζησηηθφ 

ηκήκα ηεο ρψξαο θαη θαηαλέκεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Απηνθηλεηφδξνκνη, 

Δζληθέο νδνί θαη ιεσθφξνη, Κχξην νδηθφ δίθηπν (ζπλδέζεηο λνκψλ), Αζθαιηφδξνκνη, 

Κχξηνη ρσκαηφδξνκνη (ζπλδέζεηο θνηλνηήησλ), Λνηπνί ρσκαηφδξνκνη (δαζηθνί 

δξφκνη, δξφκνη θαθήο βαηφηεηαο, δεπηεξεχνπζεο ζπλδέζεηο). ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε ηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Διιάδαο πνπ είλαη νη παξαθάησ (ζε 

παξέλζεζε βξίζθεηαη ν αξηζκφο Δπξσπατθήο Οδνχ): Αζήλα-Θεζζαινλίθε (Δ 75), 

Αζήλα-Κφξηλζνο (Δ 94), Κφξηλζνο-Πάηξα (Δ 65), Κφξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα (Δ 

65), Πάηξα-Πχξγνο-Οιπκπία (Δ 55), Θεζζαινλίθε-Καβάια-Αιεμαλδξνχπνιε (Δ 90), 

Ηγνπκελίηζα-Αιεμαλδξνχπνιε (Δγλαηία Οδφο), Υαληά-Άγηνο Νηθφιανο (Κξήηε-Δ 

75). Δίλαη ζίγνπξν φηη ε Διιάδα ππνιείπεηαη αθφκε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ 

ηεο δηθηχνπ, ζε ζχγθξηζε κε πνιιέο άιιεο ρψξεο, παξά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα απηφ. Δπεηδή φκσο νη νδηθέο κεηαθνξέο 

θπξηαξρνχλ ζηελ Διιάδα, ην κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ έρεη απμεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αλαιπηηθφηεξα ζην 

παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 

1990 έσο ην 2009: 
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Γηάγξακκα 8.1 

Μήθνο απηνθηλεηφδξνκνπ ζηελ Διιάδα 

Statistical pocketbook 2015 

Πίλαθαο 8.1 

Μήθνο Απηνθηλεηφδξνκσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ησλ 28 

 

             Statistical pocketbook 2015 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ην κήθνο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ ησλ 28 ρσξσλ 

κειψλ ηεο Δ.Δ. ζην ηέινο θάζε έηνπο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη κέρξη ην έηνο 2012. 

 Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε νηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην κήθνο ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ δελ έρεη απμεζεί θαζφινπ, πξάγκα πνιχ αξλεηηθφ γηα ηελ 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη 
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επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε νηη ν θχξηνο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ ηεο Διιάδαο είλαη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ επηηξέπεη θαζφινπ έσο ειάρηζηα θξαηηθά θνλδχιηα λα δαπαλεζνχλ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Διπίδνπκε φκσο ηα επφκελα ρξφληα λα είλαη επλνηθφηεξν ην θιίκα 

γηα επελδχζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο. 

Πίλαθαο 8.2 

Μήθνο ηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ησλ 28 

 

Statistical pocketbook 2015 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ 28 

ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε km ρσξηζκέλνπο ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, θχξηνπο δξφκνπο, 

δεπηεξεχνληεο δξφκνπο θαη ινηπνχο δξφκνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε νηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ νδηθνχ ηεο δηθηχνπ 

απνηειείηαη απφ δεπηεξεχνληεο θαη ινηπνχο δξφκνπο, ελψ νη απηνθηλεηφδξνκνη θαη νη 

θχξηνη δξφκνη είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξνη.  

8.2 Σα Φνξηεγά Ορήκαηα ηεο Διιάδαο  

Αλαθνξηθά κε ην πιήζνο ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ, ηα νπνία θηλνχληαη ζην νδηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο καο, θαίλεηαη φηη είλαη ππεξβνιηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε 

ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηελ Διιάδα ην 2013 ήηαλ 

εγγεγξακκέλα 1.315.800 θνξηεγά νρήκαηα ελσ ην ίδην έηνο ζηε Βνπιγαξία θαη ζηε 

Ρνπκαλία ήηαλ εγγεγξακκέλα 388.000 θαη 761.600 θνξηεγά νρήκαηα, αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηε κεγάιε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο δπν ρψξεο πεξίπνπ ίδηνπ κεγέζνπο. 

Πίλαθαο 8.3 

            Stock of Registered Goods Vehicles 
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Γηάγξακκα 8.2 

Πιήζνο θνξηεγψλ νρεκάησλ κε άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα 

Statistical pocketbook 2015 

 

Αθφκα, ην παξαπάλσ δηάγξακκα καο δείρλεη ηελ αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θνξηεγψλ 

νρεκάησλ κε άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα αλά δεθαεηία απφ ην 1990 κέρξη ην 

2010. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηηο θαηλνχξγηεο 

άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ ην 2013 θαη ην 2014 θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ειαθξηά 

εκπνξηθά απηνθίλεηα (θάησ απφ 3,5 ηφλλνπο), εκπνξηθά απηνθίλεηα (απφ 3,5 έσο 16 

ηφλλνπο) θαη βαξηά εκπνξηθά απηνθίλεηα (πάλσ απφ 16 ηφλλνπο). Η πνζνζηηαία 

κεηαβνιή κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2014 είλαη 37,3% αχμεζε.  

Σα ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ηελ αλνδηθή 

πνξεία ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα αθνχ θάζε έηνο ηα θνξηεγά νρήκαηα 

πνπ θπθινθνξνχλ κε ειιεληθή άδεηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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Πίλαθαο 8.4 

New Vehicle Registrations 

 

Statistical pocketbook 2015 
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8.3 Σν ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν ηεο Διιάδαο 

Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξακείλεη ζρεδφλ 

ζηάζηκν κε κηα πνιχ κηθξή αχμεζε παξά ηε κεγάιε έκθαζε πνπ ζέιεη λα δψζεη ε 

Δ.Δ. ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.  

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην κήθνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

ηεο Διιάδαο ην νπνίν παξέκεηλε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1990, κε κηα πνιχ 

κηθξή αχμεζε.  

 

Γηάγξακκα 8.3  

Υηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηελ Διιάδα 

Statistical pocketbook 2015 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο βιέπνπκε ην κήθνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. ησλ 28 θαζψο θαη πνην θνκκάηη απηψλ 

είλαη ειεθηξνδνηεκέλν.  

Δπίζεο ζην δεχηεξν πίλαθα βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

νρεκάησλ (Locomotives θαη Railcars) ν νπνίνο ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα απφ ην 

2010 κέρξη ην 2013 έρεη παξακείλεη ακεηάβιεηνο. 
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Πίλαθαο 8.5 

Length of Lines in Use 
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Πίλαθαο 8.6 

Stock of Vehicles: Locomotives & Railcars 

 

Statistical pocketbook 2015 
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ε αληίζεζε κε ηα θνξηεγά νρήκαηα, νη εκπνξεπκαηηθέο ακαμνζηνηρίεο θαη νη 

κεραλέο έιμεο θαίλνληαη λα έρνπλ κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην 1990, 

φπνπ ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηνο.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ εκπνξηθψλ 

ακαμνζηνηρηψλ θαη κεραλψλ έιμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 

Δπίζεο, θαίλεηαη ε αλάθακςε ηνπ θιάδνπ απφ ην 2000 κέρξη ην 2008, σζηφζν ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα ζηακάηεζε απφηνκα ηελ αλάθακςε απηή θαη λα κείσζε 

πεξαηηέξσ ηνλ θιάδν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. 

 

Γηάγξακκα 8.4  

Πιήζνο ακαμνζηνηρηψλ θαη κεραλψλ έιμεο ζηελ Διιάδα  

Statistical pocketbook 2015 

 

8.4 Σα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα ηεο Διιάδαο  

Σα εκπνξεπκαηηθά θέληξα είλαη νξγαληθά νινθιεξσκέλα ζχλνια δνκψλ, 

δηαξζξσκέλσλ ππεξεζηψλ ππνδνκψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, πνπ ηδξχνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο πνπ επηηξέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνπλ ή ζπλδένληαη κε θάπνην 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ή ιηκάλη ή αεξνδξφκην. Πην απιά είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία 

γίλνληαη νη κεηαθνξηψζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη κφλν έλα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ίλδν, είλαη ηδησηηθφ 

θαη αλήθεη ζηελ Kuehne Nagel. Παξ‟ φια απηά, ζχκθσλα κε ηελ ΓΑΙΑΟΔ δπν λέα 

εκπνξεπκαηηθά θέληξα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα 

νινθιεξσζνχλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Σν πξψην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν είλαη 

απηφ ηνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζην ιηκάλη ηνπ Αζπξφππξγνπ 

θαη ζην Αεξνδξφκην ηεο Διεπζίλαο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
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εκπνξεπκαηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.000 ζηξεκκάησλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εκπνξεπκαηηθφ θέληξν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ζηαζκνχο δηαινγήο, ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, δηαρείξηζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ρψξνπο απνζήθεπζεο θαζψο θαη ηεισλείν. Σν δεχηεξν 

εκπνξεπκαηηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζην Γήκν Δρεδψξνπ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη έρεη 

ζπλνιηθή έθηαζε 672.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ην εζληθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ ιηκαληνχ 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Ωζηφζν, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, δηφηη απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηνπ, ιφγσ καθξνρξφληαο 

εγθαηάιεηςεο. Σν ελ ιφγσ εκπνξεπκαηηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη 

απαηηείηαη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ.      

8.5 Οη Σεξκαηηθνί ηαζκνί ηεο Διιάδαο 

Η Διιάδα δηαζέηεη δπν ζεκαληηθνχο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, ζηα κεγαιχηεξα ιηκάληα 

ηεο, νη νπνίνη θαζεκεξηλά δηαρεηξίδνληαη ρηιηάδεο ηφλνπο εκπνξεπκάησλ. Ο πξψηνο 

εκπνξεπκαηηθφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη είλαη 

ηεξκαηηθφο ζηαζκφο δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 

769.998 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη ην κήθνο ηεο κεγαιχηεξεο πξνβιήηαο ηνπ είλαη 

768 κέηξα, κε βάζνο 16 κέηξα. Δπίζεο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη εμνπιηζκέλν κε 

άιιε κηα πξνβιήηα πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξία .Δ.Π. (ζπγαηξηθή ηεο COSCO), ε 

νπνία δηαζέηεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο θάζε είδνπο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

Σέινο, ν εκπνξεπκαηηθφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ηνπ Πεηξαηά ζπλδέεηαη κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν κέζσ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ελψλεη ην Ιθφλην κε ην 

εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ηνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ. Ο δεχηεξνο εκπνξεπκαηηθφο ηεξκαηηθφο 

ζηαζκφο δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, 

έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 254.000 ηεηξαγσληθά κέηξα κε απνζεθεπηηθφ ρψξν επαξθή γηα 

4.696 εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ελψ κπνξεί λα δερηεί πινία κε βχζηζκα κέρξη 12 κέηξα. 

Δπίζεο, ν ηεξκαηηθφο απηφο ζηαζκφο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο κέζσ δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Σέινο, ζηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ θαη άιινη εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί ζε δηάθνξα ιηκάληα π.ρ. 

Αιεμαλδξνχπνιε, θαζψο επίζεο θαη ζηα δπν κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: Ννκηθφ Πιαίζην Δκπνξεπκαηηθψλ 

Μεηαθνξψλ 

9 .1 Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ. γηα ηηο Μεηαθνξέο  

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη κία απφ ηηο πξψηεο θνηλέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ) δηφηη νη κεηαθνξέο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία. Υσξίο θαιέο ζπλδέζεηο ε Δπξψπε δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί νχηε λα 

επεκεξήζεη. Οη κεηαθνξέο δηέπνληαη απφ ηνλ ηίηιν VI, άξζξα 90 κέρξη 100 ηεο 

ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ.. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο 

ην 1958, ε πνιηηηθή απηή επηθεληξψζεθε ζηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηα ζχλνξα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιε ζηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ αγαζψλ. Οη θπξηφηεξνη άμνλέο ηεο απνβιέπνπλ 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηελ εμαζθάιηζε αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηελ 

αλάπηπμε ησλ κεγάισλ δηθηχσλ ηεο Δπξψπεο, ην ρσξνηαμηθφ έιεγρν, ηελ ελίζρπζε 

ηεο αζθάιεηαο, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. Η εληαία αγνξά 

απνηέιεζε κία πξαγκαηηθή θακπή ζηελ θνηλή πνιηηηθή κεηαθνξψλ, απφ ηελ πξψηε 

Λεπθή Βίβιν ηνπ 2001 ε πνιηηηθή απηή πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο κία αξκνληθή θαη 

ζπλεπή αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ κεηαθνξάο, ηδίσο κέζα απφ ηε 

ζπληξνπηθφηεηα, δειαδή ηε ρξήζε θάζε ηξφπνπ κεηαθνξάο, ρεξζαίνπ, ζαιάζζηνπ ή 

ελαέξηνπ, κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Αθφκα, ε επξσπατθή πνιηηηθή 

κεηαθνξψλ ζηνρεχεη ζην ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο απαίηεζεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, ε ελ ιφγσ πνιηηηθή ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

θαη ην άλνηγκα ζηνλ αληαγσληζκφ, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηθηχσλ. Παξάιιεια νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θχξην 

κέζν κεηαθνξάο εληφο ηεο Δ.Δ., ηφζν νη επηβαηηθέο φζν θαη νη εκπνξεπκαηηθέο. Η 

δξάζε ηεο Δ.Δ. αθνξά θπξίσο ηνλ έιεγρν ησλ πνιιαπιψλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

νδηθψλ κεηαθνξψλ.  

Σέινο, ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ επζχλεηαη γηα ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δ.Δ.. Πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζή 

ηνπο, ηδίσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην, είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε 

εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Έηζη, ε 

Δ.Δ. ζέζπηζε κηα πνιηηηθή πξνψζεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

ζηηο νδηθέο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο. Με ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηίζεηαη επίζεο ην 

πξφβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, θαη ε Δ.Δ. παξεκβαίλεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχλ ηα πινία, αιιά θαη γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα 

θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά. Η ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδνληαη κε επειημία ηα δηαθνξεηηθά 

κέζα κεηαθνξάο απνηειεί έλα απφ ηα θιεηδηά ηεο έλλνηαο «βηψζηκε θηλεηηθφηεηα», ε 

νπνία απνηειεί ηε βάζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ. Η δηαηξνπηθφηεηα 

ησλ κεηαθνξψλ, ράξε ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, 

ελζαξξχλεηαη θαη πινπνηείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ φπσο ην Marco Polo. Σα 
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δηεπξσπατθά δίθηπα, ππφ ηε κνξθή έξγσλ ππνδνκήο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

απνζθνπνχλ επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαηξνπηθφηεηαο ησλ κεηαθνξψλ. ηνρεχνπλ 

ηδηαίηεξα ζηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ψζηε λα επλνεζεί ε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ πνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα θαη 

ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε νηη νη πην ζεκαληηθέο  πνιηηηθέο θαη 

λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ πξνέθπςαλ απφ ηελ Λεπθή 

Βίβιν ησλ Μεηαθνξψλ, ηελ Πξάζηλε Βίβιν ησλ Μεηαθνξψλ, ηηο Μεηαθνξέο ην 2050 

θαζψο θαη απφ ηελ Δπξσβηληέηα. 

9.1.1 Ζ Λεπθή Βίβινο ησλ Μεηαθνξψλ 

Η πξψηε Λεπθή Βίβινο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ΔΔ ην 2001 θαη πξνσζνχζε έληνλα 

ηε ζηξνθή απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο πξνο άιιεο πην βηψζηκεο κεζφδνπο κεηαθνξψλ 

θαη θπξίσο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο. Δπίζεο, κεγάιεο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

δηαηξνπηθφηεηαο ζηηο κεηαθνξέο. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηεο ήηαλ ε κεηαηφπηζε ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο, ε αλαδσνγφλεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ε 

πξνψζεζε ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ παξαπνηάκησλ κεηαθνξψλ θαη ν έιεγρνο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ. 

Η Λεπθή βίβινο ηνπ 2006, έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ βησζηκφηεηα θαη 

ζηελ ζπληξνπηθφηεηα ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ φινη νη 

ηξφπνη κεηαθνξάο λα είλαη βηψζηκνη θαη φηη θάζε ηξφπνο κεηαθνξάο πξέπεη λα 

βειηηζηνπνηεζεί μερσξηζηά έηζη ψζηε λα έρνπκε έλα εληαίν ζχζηεκα κεηαθνξάο. Οη 

βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηεο, ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ε αζθάιεηα ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηηο κεηαθνξέο. 

Η Λεπθή βίβινο ηνπ 2011, επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε απειεπζέξσζεο ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε κηαο αλνηρηήο, ειεχζεξεο 

αγνξάο εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, επηηξέπνληαο ζηνλ 

ζηδεξφδξνκν λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ειεχζεξα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαη λα 

θαηαθέξεη κηα ζηξνθή απφ ηηο νδηθέο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Έλαο απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ζηφρνπο είλαη γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ, λα 

ππάξμεη ζηξνθή απφ ηηο νδηθέο πξνο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ζε πνζνζηφ 30%, 

κέρξη ην 2030 θαη ζε πνζνζηφ 50%, κέρξη ην 2050. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηεο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε  αλάπηπμε ησλ 

βηψζηκσλ θαπζίκσλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ logistics θαη ε ρξήζε 

εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

9.1.2 Ζ Πξάζηλε Βίβινο ησλ Μεηαθνξψλ 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθξηλε φηη ήηαλ απφιπηα απαξαίηεην ε πνιηηηθή γηα ηα 

δηεπξσπατθά δίθηπα µκεηαθνξψλ λα επαλεμεηαζηεί ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ ηεο Δπξψπεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. Γηα ην 
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ιφγν απηφ εμέδσζε ζηηο 04.02.2009 Πξάζηλε Βίβιν µε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη 

µκειινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα 

µκεηαθνξψλ. Ο ζρεδηαζκφο φισλ ησλ µκέζσλ µκεηαθνξάο, µε ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ρξήζε ησλ απφιπηα δηαιεηηνπξγηθψλ λνεκφλσλ ζπζηεκάησλ µκεηαθνξάο 

θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ µκεηαθνξψλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο, απνηειεί ηνλ ππξήλα κηαο ζηξακκέλεο πξνο ην µκέιινλ νινθιήξσζεο 

ηνπ δηθηχνπ. Απηά είλαη θαη ηα ηξία ζηνηρεία ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ, ηα νπνία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζπλδπαζκέλσλ 

µκεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ θαη πξνζψπσλ. Δηδηθά γηα ηηο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ππνδνκή θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ θαηάιιειε αλάπηπμε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηα ιηκάληα θαη ηηο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλδέζεηο µε ηελ ελδνρψξα, δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ηελ ελζσκάησζε πιήξσο 

δηαιεηηνπξγηθψλ θαη εκπνξηθά βηψζηκσλ δηαδξφκσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θαη «πξάζηλσλ δηαδξφκσλ», ηελ θαηάξγεζε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο ζηνπο θχξηνπο άμνλεο µεηαθνξψλ, ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

κεηαθνξηθψλ µέζσλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε νηη ε  Πξάζηλε Βίβινο ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ησλ 

θαιψλ ζπλδέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αλάπηπμε ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ. Δπίζεο, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ 

επηβαηηθψλ θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

δηαρσξηζκνχ ησλ δπν απηψλ εηδψλ κεηαθνξάο. Αθφκε, πξνσζείηαη ε 

ζπληξνπηθφηεηα, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηεξίδεηαη ε 

δηαηξνπηθφηεηα ζαλ απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

νξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ.  

9.1.3 Οη Μεηαθνξέο ην 2050 

Οη κεηαθνξέο ην 2050 είλαη ν ράξηεο πνξείαο γηα έλαλ αληαγσληζηηθφ ηνκέα 

κεηαθνξψλ, κε ηνλ νπνίν ζα απμεζεί ε θηλεηηθφηεηα θαη ζα πεξηθνπνχλ νη εθπνκπέο. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ εληαίνπ 

Δπξσπατθνχ ρψξνπ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ κεηαθνξψλ 

απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, πνπ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

CO2 ζηηο κεηαθνξέο θαηά 60% έσο ην 2050. ‟ απηφ ην ράξηε πνξείαο νξίδεηαη φηη 

πξέπεη λα αξζνχλ ηα θχξηα εκπφδηα θαη ζεκεία ζπκθφξεζεο ζε πνιιέο θαίξηεο 

πεξηνρέο ζηα πεδία ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. ηνλ ράξηε πνξείαο πξνηείλνληαη 40 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία θαη θαζνξίδνληαη δηάθνξνη 

ζηφρνη αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηαθίλεζεο : κέζα ζηηο πφιεηο, κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη 

γηα  κεγάιεο απνζηάζεηο. 
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9.1.3.1 Τπεξαζηηθέο Μεηαθηλήζεηο 

ηξνθή ηνπ 50% φισλ ησλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ κεζαίσλ απνζηάζεσλ απφ ηηο νδηθέο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ηηο 

πισηέο κεηαθνξέο. 

 Έσο ην 2050, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηβαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κεζαίσλ 

απνζηάζεσλ, απφ πεξίπνπ 300km θαη άλσ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηδεξνδξνκηθψο. 

 Έσο ην 2030, ην 30% ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε απφζηαζε 

άλσ ησλ 300 km πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, 

φπσο ζηδεξνδξνκηθψο ή κε πισηά κέζα, θαη άλσ ηνπ 50% έσο ην 2050. 

 Δμαζθάιηζε ζε φιε ηελ ΔΔ ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ θεληξηθνχ δηθηχνπ 

δηαδξφκσλ κεηαθνξάο, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αιιαγή ηξφπνπ κεηαθνξάο (θεληξηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ) έσο ην 

2030, κε έλα δίθηπν πςειήο πνηφηεηαο θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο έσο ην 

2050 θαη αληίζηνηρε πξφβιεςε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. 

 Έσο ην 2050, ζχλδεζε φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, θαηά πξνηίκεζε κε ην δίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο, 

επαξθήο ζχλδεζε φισλ ησλ θχξησλ ιηκέλσλ κε ην ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο. 

 Έσο ην 2020, θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ γηα έλα επξσπατθφ ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

πιεξσκή ηειψλ, θαη γηα ηηο επηβαηηθέο θαη γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

 Πιήξεο εθαξκνγή ησλ αξρψλ «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» θαη «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη» θαη δέζκεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα εμάιεηςε ησλ 

ζηξεβιψζεσλ, δεκηνπξγία εζφδσλ θαη εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο. 

9.1.3.2 Μεηαθηλήζεηο Μεζαίσλ Απνζηάζεσλ θαη Γηεπεηξσηηθέο 

Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο 

Θα εμαθνινπζήζνπλ λα θπξηαξρνχλ νη αεξνπνξηθέο θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οη 

λένη θηλεηήξεο θαη θαχζηκα θαη ηα λέα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα 

απμήζνπλ ηελ απφδνζε θαη ζα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο. 

 Υξήζε 40% θαπζίκσλ κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο έσο ην 2050 θαη, επίζεο, έσο ην 2050 κείσζε θαηά 40% ησλ 

εθπνκπψλ CO2 ζηελ ΔΔ απφ ηα θαχζηκα δεμακελνπινίσλ. 
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 Πιήξεο εθζπγρξνληζκφο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο έσο ην 2020 πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ εληαίν επξσπατθφ νπξαλφ: 

ζπληνκφηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο. Οινθιήξσζε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Αεξνπνξηθνχ Υψξνπ 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη 58 ρψξεο θαη 1 δηζεθαηνκκχξην θαηνίθνπο έσο ην 2020. 

 Δγθαηάζηαζε επθπψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ρεξζαίσλ θαη πισηψλ 

κεηαθνξψλ (φπσο ηα ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet θαη LRIT).  

 πλεξγαζία κε δηεζλείο εηαίξνπο θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε ΓΟΠΑ 

θαη ν ΓΝΣ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ 

ζηφρσλ γηα ην θιίκα, ζε παγθφζκην επίπεδν. 

9.1.3.3 Αζηηθέο Μεηαθνξέο 

Μεγάιε ζηξνθή πξνο θαζαξφηεξα απηνθίλεηα θαη θαζαξφηεξα θαχζηκα. ηξνθή 

50% απφ ηα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε ζπκβαηηθά θαχζηκα έσο ην 2030, κε 

ζηαδηαθή απαγφξεπζή ηνπο ζηηο πφιεηο έσο ην 2050.  

 Μείσζε ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο πνπ θηλνχληαη 

κε «ζπκβαηηθά θαχζηκα» θαηά ην ήκηζπ έσο ην 2030, ζηαδηαθή απαγφξεπζή 

ηνπο ζηηο πφιεηο έσο ην 2050 θαη επίηεπμε δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

νπζηαζηηθά ρσξίο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο κεγάιεο αζηηθέο 

πεξηνρέο έσο ην 2030. 

 Έσο ην 2050, επίηεπμε ζρεδφλ κεδεληθψλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ. Με βάζε ηνλ ζηφρν απηφ, ε ΔΔ επηδηψθεη λα κεησζνχλ θαηά ην 

ήκηζπ ηα νδηθά δπζηπρήκαηα έσο ην 2020. Δμαζθάιηζε φηη ε ΔΔ ζα θαηαζηεί 

πξσηνπφξα παγθνζκίσο ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αεξνπνξηθψλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

9.1.4 Ζ Δπξσβηληέηα 

Η Δπξσβηληέηα ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Δ.Δ. ην 1990 θαη απνζθνπεί 

ζηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ. Πξψηνλ, παξνπζίαζε κηα ζηξαηεγηθή πνπ απνζθνπεί λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη ηηκέο ησλ κεηαθνξψλ αληαλαθινχλ θαιχηεξα ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο ηνπο γηα ηελ θνηλσλία, ψζηε λα κπνξέζνπλ ζηαδηαθά λα κεησζνχλ νη βιάβεο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ε ζπκθφξεζε, κε ηξφπν πνπ λα ηνλψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κεηαθνξψλ θαη, ηειηθά, ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Γεχηεξνλ, παξνπζίαζε 

κηα πξφηαζε πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη θηιηθφηεξσλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ δηνδίσλ γηα ηα βαξέα νρήκαηα, ηα έζνδα απφ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο 

κεηαθνξέο θαη γηα ηε κείσζε ηεο ζπκθφξεζεο. Σξίηνλ, παξνπζίαζε κηα αλαθνίλσζε 
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ζρεηηθή κε ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ.  

Η ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο θαζνξίδεη πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφ ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξψλ. 

Η ζηξαηεγηθή απηή, βαζηδφκελε ζηα πθηζηάκελα θνηλνηηθά κέηξα θαη πξνηάζεηο, 

φπσο εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ ππαγσγή ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ, ιακβάλεη ππφςε φια ηα 

εμσηεξηθά ζηνηρεία θφζηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο 

ηνπηθήο ξχπαλζεο, ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο ζπκθφξεζεο. Η πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο 

νδεγίαο πεξί επηβνιήο ηειψλ ζηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα γηα ηε ρξήζε ππνδνκήο 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Δπηδηψθεη λα θαζηεξψζεη έλα 

πιαίζην, ην νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα ππνινγίδνπλ θαη λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηα δηφδηα αλάινγα κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ην ζφξπβν απφ 

ηηο εθπνκπέο ηεο θπθινθνξίαο θαη αλάινγα κε ηα επίπεδα ζπκθφξεζεο ηηο ψξεο 

αηρκήο. Απηφ ζα ελζαξξχλεη ηνπο κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ λα αγνξάδνπλ 

θαζαξφηεξα νρήκαηα θαη λα βειηηψλνπλ ην εθνδηαζηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ. Σα δηφδηα πξέπεη λα εηζπξάηηνληαη κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηα δε ηπρφλ έζνδα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έξγα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαθνξψλ, φπσο π.ρ. 

ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε νρεκάησλ θαζαξφηεξσλ θαη κε βειηησκέλε ελεξγεηαθή 

απφδνζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηνδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνηλή 

κέζνδνο, έηζη ψζηε ηα δηφδηα λα είλαη δηαθαλή, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ζπκβαηά κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

9.2  Σν Ννκηθφ Πιαίζην ηεο Διιάδαο  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Ννκνζρεδίνπ, ην νπνίν παξαηίζεηαη νιφθιεξν ζην παξάξηεκα 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, απνηεινχλ ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 

επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, ν εμνξζνινγηζκφο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ε 

απειεπζέξσζε ηνπ θνκίζηξνπ, ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ1 96/26/ΔΚ.  

Βαζηθή θαηεχζπλζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ απνηειεί παξάιιεια, ε νκαιή 

κεηάβαζε ζην λέν πιαίζην Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ,  κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηε  δηάξζξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηε ρψξα καο. Πξφθεηηαη γηα 

κία βαζηθή ζεζκηθή παξέκβαζε δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζα θαηαζηήζεη 

ζπκβαηφ ην ειιεληθφ πιαίζην εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ην αληίζηνηρν άιισλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Με ην παξφλ λνκνζρέδην επηδηψθεηαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, κε γλψκνλα ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο εμειίμεηο 

ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο λα θαηαζηνχλ αθελφο 

βηψζηκεο θαη αθεηέξνπ αληαγσληζηηθέο.  
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9.2.1 Βαζηθνί Άμνλεο, Πξνβιέςεηο θαη Αιιαγέο ηνπ Ννκνζρεδίνπ 

Οη  βαζηθνί άμνλεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ είλαη νη εμήο: 

1. Η απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. 

απηνθηλήησλ ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο 

2. Η δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπγρξφλνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα 

νδηθέο κεηαθνξέο ζηε ρψξα καο, 

3. Η απειεπζέξσζε ηνπ θνκίζηξνπ 

4. Η ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη νη 

ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνλ πνιίηε 

5. Η νξγάλσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο 

6. Η παξνρή θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ  

7. Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο άπιεο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. 

8. Η δεκηνπξγία ηακείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

9. Η ελνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δηεζλείο, εζληθέο, λνκαξρηαθέο θαη 

εηδηθέο κεηαθνξέο 

 

Οη βαζηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ:  

 Σεξνχληαη νη βαζηθέο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο, ήηνη πηνζεηνχληαη ηξεηο 

νκάδεο θξηηεξίσλ πξφζβαζεο ζην επάγγεικα: α) θξηηήξηα αμηνπηζηίαο β) 

θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα  θαη γ) πξνυπφζεζε επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο.  

 Σν λνκνζρέδην ιακβάλεη ππφςε ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο πνπ αθνινχζεζαλ 

άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ..   

 Σν λνκνζρέδην πηνζεηεί ηε δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο ζην λέν 

θαζεζηψο, φζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην 

λνκνζρέδην, γίλεηαη πξφβιεςε ηξηεηνχο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηφλ ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν 

θαζεζηψο νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ζα εθδίδνληαη λέεο άδεηεο κε βάζε ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

αδεηνδφηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αδεηνδφηεζε νρεκάησλ κε βάζε ην ηνλάδ, 

θαζψο θαη ζηελ ππάξρνπζα θαηεγνξηνπνίεζε αδεηψλ (άδεηεο γηα δηεζλείο 

κεηαθνξέο, άδεηεο γηα εζληθέο κεηαθνξέο, άδεηο γηα λνκαξρηαθέο κεηαθνξέο 

θαη άδεηεο γηα κεηαθνξά θαπζίκσλ). 

 Η νξγάλσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ εκπνξεπκάησλ ζε Μεηαθνξηθέο 

Δηαηξίεο. Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε δχν εηδψλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ, κε ηε 

κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ή ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηηο 
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νπνίεο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ε  δηελέξγεηα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ.  

 Γεκηνπξγείηαη λέν ζχζηεκα ρνξήγεζεο αδεηψλ, ην νπνίν ηζρχεη ακέζσο κεηά 

ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.  Σν λέν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο 

πξνβιέςεηο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.  Γηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ..  

 Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ν αξηζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

αδεηψλ Φ.Γ.Υ. απειεπζεξψλεηαη θαη πιένλ θάζε ελδηαθεξφκελε κεηαθνξηθή 

εηαηξία  ζα δχλαηαη λα ιάβεη άδεηα ΦΓΥ.  Οη άδεηεο ΦΓΥ ζα ρνξεγνχληαη κε 

βάζε ηελ ηήξεζε ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

1071/ 2009.Γηα ηηο άδεηεο απηέο ζα ππάξρεη θαηαβνιή εηδηθήο εηζθνξάο, ε 

νπνία κεηψλεηαη ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, μεθηλψληαο απφ ην 

2011 θαη ηειεηψλνληαο ην 2013. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, δελ ζα ππάξρεη πιένλ ε εηδηθή 

εηζθνξά θαη κε βάζε ην λένλ ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο ε άδεηα ζα ρνξεγείηαη ζε 

νδηθνχο κεηαθνξείο.  Παξάιιεια ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ε κεηαθνξηθή εηαηξία πνπ 

επηζπκεί λα ιάβεη άδεηα, κε βάζε ηηο ηέζζεξεηο νκάδσλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ε 

Δ.Δ., δειαδή ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ηελ άδεηα επαγγέικαηνο, ηελ 

χπαξμε ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη ηελ θαιή θήκε. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ησλ πθηζηάκελσλ αδεηνχρσλ Φ.Γ.Υ απηνθηλήησλ.  

 Οη ππάξρνπζεο άδεηεο ζεσξνχληαη σο ζηνηρείν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

Δηαηξηψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Η αμία ηνπο σο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα 

ηζνχηαη κε ην ηέινο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη γηα αληίζηνηρε λέα άδεηα. 

 

9.2.2 Γηαζθαιίζεηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο  

9.2.2.1 Αζθάιεηα θαη Πνηφηεηα Οδηθνχ Γηθηχνπ 

Σν νδηθφ δίθηπν, (αζηηθφ θαη εζληθφ), φπσο είλαη δηακνξθσκέλν, πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή επηβάξπλζε απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ. 

ε θνηλνηηθφ επίπεδν ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηε 19ε ζέζε φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ (απηνθηλεηφδξνκνη) κε ην κεηαθεξφκελν θνξηίν (ζε 

εθ. ηνλνρηιηφκεηξα), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο επηβάξπλζεο ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

χκθσλα κε κειέηεο, νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα θξάηε κέιε θξίλνληαη αλεπαξθείο, δεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα καο ην 98% ησλ 

εζληθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ εμππεξεηείηαη απφ ηηο νδηθέο. Σν λέν 

λνκνζρέδην ιακβάλεη ππφςε απηή ηελ θξίζηκε επίπησζε πνπ ζα επέιζεη ζην ππάξρνλ 
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νδηθφ δίθηπν,  θαη ε νπνία ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηνπο δείθηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο.  

9.2.2.2 Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία 

χκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο ν θιάδνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ έρεη απμεκέλν 

κεξίδην επζχλεο έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ κεηαθνξάο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ηα βαξέα θνξηεγά απηνθίλεηα 

επζχλνληαη γηα ηελ εθπνκπή θπξίσο ζσκαηηδίσλ θαηά πνζνζηφ 71% ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα κέζα νδηθήο κεηαθνξάο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ βαξέσλ 

νρεκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ εθπνκπή νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ κε πνζνζηφ 40%. 

Μάιηζηα ε Δπξσπατθή Έλσζε, ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ην 

πεξηβάιινλ ε δηφγθσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα 

πξνγξάκκαηα Marco Polo θαη Marco Polo II, ηα νπνία επηδνηνχλ φια ηα κέζα 

κεηαθνξάο πιελ ησλ νδηθψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαθξηηηθή απηή κεηαρείξηζε ζε 

βάξνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εληνχηνηο θξίζεθε απαξαίηεην 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ επίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζην επάγγεικα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πξνβιέπεηαη, αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία, ην κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ην είδνο ηεο ρνξεγνχκελεο 

άδεηαο, ε θαηαβνιή εχινγνπ πνζνχ εηδηθήο εηζθνξάο, ην νπνίν αθνξά κφλν ηελ 

κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ 30-6-2013, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε εηζθνξά 

κεηψλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ε εηζθνξά παχεη λα 

πθίζηαηαη. 

9.2.3 Δπηκέξνπο ηνηρεία ηνπ Ννκνζρεδίνπ 

 Οξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ΤΠΟΜΔΓΙ  κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε 

ακεξφιεπηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

βάζεη αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο θξηηεξίσλ. 

 πληζηάηαη Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

απνηίκεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ θεθαιαίνπ ζηηο ζπληζηψκελεο, δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο λνκνζρεδίνπ, κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. 

 Η δεκηνπξγία Δζληθνχ Μεηξψνπ Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ («Δ.Μ.Μ.Δ.») 

Πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε ηήξεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κεηξψνπ, ζην 

νπνίν ζα εγγξάθνληαη ηφζν νη ζπληζηψκελεο κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο 

κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, φζν θαη νη πθηζηάκελεο ηδηφηππεο κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο θαη νη νδηθνί κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

επηηεπρζεί ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηε ρψξα καο Φ.Γ.Υ. 

απηνθηλήησλ, αιιά θαη φισλ ησλ εηαηξηψλ Οδηθψλ Μεηαθνξέσλ, πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ  ζηελ ρψξα καο. Σν κεηξψν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ θαλνληζκνχ 1071/2009. 



  

70 
 

 Η θαηάξγεζε ησλ θνκίζηξσλ γηα ηηο δηελεξγνχκελεο κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα 

κεηαθνξέο–ειεχζεξε δηακφξθσζε ηηκψλ. Καηαξγνχληαη θαηαξρήλ ηα 

θφκηζηξα γηα ηηο πάζεο θχζεσο κεηαθνξέο κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα, ηα νπνία 

πξνέβιεπε ν λ.383/76, θαη πιένλ ε δηακφξθσζε  ηεο ηηκήο αλά κεηαθεξφκελν 

ηφλν θαη ρηιηφκεηξν ζα γίλεηαη ειεχζεξα,  κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο θαη θαηαξγνχληαη νη ζηξεβιψζεηο πνπ επέξρνληαλ κε ην 

δηνηθεηηθφ θαζνξηζκφ ηηκψλ. ε πεξίπησζε εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαη κφλνλ 

γηα ηε κεηαθνξά θαπζίκσλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κε θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε λα θαζνξίδεηαη θφκηζηξν γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο. Η ξχζκηζε απηή 

ηζρχεη κφλν γηα λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη 

βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.3054/2002 «Οξγάλσζε ηεο 

αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α'230).  

 Η δεκηνπξγία Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία εηδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, φπνπ θαηαηίζεηαη ε θαηαβαιιφκελε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο λνκνζρεδίνπ εηζθνξά θαη παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη ε δηάζεζε ηεο 

απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ, θαζψο  θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 Γηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. 

απηνθηλήησλ. Σν παξφλ λνκνζρέδην θαζηεξψλεη κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ηξηψλ 

εηψλ, νη πθηζηάκελεο άδεηεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηνπο φξνπο έθδνζεο 

ηνπο γηα κία δεθαεηία. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο νη θάηνρνη ηνπο 

ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο κε άιια λεφηεξεο 

ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζα είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: ηαηηζηηθά ηνηρεία ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα  

Οη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ έλα θιάδν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ην 7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο  θαη ην 7% ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία νη 

ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα 

πξφηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη θπξίσο γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο (2,3% εηεζίσο 

ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη 3,1 % ζηηο επηβαηηθέο). πγρξφλσο φκσο παξά ηε 

δσηηθή ζεκαζία ηνπ θιάδνπ, ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο έλαλ ηδηαίηεξα επαίζζεην 

ηνκέα, θαζψο ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζπλεπάγεηαη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζε αγαζά ηδηαίηεξεο  ζεκαζίαο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

10.1 Δξγαδφκελνη ζηνλ Κιάδν ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ 

Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ κίαο ρψξαο είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είηε 

έρνπλ εξγαζία (απαζρνινχκελνη), είηε  δελ απαζρνινχληαη (άλεξγνη) αιιά έρνπλ 

δειψζεη φηη επηζπκνχλ θαη είλαη δηαζέζηκνη λα εξγαζζνχλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ 

(εθθξαζκέλν ζε 1000) πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε 2006 έσο 2012. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη απφ ην 

2006 κέρξη ην 2009 ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ 

θπκαηλφηαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε κηα κηθξή πησηηθή ηάζε ελψ ην έηνο 2010 γίλεηαη κηα 

πνιχ κεγάιε κείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ Δπξψπε. Δλψ ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε 

κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε ην 2011 κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ λα 

θηάλνπλ ηνπο 53.100. 

 

 Γηάγξακκα 10.1 
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Employment in Freight Road Transport in Greece in 1000 

Statistical Pocketbooks 2007-2015 

 

10.2 Δηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηα έηε 2006 έσο 2012. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, κηα δξακαηηθή κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ ην έηνο 2008, νη 

νπνίεο κεηψζεθαλ απφ 21718 ην 2007 ζε 5318, ελψ απφ ην 2010 θαη κεηά 

παξαηεξνχκε κηα αχμεζε ηνπο, νη νπνίεο απμήζεθαλ ζε 22349 ην 2010. 

 

Γηάγξακκα 10.2 

Number of Enterprises in Freight Road Transport in Greece 

Statistical Pocketbooks 2007-2015 

 

10.3 Σδίξνο ησλ Δηαηξηψλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Κιάδν ησλ 

Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ην ηδίξν ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ 

Διιάδα, εθθξαζκέλν ζε εθαηνκκχξηα επξψ. Παξαηεξνχκε φηη  ην έηνο 2010 ήηαλ ην 

πην πξνζνδνθφξν γηα ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θηάλνληαο ηα 4.019.000.000 επξψ, 
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ελψ κεηά παξνπζηάδεηαη κηα δξακαηηθή κείσζε ζηα θέξδε ηνπο. θηάλνληαο ηα 

2.452.000.000 επξψ δειαδή κηα κείσζε πεξίπνπ ζην κηζφ. 

 

 
Γηάγξακκα 10.3 

Turnover of Enterprises in Freight Road Transports in Greece in Million euro 

Statistical Pocketbooks 2007-2015 

 

10.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 

Μεηαθνξέο  

Γελ ππάξρνπλ κφλν νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο κηαο ρψξαο, αληίζεηα ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο εμίζνπ ζεκαληηθνί, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δήηεζε γηα εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.), ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαζψο θαη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο.  

10.4.1 Σν Α.Δ.Π. ηεο Υψξαο 

Σν Α.Δ.Π. κηαο ρψξαο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο, άξα κηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ εκπνξεπκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζην Α.Δ.Π. ηεο. Ο φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε 

κηα ρψξα εμαξηάηαη απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο, νπφηε θαη ν φγθνο ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο απηήο. 

χκθσλα κε ηελ Eurostat, ν παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο κπνξεί λα θαλεί κε ην ιφγν ησλ 

ζπλνιηθψλ ηφλν-ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλχνληαη ζε έλα έηνο, πξνο ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.  
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Σν 2004 ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην Α.Δ.Π., ελψ ηα επίπεδα ηνπ 

Α.Δ.Π., γηα ηα έηε 2003 θαη  2004 είλαη πεξίπνπ ίδηα. Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ ειιεληθνχ Α.Δ.Π., έρεη σο βάζε ην Δπξσπατθφ 

Α.Δ.Π., ην νπνίν είλαη 100%, νπφηε γηα λα απμεζεί ν ιφγνο, αθνχ ν παξνλνκαζηήο 

παξακέλεη ζηαζεξφο, πξέπεη λα απμεζεί ν αξηζκεηήο, ν νπνίνο ππνινγίδεηε φηη 

απμήζεθε ην 2004 ζε ζρέζε κε ην 2003 θαηά 182,7%, απηή ε ηεξάζηηα αχμεζε ζηα 

ζπλνιηθά ηφλν-ρηιηφκεηξα, δηθαηνινγείηαη απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 2004 

πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα.  

10.4.2 Ζ Βηνκεραληθή Παξαγσγή ηηο Υψξαο  

Η βηνκεραληθή παξαγσγή ηηο ρψξαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δήηεζε γηα 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηαηί αλ ε ρψξα απηή έρεη κεγάιε παξαγσγή, απαηηείηαη 

ηφζν ε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ πξψησλ πιψλ φζν θαη ε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ 

ηειηθψλ εκπνξεπκάησλ.  

ηελ Διιάδα ηηο, ηηο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή κεηψλεηαη ξαγδαία απφ ην 2007 θαη χζηεξα θαη ζα κεησζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ βηψλεη ε ρψξα ηηο ζήκεξα 

( δεκνςήθηζκα, capital controls θαη bank holiday). Η θαζνδηθή ηηο πνξεία έρεη άκεζν 

αληίθηππν ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, θαζψο κεηψλεηαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξέο 

κε απνηέιεζκα ν θιάδνο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ  κεηαθνξψλ λα πιήηηεηαη 

αλεπαλφξζσηα. 

 

Γηάγξακκα 10.4  

Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο  

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 2015 
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10.4.3 Οη Δηζαγσγέο θαη νη Δμαγσγέο ηηο Υψξαο  

Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη ζε κηα ρψξα, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε δήηεζε γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ απφ ην 

2003 κέρξη ην 2013  ζηελ Διιάδα.  

Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ην δηάγξακκα, φηη ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηηο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαη νη εμαγσγέο απμήζεθαλ. Σν γεγνλφο 

φηη νη εμαγσγέο απμήζεθαλ δηθαηνινγείηαη θαζψο ηα Διιεληθά πξντφληα έρνπλ 

ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα άιισλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

αληαγσληζηηθφηεξα. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ε θξίζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

δήηεζε γηα εκπνξεχκαηα λα κεηψλεηαη ξαγδαία θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη θαη ε 

δήηεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηε ρψξα. 

 

Γηάγξακκα 10.5 

Δηζαγσγέο & Δμαγσγέο Διιάδαο 

Eurostat 2014 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 

Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 28 γηα ηα έηε απφ ην 

2010-2013. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα βιέπνπκε φηη φια ηα έηε παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθέο κεηαβνιέο ηφζν ζην ΑΔΠ φζν θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο ρψξαο.  
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 Πίλαθαο 10.1 

Growth in GDP and Industrial Production compared to last years 

 

Statistical Pocketbook 2015 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ησλ 

Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

11.1 Πιενλεθηήκαηα ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

1. Η επθακςία θαη ε επειημία ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπο πνπ ηνπο έρεη επηηξέςεη ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηνπο. Η επειημία ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη κεγαιχηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα είδε κεηαθνξψλ (π.ρ. αεξνπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο θηι.). Απηή ηνπο ε επειημία νθείιεηαη ζην ίδην ην κεηαθνξηθφ 

κέζν, δειαδή ηα θνξηεγά νρήκαηα, πνπ κπνξνχλ εχθνια λα επηιέμνπλ ηελ 

αθεηεξία, ηνλ πξννξηζκφ αιιά θαη ην δξνκνιφγην πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ θαη ελδηάκεζεο ζηάζεηο ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα ζε αληίζεζε κε ηα αεξνπιάλα θαη ηα πινία. 

2. Οη νδηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ θαη λα 

κεηαθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ ζε κηα επξεία γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. 

3. Η κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θνξηεγά νρήκαηα. 

4. H επθνιία εχξεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πρ trailer, 

container θηι. 

5. To ρακειφ θφζηνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ.  

6. Πξαγκαηνπνηνχλ εχθνια κεηαθνξέο απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηφπν θαηαλάισζεο ηνπο (door to door) θαη δελ απαηηνχλ 

κεηαθφξησζε νχηε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, πέξα απφ ηνπο 

δξφκνπο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη. Πξάγκα ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηα 

ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα πνπ απαηηνχλ κεγάιεο θαη πνιχ θνζηνβφξεο 

εγθαηαζηάζεηο φπσο είλαη ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα. 

7. Έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε πςειή ζρεηηθή 

ηαρχηεηα ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ. Με κφλν θχξην πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηα φξηα ηαρχηεηαο πνπ επηβάιεη ε θάζε ρψξα. 

8. Οη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη απφιπηα ζπκπιεξσκαηηθέο ηφζν ζηηο ζαιάζζηεο 

φζν θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, αθνχ απηέο νη δπν κνξθέο είλαη νη 

πην θνηλέο κνξθέο ζπλδπαζηηθψλ κεηαθνξψλ. 

9. Οη νδηθέο κεηαθνξέο δελ επεξεάδνληαη ηφζν άκεζα απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζαιάζζηεο θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

πνπ ηα δξνκνιφγηα ηνπο κεηαβάιινληαη εχθνια φηαλ επηθξαηνχλ αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

10. Οη νδηθέο κεηαθνξέο πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο επνρηθέο κεηαθνξέο γηαηί 

κεηαθηλνχληαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην 

εθάζηνηε κεηαθνξηθφ έξγν. 

11. Σν θφζηνο θεθαιαίνπ απφθηεζεο ησλ νρεκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ζρεηηθά εχθνιν γηα ηνπο λένπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε. Απηφ βνεζά ζην λα δηαζθαιηζηεί φηη ε βηνκεραλία νδηθψλ 



  

78 
 

κεηαθνξψλ, γηα παξάδεηγκα, είλαη άθξσο αληαγσληζηηθή. Σν ρακειφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ επίζεο εμαζθαιίδεη φηη νη θαηλνηνκίεο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο 

κπνξνχλ λα δηαρένληαη γξήγνξα κέζα απφ ηε βηνκεραλία. 

11.2 Μεηνλεθηήκαηα ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

1. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε 

ζπλερψο απμαλφκελε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε πνπ παξαηεξείηαη ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ( πρ απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ νρεκάησλ 

θηι.) Αμίδεη λ‟ αλαθέξνπκε νηη ηα πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο ρξφλνπο ησλ κεηαθνξψλ φζν θαη ζην 

θφζηνο ηνπο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο παξαδφζεηο ησλ 

θνξηίσλ. 

2. Αθφκα έλα κεγάιεο ζεκαζίαο πξφβιεκα είλαη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ πξνθαιείηε απφ ηα κεγάια πνζνζηά εθπνκπήο ξχπσλ ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

3. Σα ηξνραία αηπρήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο νδηθνχο άμνλεο ηφζν ηεο 

Διιάδαο φζν θαη ηεο Δ.Δ. είλαη έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα πνπ εληείλεηαη 

απφ ηε ρξήζε ησλ νδηθψλ κέζσλ  κεηαθνξάο. 

4. ε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ αλαδείρζεθε θαη ε 

θαηαθφξπθε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία εθηίλαμε ηα 

κεηαθνξηθά θφζηε ζε πνιχ πςειά επίπεδα. 

5. Σν πςειφ θφζηνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ είλαη έλα 

αθφκα κεγάιν πξφβιεκα. 

6. Σν πνζνζηφ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ζε 

ζέκαηα «Πξάζηλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» είλαη ρακειφ.  

7. Η αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο νδεγεί ζε πςειφ πνζνζηφ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνκέα. Παξφια απηά, 

ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ δελ 

ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρέο. Δηδηθφηεξα νη θπξίαξρεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

θαη παξέρνπλ θαζεηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεξγάηεο ή 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πεξίπησζε.  

8. Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε, εθηφο απφ ην κέγεζνο, έρεη επεξεάζεη ηελ 

θεξδνθνξία θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνκέα.  

9. Η έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε 

παξάιιειε πίεζε γηα απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, θάηη ην νπνίν 

επηηείλεηαη πεξεηαίξσ ιφγσ ηνπ πςεινχ κέζνπ φξνπ εκεξψλ είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ, θαη ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε πάγην εμνπιηζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12: SWOT Αλάιπζε ηνπ Κιάδνπ ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

αλ εξγαιείν, ε αλάιπζε SWOT δελ απνηειεί κία πιήξε κειέηε ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζέκαηνο, αιιά αληίζεηα έλα ρξήζηκν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν πνπ βνεζά ζηελ 

πξνθαηαξηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ θαη ζηελ εμαγσγή πξσηαξρηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε αλάιπζε SWOT, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλάιπζε PESTEL θαη ηελ αλάιπζε ησλ 5 P‟s 

ηνπ Marketing, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ πην αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ην ππφ εμέηαζε ζέκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ, φηαλ απηφο θαιείηαη λα ιάβεη κία 

απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Η 

αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα Γπλαηά εκεία (Strengths) ελφο νξγαληζκνχ, ηα 

Αδχλαηα εκεία (Weaknesses) ελφο νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηηο Δπθαηξίεο 

(Opportunities) θαη ηηο Απεηιέο (Threats) πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη. Η αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη, 

κε ζθνπφ λα  πάξνπλ απνθάζεηο αιιαγήο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή. Αθφκε, ηα δπλαηά θαη η‟ αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ 

θαηέρεη. Δλψ εληνπίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη  ησλ ζχζηεκά 

απηνχ. Αληίζεηα, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα κέηξα ηνπ, φπνπ θάηη 

ηέηνην είλαη εθηθηφ Γεληθά, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο επηρεηξείηαη λα 

απαληεζνχλ νξζνινγηθά θαη κε φζν ην δπλαηφλ πην πνζνηηθνπνηεκέλν ηξφπν 

εξσηήκαηα γηα ηελ θάζε εξεπλψκελε πεξηνρή. 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα αλάιπζε SWOT ηνπ θιάδνπ ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα: 

Strengths – Γπλαηά εκεία 

 Η θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε θαη κνξθνινγία ηεο ηεο Διιάδαο. 

 Η αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηα Βαιθάληα θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα σο ηε κνλαδηθή 

νδφ ηεο Αζίαο πξνο ηελ Δπξψπε. 

 Ο δηαζέζηκνο ζηφινο θνξηεγψλ νρεκάησλ ηεο ρψξαο. 

 Η ηδηαίηεξα ηζρπξή Ναπηηιία ηεο ρψξαο. 

 Η κεγάιε επειημία ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε νπνηαδήπνηε άιιν 

κεηαθνξηθφ κέζν. 

 Η ζπκπιεξσκαηηθή ηδηφηεηα ησλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο  ζηα ζαιάζζηα θαη 

ζηα ζηδεξνδξνκηθά κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. 

 Η κεγάιε πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

σο πξνο ηηο επνρηθέο κεηαθνξέο. 

 Η δηαζέζηκε θαη αξθεηά αλεπηπγκέλε ηερλνγλσζία ησλ Διιήλσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Η ζηαδηαθή αιιά αξγή αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηαζκψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ΔΜΠΟ) ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. 

 Σν πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο, φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ 

κέζν κεηαθνξάο γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 Η εμππεξέηεζε κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 

(εζληθέο κεηαθνξέο). 

 Σα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ίδησλ ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ (πφξηα – πφξηα, επειημία σξαξίνπ αιιά θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ θηι.). 

Weaknesses -  Αδχλαηα εκεία 

 Η πνιχ κηθξή έσο αλχπαξθηε αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, πνπ ζεκεηψλνπλ ζπλερή πξφνδν, νη νπνίεο ζα βειηίσλαλ θαη ζα 

δηεπθφιπλαλ πνιχ ηηο εκπνξεπκαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα.  

 Η δπζθνιία αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ήδε ππάξρνληνο κεγάινπ 

ζηφινπ νρεκάησλ ηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαηά θαλφλα είλαη παιηφο θαη δελ εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε. 
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 Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ, θνξνινγηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πνπ 

απνζαξξχλεη επελδχζεηο θαη δπζθνιεχεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Η δχζθνιή πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε 

χπαξμεο κεγάινπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Η γεηηλίαζε κε ρψξεο ρακειφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ αιιά θαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηεο Διιάδαο (Βνπιγαξία, 

Ρνπκαλία θηι.). 

 Σν κεγάιν πνζνζηφ θελψλ νρεκαην-ρηιηνκέηξσλ ζηηο εζληθέο κεηαθνξέο έρεη σο 

απνηέιεζκα έλα κεγάιν κέξνο ησλ θνξηεγψλ λα παξακέλεη 

άδεην/αρξεζηκνπνίεην θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζληθψλ κεηαθνξψλ. 

 Ο κηθξφο αξηζκφο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα. 

 Η αλάπηπμε ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε εζληθφ επίπεδν ζρεδφλ 

ζην κέγηζην βαζκφ. 

 Οη ηδηαίηεξα πςειέο κεηαβιεηέο δαπάλεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ ( πρ θαχζηκα, δηφδηα, ηέιε θπθινθνξίαο, θνξνινγία θηι.).  

 Η απνπζία ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά γηα επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Οη πεξηνξηζκέλνη θξαηηθνί  πφξνη γηα επηδνηήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Οη θαθήο πνηφηεηαο εζληθνί δξφκνη πνπ δπζρεξαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

 Η απμεκέλε θίλεζε θαη ε έιιεηςε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

Διιεληθψλ πφιεσλ. 

 Οη πεξηνξηζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηα ιηκάληα. 

 Οη αλεπαξθείο ππνδνκέο ηνπ εζληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ε ειιηπήο 

ζχλδεζε ηνπ κε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Η κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηε ζε κεγάιν βαζκφ απφ η‟ 

απμεκέλα πνζνζηά εθπνκπήο ξχπσλ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Ο πφιεκνο ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θνκκάηη ηεο 

Διιάδαο–Ιηαιίαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη ζηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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 Σν γθξίδν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην θιάδν ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα. 

Opportunities – Δπθαηξίεο 

 Η πξνζδνθψκελε νκαινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηελ Διιάδα ζα δψζεη λέα ψζεζε ζηνλ θιάδν. 

 Η πξνζδνθψκελε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πξφζβαζε 

ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζα δψζεη αλάζα ζηηο εηαηξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα γηα 

λέεο επελδχζεηο. 

 Η βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Η αμηνπνίεζε ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο θαη ηεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ. 

 Η πξνζέιθπζε λέσλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ απφ άιιεο ρψξεο. 

 Η πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ κε Έιιελεο 

εθνπιηζηέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε  δηθηχσλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

 Η θάιπςε ησλ θελψλ νρεκαην-ρηιηνκέηξσλ ζηηο εζληθέο κεηαθνξέο. 

 Η Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Οη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο είλαη ε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηίσλ (Track & Trace). 

 Η εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Η εμεηδίθεπζε πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Η πεξεηαίξσ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

εκπνξεπκαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο αιιά θαη ε κείσζε ησλ θνκίζηξσλ απφ ηε 

κεξηά ηνπο. 

 Η κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, 

ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηνλάδ. 

 Σν ζρεδηαδφκελν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ζην Θξηάζην Πεδίν πνπ αλακέλεηαη 

λα απνηειέζεη θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ ζπλδπαζκέλσλ δηα 

κεηαθνξψλ θαη λα θαηαζηεί νδεγφο γηα κηα επξχηεξε αλάπηπμε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηεο αγνξάο. 

 Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνσζεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αιιά θαη 

άιια πνιχ ζεκαληηθά πνηνηηθά θξηηήξηα φπσο, ε αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ 
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νρεκάησλ θαη ε αλαλέσζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ κεηαθνξηθψλ 

εηαηξηψλ. 

Threats – Απεηιέο 

 Η είζνδνο μέλσλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ ηεο Διιάδαο. 

 Σν ρακειφ εξγαζηαθφ θφζηνο ζηηο γεηηληάδνπζεο βαιθαληθέο ρψξεο ηεο Διιάδαο, 

πνπ σζεί πνιιέο εηαηξίεο θαη ειιεληθέο λα εδξαησζνχλ ζ ‟απηέο ηηο ρψξεο. 

 Η κεηαθίλεζε νξηζκέλσλ εηαηξηψλ ζε άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο ιφγν ηνπ 

κηθξφηεξνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ηεο πην ήπηαο θνξνινγίαο απ‟ απηή ηεο 

Διιάδαο. 

 Η ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα πξνψζεζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη 

ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κε έκθαζε πάιη ζην ζηδεξφδξνκν. 

 Η πξνζθνξά θαθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

απφ ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο.  

 Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη 

άξα θαη ζηε κείσζε ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Η κείσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ε κείσζε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ. 

 Η κείσζε ηνπ Α.Δ.Π. 

 Σν αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

 Η αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Η αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

 Σν πνιχ αξλεηηθφ θαη αβέβαην πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ην νπνίν επηδεηλψζεθε κε ην δεκνςήθηζκα ηεο 5
εο

 Ινπιίνπ 

2015, πνπ έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ηε κείσζε 

ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 H επηβνιή capital control ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε εθηελήο Αξγία ησλ 

Σξαπεδψλ (Bank Holiday), ηνλ Ινχλην ηνπ 2015, πνπ δπζρεξαίλεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ην 

πάγσκα ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο 

γηα νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13: PESTEL Αλάιπζε ηνπ Κιάδνπ ησλ 

Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα  

Η αλάιπζε PESTEL είλαη έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ηνπ marketing πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ, δειαδή 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δνκψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ νξγαληζκφ απηφ. Έηζη, ε 

αλάιπζε PESTEL αλαιχεη: 

 Σν Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Political Environment) 

 Σν Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economical Environment) 

 Σν Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Social Environment) 

 Σν Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological Environment) 

 Σα Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (Environmental Issues)  

 Σν Ννκηθφ-Ννκνζεηηθφ πιαίζην (Legal Environment) 

Η αλάιπζε απηή, πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιάλν marketing 

(Marketing Plan) θαηά ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

αλαθνξηθά κε ην καθξνπεξηβάιινλ. Ωζηφζν, απνηειεί απφ κφλε ηεο αλεμάξηεην 

εξγαιείν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

  

Πην αλαιπηηθά, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηνπο λφκνπο, ην πνιηηηθφ θαζεζηψο θαη ηε κνξθή θπβέξλεζεο. Απηνί 

θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο  απηνχ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ή λα 

απαγνξεχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. ‟ απηή ηελ θαηεγνξία εμεηάδνληαη 

θαη αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην πιαίζην 

ξχζκηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεδίνπ, ειεπζεξίεο, πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο θαη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νη εξγαηηθνί λφκνη θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην ζχζηεκα 

θνξνιφγεζεο, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ εκπνξηθή πξνβνιή θαη ηνλ εκπνξηθφ 

αληαγσληζκφ, ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηαθξαηηθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη νη 

θπβεξλεηηθέο επηινγέο ζε ζέκαηα πγείαο, παηδείαο, άκπλαο, δνκψλ ηνπ θξάηνπο θ.ιπ., 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σέινο, ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ εληάζζεηαη 

επίζεο θαη νηηδήπνηε ιεηηνπξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. ε ηνπηθή θαη ε λνκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε θ.ιπ.).  
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Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή κίαο ρψξαο ή 

θνηλσλίαο. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ, ην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επίπεδα 

απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο θαζψο θαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ΑΔΠ. Απηνί νη 

παξάγνληεο έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζην πσο ιεηηνπξγνχλ θαη παίξλνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο νη νξγαληζκνί. Γηα παξάδεηγκα ηα επηηφθηα επεξεάδνπλ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πνην βαζκφ ν νξγαληζκφο κπνξεί λα κεγαιψζεη θαη 

λα επεθηαζεί. Οη ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ έρνπλ αληίθηππν ζην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη, ζηνλ εθνδηαζκφ θαη ηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ ζε 

κία νηθνλνκία θ.η.ι..  

Παξάιιεια, ε δνκή ηεο θάζε θνηλσλίαο, νη αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, ηα δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά θαη άιια θξηηήξηα, ζαθψο 

επεξεάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ‟ απηή ηελ θνηλσλία θαη γη' 

απηφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κειεηάηαη απφ ηελ αλάιπζε PESTEL. ‟ απηή ηελ 

θαηεγνξία εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο νη θπξίαξρεο ζξεζθείεο θαη 

γιψζζεο, νη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη θαηαλάισζεο, νη 

επαηζζεζίεο ζε ζέκαηα πγείαο, αζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, νη αληηιήςεηο γηα 

ηα εγρψξηα θαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ν κέζνο φξνο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ν πξνζδφθηκνο κέζνο 

φξνο δσήο, ε ειηθηαθή δηαζηξσκάησζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαη ην ελδηαθέξνλ 

ηεο θνηλήο γλψκεο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ νηη, νη ηάζεηο 

ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο αληαλαθιψληαη ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα έλαο γεξαζκέλνο ειηθηαθά πιεζπζκφο 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν αιιά θαη κε ιηγφηεξεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θνηλσληθέο απηέο ηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα λα 

πξνζιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ππαιιήινπο.  

Αθφκα, ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ έρεη θαη απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ Οη θαηλνηνκίεο, ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαζψο θαη ε κεηαθνξά 

ηεο ηερλνινγίαο απνηεινχλ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Οη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(R&D), νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη νη απηνκαηηζκνί, νη ηερλνινγίεο πνπ νδεγνχλ ζε 

πξντφληα κηθξφηεξνπ θφζηνπο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο, νη ηερλνινγίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, νη ηερλνινγίεο πνπ 

“αλνίγνπλ” λέα θαλάιηα δηαλνκήο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ λένπο ηξφπνπο 

πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε είλαη φινη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ινηπφλ 

εκθαλέο νηη, νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαη λα 

θαζνξίζνπλ λέεο ζπλζήθεο ζηo ιαλζάξηζκα ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ, λα  



  

87 
 

πξνζδηνξίζνπλ ην απνηειεζκαηηθφ επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ηνπ θφζηνπο 

θαη λα νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο γηα outsourcing.  

Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ εξεπλψληαη ζέκαηα νηθνινγηθά φπσο ν θαηξφο, ην 

θιίκα θαη νη αιιαγέο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηηο θαιιηέξγεηεο, 

ηηο αζθάιεηεο θ.η.ι.. Δπηπιένλ, ε απμαλφκελε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αληίθηππν ζην ηξφπν πνπ 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ, ζηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 

αγνξψλ ή ππνβαζκίδνληαο θαη θαηαξγψληαο ήδε ππάξρνπζεο.  

Σέινο, ην Ννκηθφ-Ννκνζεηηθφ Πιαίζην πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Δκπνξηθφ Γίθαην, ηελ Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ, ηηο 

Αληηκνλνπσιηαθέο Ρπζκίζεηο, ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ηνπο λφκνπο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, ηνπο εξγαζηαθνχο λφκνπο θαη ηνπο λφκνπο γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε ή ηνπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα αλάιπζε PESTEL ηνπ θιάδνπ ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα: 

I. Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ 

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, δελ είλαη ηδαληθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ  κεηαθνξψλ. Η πνιηηηθή αζηάζεηα, ε επηβνιή capital controls 

θαζψο θαη ε Αξγία ησλ Σξαπεδψλ (Bank Holiday), ηνλ Ινχλην ηνπ 2015, 

δπζρεξαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη νδεγνχλ ζηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο 

αγνξάο. Παξάιιεια, νη ζπλερείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα 

ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα, ηφζν ησλ ηδησηψλ φζν θαη ησλ εηαηξηψλ, δεκηνπξγνχλ 

απαλσηέο αλαθαηαηάμεηο νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηε ζηαζεξνπνίεζε αιιά  θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ. Αθφκα, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα απνηειεί 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαζψο ην αίζζεκα ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηνπο επελδπηέο απνηειεί πνιχ 

ζεκαληηθή πξννπηηθή αλάπηπμεο. Γπζηπρψο, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδνο 

είλαη ηδηαίηεξα αζηαζέο θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα απφ ηηο πνιιαπιέο 

εθινγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία έηε. Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια 

θαηαλνεηφ νηη απηή ε αβεβαηφηεηα θαη ε απνζηαζεξνπνίεζε επεξεάδεη ηε γεληθή 

νηθνλνκηθή δσή, ην εκπφξην θαη ην επηρεηξείλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνλ θιάδν ησλ 

νδηθψλ κεηαθνξψλ γεληθφηεξα.  

II. Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

Κάπνηνη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα είλαη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ην πςειφ θφζηνο ησλ 

αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο πνπ αλεβάδνπλ 

θαηαθφξπθα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη αηζζεηά 

ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ. Παξάιιεια, ηα πνιχ πςειά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε γεληθεπκέλε δπζθνιία πξφζβαζεο ζην δαλεηζκφ γηα ηηο 
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εηαηξίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θεθάιαην θίλεζεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

νη εηαηξίεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θιάδνπ, δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία  ηνπο  ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Σέινο, ηα πνιχ κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο θαη θπξίσο ζηνπο λένπο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε κείσζεο ηνπ Α.Δ.Π. αιιά θαη ηε ζπλερψο κεησκέλε 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ-θαηαλαισηψλ, ηα νπνία θαη είλαη άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο, νδεγνχλ ζε ξαγδαία 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε κείσζε  ησλ κεηαθνξψλ. 

III. Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ 

H νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα πνπ βηψλνπκε έρεη επεξεάζεη θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο, πιένλ φιν θαη ιηγφηεξνη πνιίηεο-θαηαλαισηέο 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη επρέξεηα λα θαηαλαιψλνπλ θαη λα αγνξάδνπλ 

πνιιά θαη δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Δπίζεο, ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζηελ Διιάδα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, δεκηνπξγεί αξλεηηθά 

αηζζήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο κε απνηέιεζκα λα κελ επηζπκνχλ, αιιά παξάιιεια 

θαη λα κελ κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, λα θαηαλαιψζνπλ αιιά αληίζεηα λα 

θαηαθεχγνπλ ζηελ απνηακίεπζε, γηα κηα πην δχζθνιε πεξίνδν πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ. Απηή ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά 

θαη ε ηάζε πξνο απνηακίεπζε βιάπηνπλ άκεζα ηηο κεηαθνξέο εθφζνλ νη πνιίηεο δελ 

θαηαλαιψλνπλ, ηα καγαδηά δελ θάλνπλ παξαγγειίεο γηαηί δελ ρξεηάδνληαη κεγάιε 

πνζφηεηα εκπνξεπκάησλ θαη άξα θαη νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο παξαθκάδνπλ. 

Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ελ κέζσ θξίζεο είλαη, κηα 

αιιαγή ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ Διιήλσλ. Τπάξρεη ε ηάζε νη θαηαλαισηέο 

λα πξνηηκνχλ ειιεληθά πξντφληα έλαληη εηζαγφκελσλ, πξάγκα ην νπνίν κεηψλεη ηηο 

εηζαγσγέο, δίλεη φκσο ηελ επθαηξία ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ θαη 

είηε λα μεθηλήζνπλ λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, είηε λα απμήζνπλ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο εμαγσγέο ηνπο  δίλνληαο δσή ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα.  

IV. Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ 

Η επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ απνζεκάησλ είλαη 

αθφκα ζε αξθεηά πξψηκν ζηάδην ζηελ Διιάδα ελψ θαη νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο δελ 

έρνπλ επελδχζεη ζε λέεο ηερλνινγίεο. Παξφια απηά ππάξρεη κηα ηάζε 

βειηηζηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζε κηα επνρή 

πνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο έρνπλ θηάζεη ζηα χςε. Λφγν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο, νη 

λέεο ηερλνινγίεο φκσο ζε επίπεδν ππνδνκψλ ηνπιάρηζηνλ, θηάλνπλ ζηελ Διιάδα 

θπξίσο κέζσ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ έξρνληαη ζηνλ ρψξν. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη 

φηη, ε Διιάδα είλαη πνιχ πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ αθνκνίσζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε ε ρψξα καο λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ππφινηπεο. 
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V. Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα 

Οη κεηαθνξέο είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Έρνπλ ηδηαίηεξα ζηελή ζρέζε κε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν 

ηηο παξαγσγηθέο φζν θαη ηηο αλαςπρήο, θαη επνκέλσο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ. Οη κεηαθνξέο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ζ' 

έλαλ θχθιν αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο ξφινο 

ηνπο έγθεηηαη ζην φηη απνδεζκεχνπλ ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ απφ ηνπο 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ή αθφκε ζην φηη επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ 

ζηνλ ηφπν ηεο θαηαλάισζεο. Δπηηξέπνπλ επίζεο ηε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή. Η αλακελφκελε αχμεζε ησλ κεγεζψλ ησλ κεηαθνξψλ κε 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπο πνπ πηνζεηήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ απφ ην γεγνλφο φηη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε επηπηψζεηο 

αξλεηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Οη κεηαθνξέο είλαη κείδσλ παξάγνληαο εθπνκπήο 

ξχπσλ ζηε θχζε. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ απφ 

ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, αλ θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο απφ ηηο ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ 

ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 

νη πδξνγνλάλζξαθεο. Ιδηαίηεξα αξλεηηθή είλαη θαη ε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

πνπ καδί κε ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη κεζαλίνπ ζπληεινχλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηηο θιηκαην-

ινγηθέο ζπλζήθεο. Παξάιιεια, δηαξξνέο πεηξειαίνπ θαη άιισλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ 

ζην πεξηβάιινλ ηφζν απφ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα φζν θαη απφ ηα πινία, ζπληεινχλ 

ζεκαληηθά ζηε κφιπλζε ησλ εδαθψλ, ησλ πνηακψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ, θαη κάιηζηα 

φρη κφλν ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ αιιά θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

VI. Ννκηθφ – Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

Η παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ελφο νηθνλνκηθνχ θιάδνπ γίλεηαη κέζα 

απφ ην πιέγκα ησλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  Σν πιέγκα απηφ δελ 

παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο,  

νηθνλνκηθέο θαη γεληθφηεξα ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ( Ναληφπνπινο Α., 1988).  

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεην θαη επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Παξφια απηά πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί θαη 

ζαλ ηξνρνπέδε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ αληί λα ιεηηνπξγεί 

ππνβνεζεηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14: Μνληέιν ησλ Πέληε Γπλάκεσλ ηνπ Porter 

γηα ηνλ Κιάδν ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

ζηελ Διιάδα 

Σν Μνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter απνηειεί έλα εξγαιείν αλάιπζεο, ην 

νπνίν εζηηάδεη ζε πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ελφο θιάδνπ.  Απηέο νη πέληε 

δπλάκεηο είλαη νη εμήο:  

 Η Απεηιή Νέσλ Δηζξνψλ  

 Η Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Αγνξαζηψλ 

 Η Απεηιή Τπνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή Τπεξεζηψλ  

 Η Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Πξνκεζεπηψλ 

 Ο Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Σν αθφινπζν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ Πέληε 

Γπλάκεσλ ηνπ Porter: 

 

 

 

Απεηιή Νέσλ Δηζξνψλ  

Έλαο θιάδνο δελ παξακέλεη ζηαηηθφο φζνλ αθνξά ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ πνπ ηνλ 

ζπγθξνηνχλ, αληίζεηα εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ ζ‟ απηφλ λέα 

δπλακηθφηεηα, δηεθδηθνχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο, δηεθδηθνχλ κεξίδην απφ ηελ αγνξά 

θαη θαηά ζπλέπεηα κεξίδην απφ ηα θέξδε ησλ ήδε εδξαησκέλσλ εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν 

απηφ. Δίλαη ινγηθφ θαη επφκελν νη ήδε ππάξρνπζεο εηαηξίεο λα αηζζάλνληαη απεηιή 

θαη λα ηνπνζεηνχλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. Σα εκπφδηα 

απηά αληηπξνζσπεχνπλ εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ επηβξαδχλνπλ ή 



  

92 
 

παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν άιισλ εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν. Σέηνηα εκπφδηα κπνξεί λα 

είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη απαηηήζεηο θεθαιαίσλ γηα ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν, ε 

δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαζψο θαη ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Αγνξαζηψλ  

Απφ ηε κηα πιεπξά, νη εηαηξίεο ελφο θιάδνπ επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο . Απφ ηελ άιιε, νη αγνξαζηέο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ νη εηαηξίεο απηέο επηζπκνχλ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Όηαλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη κεγάιε ζεσξεηηθά κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε κηα αγνξά κε πνιινχο 

πξνκεζεπηέο θαη έλαλ αγνξαζηή, πξάγκα φκσο πξαθηηθά αδχλαην. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λ‟ αλαθέξνπκε νηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ εμαξηάηαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ αγνξαζηή, ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηεη ν αγνξαζηήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ 

απεηιή θαζεηνπνίεζεο πξνο ηα πίζσ απφ ηνπο αγνξαζηέο. 

Απεηιή Τπνθαηάζηαησλ Πξντφλησλ ή Τπεξεζηψλ  

Ωο ππνθαηάζηαηα ζεσξνχληαη εθείλα ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ θαηλνκεληθά 

είλαη δηαθνξεηηθά αιιά είλαη ζε ζέζε λ‟ αληηθαηαζηήζνπλ άιια πξντφληα 

ηθαλνπνηψληαο φκσο ηηο ίδηεο αθξηβψο αλάγθεο.  Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, νηη 

δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ. Η ειαζηηθφηεηα ηηκήο ελφο πξντφληνο 

επεξεάδεηαη απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα.  Όζν γίλνληαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκα, ε 

δήηεζε γίλεηαη πην ειαζηηθή επεηδή νη πειάηεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Έλα 

απφιπηα ππνθαηάζηαην πξντφλ εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ λ‟ απμήζνπλ ηηο 

ηηκέο ηνπο.  Η δήηεζε είλαη θπζηθφ λα επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ 

θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε ηεο αληίζηνηρεο απεηιήο 

είλαη ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ ππνθαηάζηαησλ θαη ε επίδξαζε ηεο ηηκήο. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Πξνκεζεπηψλ  

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θάζε θιάδνπ, 

αθνχ απηνί ηηο πξνκεζεχνπλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Άξα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θάζε θιάδνπ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζεηηθά ή αξλεηηθά,  

αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ. Η αχμεζε ησλ ηηκψλ 

θαη ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ηα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πξνκεζεπηέο ψζηε λ‟ αζθήζνπλ πίεζε ζηηο αληαγσληδφκελεο ζηνλ θιάδν εηαηξίεο. 

Αλ νη εηαηξίεο δελ κπνξνχλ λα κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο πνπ πξνθαινχλ νη παξαπάλσ 

ελέξγεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνπο αγνξαζηέο, ηφηε ε θεξδνθνξία ηνπο ζα κεησζεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ, ην 

κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ηνπ αγνξαζηή, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ε δπλαηφηεηα 
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ππνθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

πξνο ηα εκπξφο. 

Αληαγσληζκφο Μεηαμχ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ  

Η έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα θιάδν εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηνπ 

θιάδνπ απηνχ θαζψο θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελεξγψλ αληαγσληζηψλ ηνπ 

θιάδνπ. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ήδε εδξαησκέλσλ εηαηξηψλ παίξλεη ηε κνξθή 

ηεο πξνζπάζεηαο απφθηεζεο κηαο θαιήο ζέζεο ζηελ αγνξά, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηαθηηθέο φπσο ν αληαγσληζκφο κε βάζε ηηο ηηκέο, ν πφιεκνο κάξθεηηλγθ, ε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θηι. Ο 

αληαγσληζκφο νθείιεηαη ζην φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αληαγσληζηέο πξνζπαζνχλ 

κέζσ θάπνησλ επθαηξηψλ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Όηαλ έλαο εθ ησλ 

αληαγσληζηψλ αληηδξά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ν αληαγσληζκφο εληαηηθνπνηείηαη. Ο αληαγσληζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο 

έληνλνο,  ζπγθξνηεκέλνο ή αδχλακνο αλάινγα κε ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ παηθηψλ γηα 

ηελ απφθηεζε πιενλεθηήκαηνο. (Porter, 1998). Ο αληαγσληζκφο ζε θάζε θιάδν 

εμαξηάηαη απφ θάπνηεο εγγελείο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ νπνίσλ ε 

ζπληζηακέλε επεξεάδεη ηελ ηειηθή έληαζή ηνπ (Barney & Hesterly, 2006). Μηα ζεηξά 

απφ παξακέηξνπο είλαη ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ, ην χςνο ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηελ 

πνηθηιία ησλ αληαγσληζηψλ θαη ην χςνο ησλ εκπνδίσλ εμφδνπ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter γηα ηνλ θιάδν 

ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα: 

Απεηιή Νέσλ Δηζξνψλ 

Η είζνδνο λέσλ εηαηξηψλ ζ‟ έλαλ θιάδν απνηειεί θαη ζα απνηειεί πάληα κηα δπλεηηθή 

απεηιή γηα ηηο ήδε εδξαησκέλεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ απηνχ. Η είζνδνο 

λενεηζεξρφκελσλ εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη 

πηζαλή απψιεηα κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ησλ εδξαησκέλσλ εηαηξηψλ. Κάζε λέα 

κεηαθνξηθή εηαηξία ε νπνία ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηηο κεηαθνξέο ζίγνπξα έξρεηαη 

αληηκέησπε κε εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν. Σα εκπφδηα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα πθηζηάκελα εκπφδηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ήδε εδξαησκέλσλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Σν ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο κηαο 

κεηαθνξηθήο εηαηξίαο θαη ε έιιεηςε πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δελ πξνβάιινπλ 

νπζηαζηηθά εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ είζνδν κηαο λέαο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο ζηνλ 

θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Σν γεγνλφο απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα ζηηο κέξεο καο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ πνιιέο επηρεηξήζεηο, λα ππάξρνπλ 

θαηλφκελα ππεξπξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο λα εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη, πνιχ κεγάιε 

επθνιία εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηηο ηαρπκεηαθνξέο θαη ζηα logistics, δεδνκέλνπ φηη 

δηαζέηνπλ ζρεηηθέο ππνδνκέο φπσο ρψξνπο απνζήθεπζεο, θαηάιιειν δίθηπν θαη 
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πειαηνιφγην. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη, ε απεηιή λενεηζεξρφκελσλ εηαηξεηψλ ζηνλ 

θιάδν ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κεγάιε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν νη ήδε 

εδξαησκέλεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθέο. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Αγνξαζηψλ  

ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ είλαη νη βηνκεραληθέο, 

εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη νη ηδηψηεο. Απφ ηελ κηα πιεπξά, νη  ηδηψηεο απνηεινχλ 

πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο, νη νπνίνη δηαθηλνχλ κηθξνχο φγθνπο εκπνξεπκάησλ θαη δελ 

δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κεγάιεο 

βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο ζπλήζσο έρνπλ ζχλζεηεο αλάγθεο θαη 

δηαθηλνχλ κεγάινπο φγθνπο εκπνξεπκάησλ ζπρλά, πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη 

πηζησηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαθνξέσλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Απεηιή Τπνθαηάζηαησλ Πξντφλησλ ή Τπεξεζηψλ  

Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ δελ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο, 

γηαηί νη κεηαθνξέο απαηηνχλ ηφζν ηερλνγλσζία φζν θαη εμεηδίθεπζε, ηελ νπνία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ δηαζέηνπλ ζπλαθείο εηαηξίεο ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ απνζεθεχζεσλ (Logistics).Η κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ππνθαηάζηαζε, σο έλα βαζκφ, είλαη απηή ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη 

εκπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Απηέο νη 

εηαηξίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ αλάζεζε ηεο κεηαθνξάο ζε 

ηξίηνπο ή ηε δηεθπεξαίσζε ηεο κε ίδηα κέζα, πεξίπησζε φκσο πνπ σο επί ην πιείζησλ 

αθνξά ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο κεηαθνξέο θαη φρη ζχλζεηεο θαη δηεζλείο 

κεηαθνξέο πνπ απαηηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάξηηζε. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Πξνκεζεπηψλ  

ηνλ  θιάδν ησλ κεηαθνξψλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνκεζεπηψλ είλαη νη θάηνρνη 

θνξηεγψλ νρεκάησλ, νη αεξνπνξηθέο, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη νη ζηδεξνδξνκηθνί 

νξγαληζκνί. Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξέσλ πεξηνξίδεηαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο θαη ε «δχλακε» ηεο 

δηακεηαθνξηθήο εηαηξίαο, κε απνηέιεζκα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα 

είλαη απηέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο απμήζεηο ζηα θφζηε ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξέσλ. Όκσο, κε ην λέν λφκν ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 

επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα ηα δεδνκέλα άιιαμαλ, θαζψο νη δηακεηαθνξείο 

πιένλ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ 

παξαθάκπηνληαο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

φζνλ αθνξά ηηο αεξνπνξηθέο, ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο 

νξγαληζκνχο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη κεγάιε θαη ζπλήζσο ρξεψλνπλ 

κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο ηηκνθαηαιφγνπο, ελψ πνιχ ζπάληα πξαγκαηνπνηνχληαη 

εμαηξέζεηο. Γεγνλφο φκσο είλαη φηη, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ  πεηπραίλνπλ 
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ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επλντθφηεξνπο φξνπο ζπλαιιαγήο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

κεγέζνπο ηνπο.  

Αληαγσληζκφο Μεηαμχ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ είλαη ε χπαξμε 

κεγάινπ αξηζκνχ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ν πνιχ έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ 

επηθξαηεί κεηαμχ ηνπο. Η κεγάιε πίεζε πνπ αζθνχλ ηφζν νη πξνκεζεπηέο φζν θαη νη 

πειάηεο, ιφγσ ηεο πςειήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο, εληείλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ. Δλψ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ζπκπηέδνληαη ππεξβνιηθά ηα θέξδε ησλ κεηαθνξέσλ επεηδή δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθπιήζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ πνπ ηνπο 

επηβάιινπλ νη πξνκεζεπηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15: Πξφβιεςε Ρπζκνχ Αλάπηπμεο ηνπ Κιάδνπ 

ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα   

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ απφδνζε ηνπ θάζε είδνπο εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ (νδηθέο, ζαιάζζηεο, ζηδεξνδξνκηθέο, εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη ησλ 

αγσγψλ πεηξειαίνπ) γηα ηα έηε 1995 έσο 2013, εθθξαζκέλε ζε δηζεθαηνκκχξηα 

ηνλνρηιφκεηξα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο φια ηα είδε εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κέρξη ην 

2009 παξνπζίαδαλ κηα αλνδηθή ηάζε ελψ ην 2009, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

παξνπζίαζαλ κηα θαηαθφξπθε πηψζε απφ ηελ νπνία κέρξη θαη ην 2013, πνπ είλαη ην 

έηνο γηα ην νπνίν δηαζέηνπκε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, πξνζπαζνχλ αθφκα λα 

αλαθάκςνπλ.   

 

Γηάγξακκα 15.1 

EU-28 Performance by Mode for Freight Transport 

  Statistical Pocketbook 2015 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ηφζν ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ φζν θαη ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Α.Δ.Π. ζε ζηαζεξέο ηηκέο γηα ηελ πεξίνδν 1995 έσο 2013, ζηελ Δ.Δ. ησλ 28 

κειψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 15.2 

Transport Growth E.U. 28 

            Statistical Pocketbook 2015 

 

Η πνξεία ηνπ Α.Δ.Π. είλαη δείθηεο ηεο άλζεζεο ή ηεο χθεζεο κηαο νηθνλνκίαο θαη 

απφ ην δηάγξακκα 15.2 παξαηεξνχκε φηη ηζηνξηθά, ηα ηνλνρηιηφκεηξα ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Α.Δ.Π.. 
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Η πηψζε ηνπ Α.Δ.Π. ην 2009 επέθεξε άκεζε πηψζε θαη ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ ελψ ε 

αληίζηνηρε ελίζρπζε ηνπ ην 2010-2011 αχμεζε θαη ηα ηνλνρηιηφκεηξα. 
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Γηάγξακκα 15.3 

Greek GDP vs Greek Tonne-kilometers 

ΔΛΣΑΣ & Statistical Pocketbook 2015 

 

Αληίζηνηρε εηθφλα εκθαλίδεη θαη ε ζπζρέηηζε Α.Δ.Π. θαη ηνλνρηιηνκέηξσλ ζηελ 

Διιάδα. Απφ ην δηάγξακκα 15.3, κε έηνο βάζεο ην 2005 φπνπ ην Α.Δ.Π. ηζνχηαη κε 

100%, παξαηεξνχκε φηη ε εμέιημε ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ αθνινπζεί ζηελά ην ξπζκφ 

απμνκείσζεο ηνπ εγρψξηνπ Α.Δ.Π. Η Διιεληθή νηθνλνκία έρνληαο ζεκεηψζεη 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο έσο ην έηνο 2008, έδεημε ζεκεία χθεζεο ην 2009 σο ην 

απνηέιεζκα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ελψ απφ ην έηνο 2010 θαη κεηά 

ε χθεζε εληάζεθε ζεκαληηθά. Η αλάγθε εμπγίαλζεο νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ 

έληαμε ζε ηξηκεξή κεραληζκφ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ ηελ Δ.Δ., ην 

Γ.Ν.Σ. θαη ηελ Δ.Κ.Σ.. Η απζηεξή εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη ν δξαζηηθφο 

πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε 

επεξέαζαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ Α.Δ.Π. κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ, ε νπνία επέθεξε άκεζα θαη αληίζηνηρε 

κείσζε ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ. 
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Γηάγξακκα 15.4 

Greek Billion TonneKilometers 

Statistical Pocketbook 2015 

 Έηζη ινηπφλ, ηα ηνλνρηιηφκεηξα ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2010-2013 θαηέγξαςαλ 

κηα κέζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ -10,7% (Γηάγξακκα 15.4) κέλνληαο ην 2013 ζε 

επίπεδα θάησ ησλ 20 δηο. ηνλνρηιηνκέηξσλ (ηζηνξηθφ ρακειφηεξν επίπεδν ηεο 

πεληαεηίαο).  

Παξαηεξείηε επίζεο  πσο  απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάζηεθαλ θπξίσο νη 

εζληθέο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (CAGR National TKM 2010-2013:-12.9%) 

ηελ ψξα πνπ νη δηεζλείο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο έραζαλ ειάρηζην έδαθνο ζε 

ζρέζε κε ηε δπλακηθή ηνπο πξν θξίζεο (CAGR International TKM 2010-2013:-

0.8%). 
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Γηάγξακκα 15.5 

Greek Billion TonneKilometers over Greek GDP (millions)  

Statistical Pocketbook 2015 & ΔΛΣΑΣ 

 

Η άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ Α.Δ.Π. θαη ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ ζηελ ρψξα καο 

επηβεβαηψλεηαη αθφκα απφ ην γεγνλφο πσο (εκηός από ηο έηος 2006 ηο οποίο αποηελεί 

outlier) ηζηνξηθά ηα ηνλνρηιηφκεηξα απνηεινχλ ην 0,010% έσο ην 0,013% ηνπ 

εγρψξηνπ Α.Δ.Π. (Γηάγξακκα 15.5). Δηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

(2011-2013) ν κέζνο φξνο ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ σο πξνο ην Α.Δ.Π. θηλείηαη ζην 

0,010%. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςηλ ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο ηνπ Α.Δ.Π. θαη ησλ 

ηνλνρηιηνκέηξσλ ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο εμέιημεο ηνπ Α.Δ.Π. γηα ηελ ρψξα καο απφ ηελ Κνηλφηεηα κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ηα ηνλνρηιηφκεηξα ζηε ρψξα καο ζα θηλεζνχλ ζηα αθφινπζα επίπεδα γηα 

ηελ επεξρφκελε δηεηία (2016-2017) θαζψο θαη λα πξνβιέςνπκε γηα ηελ επφκελε 

δηεηία 2014-2015 γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ αθφκα δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 15.1 

Πξφβιεςε Σνλνρηιηνκέηξσλ σο πξνο ην ΑΔΠ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  2014 2015 2016 2017 

GDP  
(EC PROVISION 

2015) 
186.500 182.300 179.900 184.800 

TOTAL TKM 18,65 18,23 17,99 18,48 

INTERNATIONAL 
TKM 

3,73 3,65 3,60 3,70 

NATIONAL TKM 14,92 14,58 14,39 14,78 

 
 

Πξφβιεςε ΑΔΠ « Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αχγνπζηνο 2015» 

 

Σα ηνλνρηιηφκεηξα ζηηο εζληθέο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλακέλεηαη 

λα θηλεζνχλ ζην κέζν φξν ηξηεηίαο (δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ) ζηα επίπεδα ηνπ 0,008% 

σο πξνο ην Α.Δ.Π. κε θαηαθέξλνληαο λα μεπεξάζνπλ ην επίπεδν ησλ 20 δηο. 

ηνλνρηιηνκέηξσλ έσο ην 2017, ελψ ηα ηνλνρηιηφκεηξα ζηηο δηεζλείο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλακέλεηαη λα θηλεζνχλ θαη απηά ζην κέζν φξν 3ηίαο 

(δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ) ζηα επίπεδα ηνπ 0,002% σο πξνο ην Α.Δ.Π. ζεκεηψλνληαο 

ειαθξά πηψζε θνληά ζηα 4 δηο. ηνλνρηιηφκεηξα. 
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Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη εμαηηίαο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο, πνπ έρεη πξνθιεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, ε εγρψξηα αγνξά έρεη πεξηνξηζηεί. Γελ κπνξνχλ ινηπφλ λα επηηεπρζνχλ πςειά 

θέξδε ηα νπνία λα είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ηελ Διιάδα θαη πάιη ζε ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Οη εμαγσγέο φκσο, είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο 

θαη αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηφηεηεο. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε θαζνδήγεζε ζα 

παίμνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

ζε δηεζλείο αγνξέο. Απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ππάξρνπλ θαη έκκεζα νθέιε , αθνχ 

ε εκπηζηνζχλε ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ πξνο ηα ειιεληθά πξντφληα ζα βνεζήζεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο Διιάδαο. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε 

θαηεχζπλζε πάλσ ζηελ νπνία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ην αίζζεκα δπζπηζηίαο πξνο 

ηε ρψξα καο θαη λα ππάξμνπλ πξφζζεηα θέξδε θαη νθέιε ζε φια ηα επίπεδα. 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ξαγδαία κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην ηζηνξηθά πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ε απνδηάξζξσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δεκφζησλ 

ππνδνκψλ, ε δξακαηηθή επέθηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ππαλάπηπμεο, ε 

απνεπέλδπζε θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε άδηθε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

κεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζθιεξήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Δπνκέλσο, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε ζπγθπξία φζνλ 

αθνξά ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

θαηάζηαζε χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία επηπιένλ πεξηβάιιεηαη απφ θηλδχλνπο θαη 

αβεβαηφηεηεο, πνπ επηηείλνληαη απφ ηελ αξγή αλάθακςε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία αλέθαζελ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα, σο έθθξαζε ηνπ αηεινχο 

παξαγσγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο θαη ηεο έιιεηςεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο θαη παξά ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Διιάδα έρεη απσιέζεη δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα έλα δηεπξπκέλν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο ζηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη κηα θησρή 

επίδνζε ζηηο άκεζεο επελδχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ. Oη πηεζηηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζπλδένληαη κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

έλα κε βηψζηκν νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ ζηεξείηαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγάιε αλεξγία, ηδίσο ησλ λέσλ, ηνλ απμαλφκελν θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ηε θηψρεηα, ηελ αλεπάξθεηα επελδχζεσλ ππνδνκήο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε 

θπζηθψλ πφξσλ/ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνζαξκνγή ζε απηήλ. 

πγθεθξηκέλα ν θιάδνο ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζεκείσλε 

έληνλε αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε κεηαθνξάο ηε δεθαεηία 1995-
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2005, θηάλνληαο ζην απφγεην ηεο ην έηνο 2008, ρξνληά θαηαιχηε γηα ηελ παγθφζκηα 

θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μεθίλεζε ζηελ 

αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ Η.Π.Α. ην θαινθαίξη ηνπ 2007, κεηαηξάπεθε 

ξαγδαία ζε θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηαθέξζεθε 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ηαρχ ξπζκφ. Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ, 

νδήγεζαλ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε απφηνκε πηψζε ελψ νη επηπηψζεηο θαίλνληαη 

μεθάζαξα θαη ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ην έηνο 2009 κε 

ηελ κείσζε ηεο εηήζηαο απφδνζεο ησλ ηνλνρηιηνκέηξσλ, κείσζε πνπ κέρξη ζήκεξα 

δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα αληηζηαζκήζνπλ. 
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πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηαιαβαίλνπκε φηη νη 

νδηθέο κεηαθνξέο, ηφζν νη εκπνξεπκαηηθέο φζν θαη νη επηβαηηθέο, απνηεινχλ έλαλ 

θιάδν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ζε 

εζληθφ επίπεδν ην 7% ηνπ Α.Δ.Π. θαη ην 7% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ηελ Διιάδα νη 

νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην 98% ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ελψ αληίζηνηρα νη  

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ κφλν ην 2%, παξά ηηο εληεηακέλεο 

πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ αιιά θαη ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Έλσζεο.  

Παξάιιεια, θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, 

θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα πξφηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη θπξίσο 

γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο (2,3% εηεζίσο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη 

3,1 % ζηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο). πγρξφλσο φκσο θαη παξά ηε δσηηθή ζεκαζία ηνπ 

θιάδνπ, νη νδηθέο κεηαθνξέο ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη έλαλ ηδηαίηεξα επαίζζεην 

ηνκέα, θαζψο ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζπλεπάγεηαη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζε αγαζά ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, φπσο είλαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ε ερνξχπαλζε θαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Δίλαη ινηπφλ ηδηαίηεξα εκθαλήο ε πνιχ κεγάιε ζεκαζία 

ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Ο θιάδνο ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξε αζηάζεηα, γξήγνξεο κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα θαη κεγάιν αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ, ηφζν ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ κεηαθνξηθψλ 

εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν, φζν θαη ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ θνξηίσλ 

πνπ κεηαθέξνληαη, αθνχ είλαη ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ κε ηε κεγαιχηεξε 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο. 

Οη ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη είλαη ε εηζβνιή ζην ρψξν κεγάισλ πνιπεζληθψλ 

θνινζζψλ, ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα 

εθαξκφζνπλ αξρέο θαη δηαδηθαζίεο Logistics, ε εκθάληζε εηαηξηψλ παξνρήο 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ,3PL, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο κηθξψλ 

ή κεζαίσλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ. ηηο εηαηξίεο 3PL ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

πινπνηεζεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο θαη 

εμνπιηζκνχ, κε πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο, εθαξκνγέο 

παξαθνινχζεζεο εκπνξεπκάησλ, δηαρείξηζεο απνζήθεο θαη κεηαθνξηθνχ ζηφινπ, κε 

απνηέιεζκα νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο logistics λα δηαθέξνπλ πιένλ απφ ηηο 

ηππηθέο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθφηεξα φκσο, ν κηθξφο βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ραξαθηεξίδεη ηηο 

ειιεληθέο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη απνηειεί ζίγνπξα ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμή ηνπο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ε ζσζηή νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ, 

απνηεινχλ πιένλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

ζθνπφ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, ηελ παξάδνζή ηνπο ην ζσζηφ ρξφλν θαη 
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ζηνλ ζσζηφ ηφπν θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο κεηαθνξάο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο. Οη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηάζεηο νη νπνίεο θπξηαξρνχλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα φπσο ε 

ιεηηνπξγία κεγάισλ Κέληξσλ Γηαλνκήο (εκπνξεπκαηηθά θέληξα, logistic parks θιπ. ). 

Σα θέληξα απηά δηαζέηνπλ ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ δηαλνκέο ζε κεγάιε έθηαζε θαη 

ηαρχηεηα κε αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο απνζεθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εμειίμεηο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο παξαγγειηψλ φζν θαη ηεο παξάδνζεο πξντφλησλ. 

Απαηηείηαη επνκέλσο, απφ ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ 

ηνπο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηαρχηεξε, πην επέιηθηε θαη πην αθξηβή εθπιήξσζε ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ online ζπλαιιαγέο. Οη ηερλνινγίεο αλαγλψξηζεο 

θαη θηήζεο δεδνκέλσλ, ηα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο απνζεθψλ επηηξέπνπλ ζηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ, 

λα ζπγρξνλίζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαλνκέο δηακέζνπ πνιιψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κε βαζηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ηνπ πεπαιαησκέλνπ ζηφινπ θνξηεγψλ νρεκάησλ, θαζψο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ κε ειιεληθή άδεηα είλαη παιηάο ηερλνινγίαο 

θαη επηβαξχλνπλ ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ δηάθνξψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

Διιάδαο νη νπνίεο φπσο έρνπκε δεη θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη ρξίδνπλ ζεκαληηθήο θαη γξήγνξεο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο. Δπίζεο ε θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ζπάληα αμηνπνηνχληαη 

απφ ηηο ειιεληθέο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ. Σα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ έλα ηκήκα ησλ 

κεηαθνξψλ, ην νπνίν κε ζσζηή θαη πξνζεθηηθή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ηα 

δηαζέζηκα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζή ηνπο κέζα 

απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπο ηφζν ζην ρξήζηε φζν θαη ζηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο. Αθφκα πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζηειέρσζε ησλ κεηαθνξηθψλ 

εηαηξηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο κε ρξήζηκα πξνζφληα πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ ζε ζχλνιν. Δλψ κεγάιε βειηίσζε 

απνηειεί θαη ε «αλαλέσζε» ησλ νδεγψλ ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ κε λεφηεξνπο 

νδεγνχο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία αιιά θαη λα 

γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο θάηη ην νπνίν ζα βειηίσλε θαη ζα δηεπθφιπλε 

θαηά πνιχ ηηο παξερφκελεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Σέινο, ε δεκηνπξγία 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα έρεη 

θαζπζηεξήζεη ήδε αξθεηά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε αθνχ 

ζπληεινχλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ απνζπκθφξεζε 

ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλσλ 
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κεηαθνξψλ. Δπίζεο κεηψλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο, δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, γίλνληαη πφινο έιμεο λέσλ επελδχζεσλ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

Σν ζθεληθφ ζηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηψξα, έρεη 

αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεγάιεο ειιεληθέο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο 

(Πξφνδνο, Ωκέγα, Imperio, Supertrans θ.α.) ζηακάηεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ή 

έθαλαλ αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Άληη φκσο ε πίηα λα κνηξαζηεί 

αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα «αληέμνπλ» ηελ 

θξίζε, ε αληίζηνηρε κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ θαζψο θαη 

ε θάιπςε ηεο ηξχπαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηε ξαγδαία ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ θαη ηαπηφρξνλα  νηθνλνκηθά 

θεξέγγπνπ πειαηνινγίνπ. Γηα πνιιέο δηακεηαθνξηθέο εηαηξίεο ζηφρνο δελ ήηαλ πηα ε 

θεξδνθνξία αιιά ε επηβίσζε ελψ ην «θπλεγεηφ» ηνπ θφζηνπο πξνζπέξαζε ην 

«θπλεγεην» ηνπ ηδίξνπ.  Καη φια απηά θάησ απφ ζπλζήθεο, πνπ κέρξη θαη ζήκεξα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δελ βνεζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε έλα θιίκα αλαζθαιέο, 

κε έλα αγρσκέλν θαη θαηά ζπλέπεηα κε παξαγσγηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έλα 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ επηηξέπεη ζηηε εηαηξίεο θακία πξφβιεςε θαη 

ζηνρνζέηεζε. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη βιέπνληαο ηα έζνδα, θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο νη δεκηέο, κεγάιεο αθηνπινηθέο εηαηξίεο απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ηα 

δξνκνιφγηα ηνπο ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο φζν θαη ζηηο δηεζλείο γξακκέο απφ θαη πξνο 

ηελ Πάηξα θαη ηελ Ηγνπκελίηζα. Απμάλνληαο παξάιιεια ηελ ηηκή ησλ επηλαχισλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ησλ εηζεηηξίσλ γηα ηα Φ.Γ.Υ., θφζηνο πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο απνξξφθεζαλ. 

Σέινο, ε επηβνιή ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 θαη ν έιεγρνο 

ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

θαζίδεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ κεηαθνξψλ 

γεληθφηεξα. Δηδηθά ηελ πξψηε βδνκάδα εθαξκνγήο ησλ capital contols, ε αγνξά 

«ζπξηθλψζεθε», ν θιάδνο «πάγσζε», πνιιά θνξηεγά εγθισβίζηεθαλ ηφζν ζην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αθνχ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλεθνδηαζηνχλ κε θαχζηκν, ήηαλ ζαλ λα επηθξαηνχζε ζηάζε εκπνξίνπ. Δθηά κήλεο 

κεηά, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε ρξνλνβφξα θαη αξγή δηαδηθαζία έγθξηζεο 

εκβαζκάησλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ην πάγσκα ησλ 

πηζηψζεσλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ απφ ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη θπξηφηεξα 

ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα ηφζν ησλ μέλσλ φζν θαη ησλ ίδηψλ ησλ Διιήλσλ 

εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαθίλεζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 
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εκαληηθνί Όξνη 
 

Φνξηεγφ Γεκφζηαο Υξήζεο (Φ.Γ.Υ.) είλαη έλα φρεκα, ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν 

κε άδεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί δεκφζηεο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

Άδεηα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ είλαη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε κία εηαηξία θαη ηεο 

επηηξέπεη λα εθηειεί δεκφζηεο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξψλ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1071/2009 (L 300). 

Οη δηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα 

κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο. 

Οη εζληθέο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κέζα ζηε ρψξα, κε 

Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ δεκφζησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη νη εμήο: 

α. Γηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, πνπ δηεμάγνληαη απφ θαηφρνπο 

Φ.Γ.Υ. ή θαηφρνπο Άδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

β. Δζληθέο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, πνπ δηεμάγνληαη απφ θαηφρνπο 

Φ.Γ.Υ. ή θαηφρνπο Άδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ άδεηα λα δηεμάγνπλ δηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ θαη εζληθέο νδηθέο κεηαθνξέο, κε ηελ ίδηα άδεηα. 

Μεηαθνξηθέο εηαηξίεο ζπληζηνχλ: 

α. Οη εκπνξηθέο εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη 

Ιδηφηππεο Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ π. Γ 346/2001 

(ΦΔΚ 233 Α΄), νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο νπνίεο έρεη εηζθεξζεί 

ε θπξηφηεηα ή ε ρξήζε Φ.Γ.Υ.. 

β. Οη αηνκηθέο εηαηξίεο, θαζψο θαη νη ελ θνηλσλία δηθαηψκαηνο ζπληδηνθηήηεο Φ.Γ.Υ., 

πνπ αζθνχλ εληαία εηαηξία κεηαθνξάο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γγ΄ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 383/1976 (ΦΔΚ 183 Α΄). 

Οδηθφο κεηαθνξέαο είλαη ε επηρείξεζε, πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζην 

επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, φπσο θαζνξίδνληαη ζην π. Γ 346/2001 θαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 1071/ 2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 300). 

Οδηθή κεηαθνξά (Road Transport)  είλαη ε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ ή πξνζψπσλ κε ηε ρξήζε ελφο νδηθνχ νρήκαηνο ζ‟ έλα νδηθφ δίθηπν. 

 

Δζληθή νδηθή κεηαθνξά (National Road Transport) είλαη ε νδηθή κεηαθνξά 

κεηαμχ δπν ζεκείσλ, εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, (έλα ζεκείν θφξησζεο/επηβίβαζεο 

θαη έλα ζεκείν εθθφξησζεο/απνβίβαζεο) πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα 

αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ην νδηθφ φρεκα είλαη εγγεγξακκέλν 

(θαηαρσξεκέλν). Δλίνηε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηαθνξά κέζσ κηαο δεχηεξεο 

ρψξαο. 
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Οδηθή κεηαθνξά Κακπνηάδ (Road Cabotage Transport) είλαη ε νδηθή κεηαθνξά 

εληφο κηαο ρψξαο δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ ζηελ νπνία ην φρεκα είλαη εγγεγξακκέλν, 

ελψ ην φρεκα είλαη εγγεγξακκέλν (θαηαρσξεκέλν) ζηε «ρψξα αλαθνξάο». 

 

Γηεζλήο νδηθήο κεηαθνξά (International Road Transport) είλαη ε νδηθή 

κεηαθνξά, εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ,  κεηαμχ ελφο ζεκείνπ θφξησζεο/επηβίβαζεο ή 

εθθφξησζεο/απνβίβαζεο ζηε «ρψξα αλαθνξάο» θαη ελφο ζεκείνπ 

θφξησζεο/επηβίβαζεο ή εθθφξησζεο/απνβίβαζεο ζε κηα άιιε ρψξα. Δλίνηε 

πεξηιακβάλεη δηέιεπζε κέζσ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ ρσξψλ. 

 

Cross-trade Road Transport είλαη ε νδηθή κεηαθνξά πνπ δηεμάγεηαη κ‟ έλα φρεκα 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζε κηα ρψξα, κεηαμχ ελφο ζεκείνπ θφξησζεο/επηβίβαζεο ζε 

κηα δεχηεξε ρψξα θαη ελφο ζεκείνπ εθθφξησζεο/απνβίβαζεο ζε κηα Σξίηε ρψξα. 

Δλίνηε πεξηιακβάλεη δηέιεπζε κέζσ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ ρσξψλ. 

 

Road Transit Transport είλαη ε νδηθή κεηαθνξά κέζσ κηαο ρψξαο κεηαμχ δπν 

ζεκείσλ (έλα ζεκείν θφξησζεο θαη έλα ζεκείν εθθφξησζεο), πνπ βξίζθνληαη θαη ηα 

δπν ζε κηα άιιε ρψξα ή ζε άιιεο ρψξεο, αιιά ην ζχλνιν ηνπ ηαμηδηνχ κέζσ ηεο 

ρψξαο γίλεηαη νδηθά θαη δε πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα απηή νπνηαδήπνηε θφξησζε ή 

εθθφξησζε. 

 

Οδηθψο κεηαθεξφκελα αγαζά (Goods Carried by Road) είλαη νπνηαδήπνηε αγαζά 

ηα νπνία κεηαθηλνχληαη κε νδηθά νρήκαηα κεηαθνξάο αγαζψλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

εμνπιηζκφ φπσο εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή παιέηεο. 

 

Οδηθφ ηνλνρηιηφκεηξν (Tonne-kilometre by Road) είλαη ε  κνλάδα κέηξεζεο ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κεηαθνξά ελφο ηφλνπ, νδηθά θαη 

ζε κηα απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ. 

 

Φνξησκέλα αγαζά (Loaded Goods) είλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζ‟ 

έλα νδηθφ φρεκα θαη κεηαθέξνληαη νδηθά. 

 

Δθθνξησκέλα αγαζά (Unloaded Goods) είλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθθνξηψλνληαη 

απφ έλα νδηθφ φρεκα αθνχ έρνπλ κεηαθεξζεί νδηθά. 

 

εκείν θφξησζεο (Loading Place) είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν θνξηψλνληαη ηα 

εκπνξεχκαηα. 

 

εκείν εθθφξησζεο (Unloading Place) είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν εθθνξηψλνληαη 

ηα εκπνξεχκαηα. 

 

Οδηθφ φρεκα εκπνξεπκάησλ είλαη έλα νδηθφ φρεκα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

κεηαθέξεη απνθιεηζηηθά ή πξσηαξρηθά εκπνξεχκαηα θαη πεξηιακβάλεη:  

α) ειαθξά νδηθά νρήκαηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο κέρξη 

3.500 kg, 

β) βαξέα νρήκαηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε κηθηφ βάξνο κεγαιχηεξν ησλ 3.500 

kg, 

γ) νδηθά ξπκνπιθά (road tractor) 

δ) αγξνηηθά ξπκνπιθά νρήκαηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο γηα 

ηε γεληθή θπθινθνξία. 
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Φνξηεγφ απηνθίλεην (Lorry/Truck) είλαη έλα εληαίν απηνθίλεην φρεκα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή ή πξσηαξρηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. 

 

Σξάθηνξαο/ξπκνπιθφ (Road Tractor) είλαη έλα απηνθίλεην φρεκα ζρεδηαζκέλν κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηαθέξεη άιια νδηθά νρήκαηα κε απηνθηλνχκελα, θπξίσο εκη-

ξπκνπιθνχκελα. Δμαηξνχληαη φκσο νη αγξνηηθνί «ηξάθηνξεο». 

  

Δπηηξεπφκελν φξην θνξηίνπ (Loading Capacity) είλαη ην κέγηζην βάξνο 

εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην φρεκα θαη ην νπνίν δειψλεηαη επίζεκα 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ην φρεκα είλαη θαηαρσξεκέλν. 

 

Υσξεηηθφηεηα θνξηίνπ (Loading Volume) είλαη ν κέγηζηνο δηαζέζηκνο φγθνο ελφο 

νρήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, εθθξαζκέλνο ζε θπβηθά κέηξα. 

 

«Ζιηθία» ηνπ νδηθνχ νρήκαηνο (Αge of the Vehicle) είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έρεη κεζνιαβήζεη  απφ ηελ πξψηε θαηαρψξεζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα ζηελ 

νπνία θαηαρσξήζεθε. 

 

Μεηαθνξά κε αλάζεζε (Transport for Hire or Reward) είλαη ε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ ή/θαη πξνζψπσλ έλαληη ακνηβήο. 

 

Μεηαθνξά γηα ίδην ινγαξηαζκφ (Transport without Reward) είλαη ε κεηαθνξά 

πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη ακνηβήο/απνδεκίσζεο, δειαδή δελ απνηειεί 

δεκφζηα κεηαθνξά. Μηα ηέηνηα κεηαθνξά απνηειεί ε κεηαθίλεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί 

κηα εηαηξία ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ή εκπνξεχκαηα ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή λα ζπλδέεηαη κε απηή ηε κεηαθνξά. 
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Keywords 
 

Public Usage Truck is a vehicle which is equipped with a license that allows it to 

execute public road transports. 

 

License for Road Transports is the authorization granted to a company which 

allows it to execute public road transports. 

 

Transport Manager is the person, as defined in par.5 of Article 2 of Regulation 

1071/2009 (L 300). 

 

The International Road Transports are carried by Public Usage Trucks with gross 

weight over 3.5 tonnes. 

 

The National Road Transports are carried by Public Usage Trucks within the 

borders of each country. 

 

The categories of public road transport are: 

a. International road freight transports by Public Usage Trucks holders or Road 

Transport License holders. 

b. National road freight transports by Public Usage Trucks. Holders or Road 

Transport License holders. 

Also, the companies authorized to carry out international transports of goods, have the 

right to conduct also domestic transports, with the same license. 

 

Transport Companies are: 

a. The commercial companies of any form, including the specialties Transport 

Services qualifying pd 346/2001 (GG 233 A), which have legal personality and which 

have contributed the ownership or use of Public Usage Trucks... 

b. Sole proprietorships and The Society co-owners the right F.D.CH., engaging single 

transmission, according to the provisions of indent c of par.1 of Article 1 of Law. 

383/1976 (GG 183 A ). 

 

Road Transport Operator is an entity that meets the criteria for accessing the 

occupation of road transport operator, as defined in PD 346/2001 and Regulation 

1071/2009 of the European Parliament and of the Council (L 300). 

 

Road Transport is any movement of goods or passengers using a road vehicle on a 

highway. 

 

National Road Transport is a road transport between two points (one point of 

loading/embarkation and a place of unloading/disembarkation) located in the same 

country irrespective of the country in which the road vehicle is registered. Sometimes 

it nay include a transfer through a second country. 

 

Road Cabotage Transport is a road transport within a country other than that in 

which the vehicle is registered, where the vehicle is registered in the "reference 

country". 
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International Road Transport is a road transport between a point of 

loading/embarkation or unloading/disembarkation in the "reference country" and a 

point of loading/embarkation or unloading/disembarkation in another country. 

Sometimes it involves transit through one or more different countries. 
 

 

Cross-Transport Road trade is a road transport carried out with a vehicle that is 

registered in a country, between a point of loading/embarkation in a second country 

and a point or unloading/disembarkation in a third country. Sometimes it involves 

transit through one or more other countries. 

 

Road Transit Transport is the road transport through a country between two points 

(a place of loading and a place of unloading) both located in another country or in 

other countries. But the complete journey through the country is done by road and not 

any loading or unloading is performed in this country. 

 

Goods Carried by Road are any goods transported by road vehicles and include 

equipment such as containers, swap-bodies or pallets. 

 

Tonne-kilometre by Road is the unit of measurement for the road freight transports 

which represents the transport of one tonne by road at a distance of one kilometer. 

 

Loaded Goods are the goods placed on a road vehicle and transported by road. 

 

Unloaded Goods are the goods unloaded from a road vehicle after being transported 

by road. 

 

Loading Place is the place where the goods are loaded. 

 

Unloading Place is the place where the goods are unloaded. 

 

Road Vehicle for Goods is a road vehicle designed to transfer exclusively or 

primarily goods and it includes: 

a) Light road vehicles for goods with a gross vehicle weight up to 3.500 kg, 

b) Heavy road vehicles for goods with a gross weight of more than 3.500 kg, 

c) Road tractors 

d) Agricultural tractors permitted to use roads for a general traffic. 

 

Lorry / Truck is the motor vehicle that is used for the exclusive or primary freight 

transport. 

 

Road Tractor is a motor vehicle designed in such a way as to convey other road 

vehicles not mechanically propelled mainly semi-trailers. Excluding the rural 

"tractors". 

 

Loading Capacity is the maximum weight of goods that can be carried by the 

vehicle, which is officially declared and approved by the Authority of the country in 

which the vehicle is registered. 
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Loading Volume is the maximum volume available in a vehicle for the transport of 

goods, expressed in cubic meters. 

 

"The Age" of a road vehicle is the interval of time since the first registration of that 

road vehicle, irrespective of the country in which it was registered. 

 

Transport for Hire or Reward the carriage of goods or people for compensation. 

 

Transport without Reward is the transfer that is not carried out for compensation, 

which is not a public transportation. Such kind of transport is the movement by the 

firm using its own staff or goods without any economic transaction linked to this 

transfer. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A  

ΝΟΜΟ 3887/2010 ΟΓΗΚΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

Άξζξν 1 - θνπφο θαη Αξρέο Οξγάλσζεο 

1. θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη λα ζέζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα. 

2. Σν θξάηνο ραξάζζεη ηελ πνιηηηθή ζηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ηεο 

ρψξαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ηελ παξνρή 

βέιηηζησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ρσξίο θακηά δηάθξηζε σο πξνο 

ηελ εζληθφηεηα φζσλ αηηνχληαη άδεηεο. 

Άξζξν 2 - Οξηζκνί θαη Καηεγνξίεο 

1. Φνξηεγφ Γεκφζηαο Υξήζεο (ΦΓΥ) είλαη έλα φρεκα ην νπνίν είλαη 

εθνδηαζκέλν κε άδεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί δεκφζηεο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

2. Άδεηα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ είλαη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε κία επηρείξεζε θαη 

ηεο επηηξέπεη λα εθηειεί δεκφζηεο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 

3. Μεηαβαηηθή πεξίνδνο αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη κε ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4. Γηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. 

απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο. 

5. Δζληθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη εληφο ηεο ρψξαο, κε ΦΓ.Υ. 

απηνθίλεηα.  

6. Ννκαξρηαθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη εληφο ηνπ λνκνχ πνπ 

έρνπλ έδξα θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπ λνκψλ, κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα κηθηνχ 

βάξνπο κέρξη 10 ηφλνπο,  

7. Δηδηθέο κεηαθνξέο θαπζίκσλ δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα, κηθηνχ 

βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ γηα εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο θαη κηθηνχ 

βάξνπο κέρξη 8 ηφλνπο γηα λνκαξρηαθέο κεηαθνξέο. Η θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη κεηαθνξέο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζεξκήο αζθάιηνπ. 

8. Η αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε έρεη ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ. Μεηά απφ απηήλ ηελ πεξίνδν, νη θαηεγνξίεο είλαη ζχκθσλα κε 

απηέο ηνπ άξζξνπ 14, παξάγξαθνο 3. 
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9. Μεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληζηνχλ: 

α. Οη θεθηεκέλεο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, εκπνξηθέο εηαηξείεο νηαζδήπνηε 

κνξθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ιδηφηππσλ Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ, νη 

νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Π.Γ. 346/2001 (ΦΔΚ Α' 233) θαη 

ζηηο νπνίεο έρεη εηζθεξζεί ε θπξηφηεηα ή ε ρξήζε Φ.Γ.Υ..  

β. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη ελ θνηλσλία δηθαηψκαηνο 

ζπληδηνθηήηεο Φ.Γ.Υ., νη νπνίνη αζθνχλ εληαία επηρείξεζε κεηαθνξάο. 

γ. Οη εηαηξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3. 

10. Μεηαθνξέαο, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, λνείηαη ε επηρείξεζε πνπ 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 346/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1071/ 2009. 

11. Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη απφ ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 3 - Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο 

1. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε 

κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.) ή 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε δηεζλψλ, 

εζληθψλ, λνκαξρηαθψλ θαη εηδηθψλ κεηαθνξψλ, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο, εθαξκνδφκελσλ αληηζηνίρσο, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή 

ξχζκηζε, ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Ν.3190/1955 

2. Οη εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα ζπζηαζνχλ 

κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α. Με εηζθνξά ηεο θπξηφηεηαο Φ.Γ.Υ. ηελ πεξίπησζε απηή θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο απνηειεί ε αμία ησλ εηζθεξφκελσλ νρεκάησλ (Φ.Γ.Υ., 

ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκη-ξπκνπιθνχκελσλ) πνπ έρνπλ εηδηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο, ε άπιε ππεξαμία ησλ νηθείσλ αδεηψλ ΦΓΥ, θαζψο θαη ε 

ηπρφλ θαηαβνιή ζε ρξήκα. Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο 

άπιεο ππεξαμίαο ησλ νηθείσλ αδεηψλ ΦΓΥ γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2190/1920, απφ ηελ Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β. Με κίζζσζε ησλ Φ.Γ.Υ.. ηελ πεξίπησζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν γηα ηηο Α.Δ ή ηηο Δ.Π.Δ.. Οη ζπκβαιιφκελνη 

ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ κηζζψζεη ην φρεκά ηνπο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ 

απηφ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ εηαηξεία θαη γηα ην έξγν απηήο έλαληη 

κηζζψκαηνο άλεπ νδεγνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 91/1988 

(ΦΔΚ 42 Α ), φπσο ηζρχεη. Με ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ην Π.Γ.91/88 φπσο ηζρχεη, επηηξέπεηαη ε κίζζσζε θνξηεγνχ 
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δεκφζηαο ρξήζεο απηνθηλήηνπ θαη κε νδεγφ έλαληη πξνθαζνξηζκέλεο 

ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ 

θαζνξίδεη ε ζπληζηψκελε κεηαθνξηθή εηαηξεία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ κηζζσκέλνπ νρήκαηνο είλαη θαη νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ 

απηνχ, ε εηαηξεία απνδεκηψλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο νδεγνχ κε δειηίν 

παξνρήο ππεξεζηψλ βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ 

ηνπο. Σνλ ηδηνθηήηε εθκηζζσηή βαξχλνπλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη 

αζθάιηζεο ηνπ νδεγνχ πνπ απηφο πξνζιακβάλεη θαζψο θαη ε ζπληήξεζε 

θαη ε θχιαμε ηνπ νρήκαηνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη ησλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο, νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

γ. Με εηζθνξά ηεο θπξηφηεηαο ησλ Φ.Γ.Υ. θαη κίζζσζε απηψλ ζχκθσλα κε 

ηα εδάθηα α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

δ. Με ίδξπζε επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη απφ απηήλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο 

ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 

346/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1071/ 2009. 

3. Οη κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη νλνκαζηηθέο, κπνξνχλ 

δε λα κεηαβηβαζηνχλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 74/561/ΔΟΚ ηεο 

12εο Ννεκβξίνπ 1974 «πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ κεηαθνξέα 

εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

4. Η θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχζηαζε κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ 

ππφ κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ, ε κεηαβίβαζε 

ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη νη 

ζπκβάζεηο κίζζσζεο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ απαιιάζζνληαη θάζε 

δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη θφξνπ ή ηέινπο, εμαηξνπκέλνπ 

κφλν ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο ή 

ζπγρψλεπζεο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο εληφο ηξηψλ (3) 

εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

5. Δπηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, αλεμαξηήησο εάλ απηέο 

ιεηηνχξγεζαλ πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

6. Οη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

θαζψο θαη απηέο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ή ζα κεηαηξαπνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ, εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ηελ αγνξά γεπέδσλ 
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γηα ηε δεκηνπξγία απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζπλεξγείσλ, 

ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ηειεκαηηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ εθαξκνγψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηελ πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ, ηδίσο αλπςσηηθψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, 

θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο κε νρήκαηα λέαο 

ηερλνινγίαο. 

Άξζξν 4 - Πξνυπνζέζεηο Υνξήγεζεο Αδεηψλ Φ.Γ.Υ. 

1. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε ρνξήγεζε αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην επφκελν άξζξν ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ην 

πξνεγνχκελν άξζξν, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο : 

α. O δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Α.Δ. ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. παξέρεη 

ερέγγπα αμηνπηζηίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 346/2001 

(ΦΔΚ Α' 233) θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 96/26 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

29εο Απξηιίνπ 1996 «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ 

κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ 

δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ» (ΔΔ L 124 ηεο 

23.05.1996, ζει. 1). 

β. Η εηαηξεία δηαζέηεη θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 346/2001 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 96/26.  

γ. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Α.Δ. ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. δηαζέηεη 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη είλαη θάηνρνο άδεηαο νδηθνχ κεηαθνξέα 

εκπνξεπκάησλ. 

δ. Η εηαηξεία δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ 

νρεκάησλ θαη απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε θχιαμε θαη 

ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

1071/2009. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε 

δεμακελψλ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

δελ απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εθηφο απφ ηελ 

ππνβνιή Πηζηνπνηεηηθνχ Ππξαζθάιεηαο, ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

2. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. νη ελδηαθεξφκελεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαηαβάιινπλ 

εθάπαμ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ εηδηθή εηζθνξά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην 

κηθηφ βάξνο ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο σο εμήο : 

α. Γέθα ρηιηάδεο (10.000 ) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β. Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη επηά (7) ηφλνπο.  
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γ. Υίιηεο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη 

ηνπο ζαξάληα (40) ηφλνπο. 

Δάλ νη αηηνχκελεο άδεηεο είλαη θαηεγνξίαο εηδηθήο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ 

ηα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο δηακνξθψλνληαη σο εμήο : 

α. Δίθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β. Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα δχν 

(42) ηφλνπο. 

Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ιήςε ηεο άδεηαο ΦΓΥ ινγίδεηαη σο έμνδν 

θαη εθπίπηεη ηνπ εηζνδήκαηνο, επηκεξηδφκελν θαηά ην έλα ηξίην γηα ηα ηξία 

επφκελα έηε απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο. 

3. Σα πνζά ηεο εηδηθήο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 κεηψλνληαη ζηαδηαθά κέζα ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία 

ιήγεη ζηηο 30ή Ινπλίνπ 2013. Η κείσζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή θάζε 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά 30% επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2011, θαηά 35% επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012, θαηά 35% επί 

ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 

4. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη άδεηεο θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. 

ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θνξηεγά ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

εθπνκπψλ EURO IV ή EURO V ή κεηαγελεζηέξσλ νδεγηψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια θνξηεγά απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ 

ή κηθξφηεξνπ κηθηνχ βάξνπο. 

5. Άδεηεο θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. νη νπνίεο ρνξεγνχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ είλαη κεηαβηβάζηκεο γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. 

6. Δπηθπιαζζφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1959/91 (Α΄123) 

επηηξέπεηαη νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ εθηεινχλ εζληθέο θαη δηεζλείο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο λα ζέηνπλ ζε θπθινθνξία γηα θάζε ξπκνπιθφ 

φρεκα Γ.Υ. πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηξία (3) ξπκνπιθνχκελα ή εκη-

ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα. Γηα ηα νρήκαηα απηά εθδίδνληαη αληίζηνηρεο άδεηεο 

θπθινθνξίαο. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεσο απηψλ θαζψο θαη νη φξνη 

έιμεο απηψλ απφ ηα ξπκνπιθά ή ηνπο ειθπζηήξεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Άξζξν 5 - Υνξήγεζε Αδεηψλ 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. ή Άδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη ελδηαθεξφκελεο κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε 

Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θαθέινπ. Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
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α. Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο κε κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 

β. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

γ. Άδεηα Οδηθνχ Μεηαθνξέα Δκπνξεπκάησλ.  

δ. Αληίγξαθα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ.  

ε. Αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο ρψξσλ γηα 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ζηάζκεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ 

ηνπο. 

2. Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ πιήξνπο θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ρνξεγεί ηελ αηηνχκελε 

άδεηα. Η ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο ζα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

3. Η έγθξηζε ηεο άδεηαο Φ.Γ.Υ. ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ έθδνζή ηεο. ε 

πεξίπησζε κε πινπνίεζήο ηεο απηή παχεη λα ηζρχεη, ε δε αηηνχζα εηαηξεία 

ππνβάιιεη εθ λένπ πιήξε δηθαηνινγεηηθά. Η έγθξηζε, καδί κε ηε βεβαίσζε 

ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πεξί θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν 

αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ε νπνία 

ππνρξενχηαη λα εθδψζεη λέα άδεηα θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

4. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, Άδεηεο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ ζα ρνξεγνχληαη κφλν ζε κεηαθνξείο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4. Απφ 

ηελ εκεξνκελία απηή δελ ζα ρνξεγνχληαη άδεηεο ζε ΦΓΥ. 

5. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ε εηζθνξά πνπ 

απαηηείηαη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ Αδεηψλ 

Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα κελ μεπεξλά ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ ηνπ 

κεηαθνξέα πνπ αηηείηαη ηελ άδεηα. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζα πξέπεη λα κελ 

ππεξβαίλεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο. 

Άξζξν 6 - Φνξέαο Αδεηνδφηεζεο 

1. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

α. Δμεηάδεη αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ θαη θαηαζέηεη ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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β. Φξνληίδεη γηα ην ζρεκαηηζκφ, ηελ ηήξεζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Δζληθνχ 

Μεηξψνπ ησλ Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

γ. Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο νδηθήο 

κεηαθνξάο. 

δ. Δθθέξεη, φηαλ ηεο δεηεζεί, γλσκνδνηήζεηο γηα δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο. 

ε. Πξνσζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

κεηαθνξψλ. 

2. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ 

Μεηαθνξψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα ζπκβνπιεχεηαη εκπεηξνγλψκνλεο εθηφο 

Τπνπξγείνπ. 

Άξζξν 7 - χζηαζε Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπληζηάηαη ζην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηξηκειήο Δθηηκεηηθή 

Δπηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη : 

α. Απφ έλαλ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θιάδνπ ΠΔ 

Μεραληθψλ σο Πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

β. Απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο εηδηθφ ζε ζέκαηα εθηίκεζεο εηζθεξφκελσλ 

θεθαιαίσλ Α.Δ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

γ. Απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ. 

Καζήθνληα γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

2. Έξγν ηεο Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε απνηίκεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ 

θεθαιαίνπ ζηηο ζπληζηψκελεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε 

ηε κνξθή ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ 

νρεκάησλ (Φ.Γ.Υ., ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκη-ξπκνπιθνχκελσλ) πνπ έρνπλ 

εηδηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηεο άπιεο ππεξαμίαο ησλ νηθείσλ αδεηψλ. Καηά 

ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ νρεκάησλ, ππνινγίδεηαη ε 

ρξνλνινγία θαη ε αμία θηήζεο ησλ νρεκάησλ, ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο, 

ζπληήξεζεο θαη εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο, ε ελδερφκελε ηερλνινγηθή απαμίσζε 

ηνπο θαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ηα ίδηα ή παξεκθεξή κεηαθνξηθά κέζα. Καηά 

ηελ απνηίκεζε ηεο άπιεο ππεξαμίαο ησλ αδεηψλ ΦΓΥ, ε ππεξαμία θάζε 

άδεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηζθνξά πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί γηα ηελ 

απφθηεζε κίαο αληίζηνηρεο λέαο άδεηαο θαη είλαη ίζε κε απηήλ. 
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3. Σα κέιε ηεο Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

κπνξνχλ λα δεηνχλ νηθνλνκηθά ή ηερληθά ζηνηρεία απφ ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηα εηζθεξφκελα νρήκαηα θαη κπνξεί λα θαιεί, 

εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, εκπεηξνγλψκνλεο. 

4. Δίλαη δπλαηή ε ζχζηαζε ηξηκειψλ Δθηηκεηηθψλ Δπηηξνπψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο νη νπνίεο ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη απαξηίδνληαη : 

α. Απφ έλα ππάιιειν Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θιάδνπ 

ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθψλ σο Πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

β. Απφ έλα εθπξφζσπν Γ.Ο.Τ. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

γ. Απφ έλα εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ 

Καζήθνληα Γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Μεηαθνξψλ. 

 

Άξζξν 8 - Φ.Γ.Υ. ζε πεξίπησζε δηάιπζεο Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ηδξχζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα Φ.Γ.Υ. πνπ αλήθνπλ 

ζε απηέο θαηά θπξηφηεηα κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο: 

α. Δθφζνλ ε δηάιπζε ζπληειείηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, κεηαβηβάδνληαη απηφκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξίαο, ρσξίο ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, 

παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β Δθφζνλ ε δηάιπζε ζπληειείηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, νη άδεηεο ΦΓΥ κεηαβηβάδνληαη απηφκαηα ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο κφλν κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηε 

ρνξήγεζή ηεο, ρσξίο ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

10, παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη άδεηεο Φ.Γ.Υ. ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη κφλν ζε 

πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ 

κεηαθνξέα φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 346/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ 1071/ 

2009. 

Άξζξν 9 - Μεηξψν Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ 

1. ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δεκηνπξγείηαη 

ειεθηξνληθφ Δζληθφ Μεηξψν Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ («Δ.Μ.Μ.Δ.») ησλ 

επηρεηξήζεσλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ 

1071/2009, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ 

κεηαθνξέα. Σν Μεηξψν απηφ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πεξηέρεη: 
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α. ηελ νλνκαζία θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο 

β. ηε δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

γ. ην νλνκαηεπψλπκν ησλ θαζνξηζκέλσλ δηαρεηξηζηψλ κεηαθνξψλ θαη, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άιιν πξφζσπν, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ λφκηκνπ 

αληηπξνζψπνπ 

δ. ηνλ ηχπν αδείαο πνπ θαιχπηεη ε άδεηα, ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ 

θαιχπηεη θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ην αξηζκφ ζεηξάο ηεο Κνηλνηηθήο άδεηαο 

θαη ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

ε. ηνλ αξηζκφ, ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ ηχπν ζνβαξψλ παξαβάζεσλ, νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζε θαηαδίθε ή επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε 

θαη αθνξνχλ: 

i. ηνλ ρξφλν νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ, ηνλ ρξφλν εξγαζίαο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ, 

ii. ηα κέγηζηα βάξε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο 

νρεκάησλ ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, 

iii. ηα αξρηθά πξνζφληα θαη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ, 

iv. ηνλ νδηθφ ηερληθφ έιεγρν ησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο νρεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ηερληθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 

v. ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά νδηθψλ 

επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

vi. ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, 

vii. ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ζπζθεπψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, 

viii. ηηο άδεηεο νδήγεζεο, 

ix. ηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα, 

x. ηε κεηαθνξά δψσλ. 

xi. ην νλνκαηεπψλπκν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί αθαηάιιεια λα 

δηεπζχλνπλ ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο εθφζνλ δελ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηα ερέγγπα αμηνπηζηίαο ηνπο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 

παξάγξαθνο 3, θαζψο θαη ηα εθαξκνζηέα κέηξα απνθαηάζηαζεο. 

xii. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε 

ηνπ κεηξψνπ. 

2. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη αθαηξεζεί ή 

αλαζηαιεί παξακέλνπλ ζην εζληθφ ειεθηξνληθφ κεηξψν επί δχν ρξφληα απφ 

ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο αλαζηνιήο ή ηεο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαγξάθνληαη ακέζσο. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πξφζσπν ην νπνίν 

έρεη θεξπρζεί αθαηάιιειν λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα 

παξακέλνπλ ζην εζληθφ ειεθηξνληθφ κεηξψν εθφζνλ δελ απνθαηαζηαζεί ε 

αμηνπηζηία ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη κέηξν 
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απνθαηάζηαζεο ή κέηξν ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο, ηα δεδνκέλα 

δηαγξάθνληαη ακέζσο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εγγξαθήο ζην Δ.Μ.Μ.Δ. ησλ ήδε 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ κεηαθνξηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξέσλ εκπνξεπκάησλ. 

Άξζξν 10 - Μεηαβίβαζε Φ.Γ.Υ. 

1. Φ.Γ.Υ. θάζε θαηεγνξίαο, επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη δηα πξάμεσο ελ δσή 

θαηά θπξηφηεηα κε ηελ άδεηά ηνπο ζε φιεο ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1071/2009, κε ηελ θαηαβνιή 

θφξνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο κεηαβίβαζεο ηεο αδείαο, σο 

αθνινχζσο: 

α. Γηα Φ.Γ.Υ. πνπ θπθινθφξεζαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 3% επί ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νρήκαηνο. 

β. Γηα Φ.Γ.Υ. πνπ θπθινθνξνχλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 2% επί ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ άδεηα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νρήκαηνο. 

2. Ο θφξνο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δελ θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε 

κεηαβηβάζεσλ Φ.Γ.Υ. πνπ γίλνληαη ιφγσ ζπγρψλεπζεο κεηαθνξηθψλ 

εηαηξεηψλ ή κεηαηξνπήο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ελ δσή κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θαη κεξηδίσλ ησλ 

κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ πξνο κεηφρνπο/εηαίξνπο ηνπο θαη πξνο θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ. 

Άξζξν 11 - Κφκηζηξα Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

1. Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε πεξηνξηζκφο ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηε 

ζπκθσλία επί ησλ θνκίζηξσλ γηα ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Σα 

θφκηζηξα απηά ζπκθσλνχληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

κεηαθνξέα. 

2. Κάη. εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο θαπζίκσλ, ην θφκηζηξν δχλαηαη 

λα θαζνξίδεηαη σο πξνο ηελ αλψηαηε ηηκή κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ. 

3. Απηή ε αλψηαηε ηηκή πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη επαξθψο θαη κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη κφλν ζε λεζηά, απνκνλσκέλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο, φηαλ 

πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ΦΓΥ ζηελ αγνξά. 
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Άξζξν 12 - Κσδηθφο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

1. Η θαηαβαιιφκελε εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ θσδηθφ 

πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην πνζφ απηφ ην νγδφληα 

ηνηο εθαηφ (80%) ηνπιάρηζηνλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα έξγα ππνδνκήο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

θαη ην πεξηβάιινλ. ηνλ ίδην θσδηθφ θαηαηίζεηαη εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 

παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ εηδηθνχ 

Κσδηθνχ Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ. 

Άξζξν 13 - Δμαζθάιηζε Απνθαηάζηαζεο Εεκηψλ ησλ Δκπνξεπκάησλ 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε επειζνχζαο δεκηάο ηνπ θνξησηή γηα ηελ νπνία επζχλεηαη 

ν κεηαθνξέαο, θάζε κεηαθνξηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα έρεη πξαγκαηηθή 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο δεκηάο είηε απφ ηελ θαζαξή ηεο πεξηνπζία είηε κε 

πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αληηζηνίρσλ θηλδχλσλ. Η κε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ κεηαθνξηθή επηρείξεζε ζπλεπάγεηαη ηε 

ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα 

εκπνξεπκάησλ ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ κεηφρσλ/εηαίξσλ ηεο γηα έλα 

έηνο θαη, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηα παληφο. 

Άξζξν 14 - Σειηθέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

1. Δληφο δέθα (10) εηψλ απφ ην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη πθηζηάκελεο άδεηεο ΦΓΥ 

ζα κεηαηξαπνχλ ζε Άδεηεο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, νη άδεηεο θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. πνπ 

έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπλερίδνπλ λα 

ηζρχνπλ κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, νη λένη 

θάηνρνί ηνπο ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα νρήκαηά ηνπο κε άιια 

λεφηεξεο ηερλνινγίαο πνπ εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηεγνξία εθπνκπψλ 

EURO IV. Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη κεηαβηβάζεηο απφ 

θιεξνλνκηθά αίηηα. 

3. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θαηεγνξίεο γηα ηηο δεκφζηεο νδηθέο 

κεηαθνξέο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

α. Γηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, πνπ δηεμάγνληαη απφ 

θαηφρνπο Φ.Γ.Υ. ή θαηφρνπο άδεηαο κεηαθνξέα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 5, παξάγξαθνο 4, κε νρήκαηα κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ. 
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β. Δζληθέο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, πνπ δηεμάγνληαη απφ 

θαηφρνπο Φ.Γ.Υ. ή θαηφρνπο άδεηαο κεηαθνξέα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 5, παξάγξαθνο 4. 

Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ άδεηα λα δηεμάγνπλ δηεζλείο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεμάγνπλ θαη εζληθέο νδηθέο κεηαθνξέο, κε 

ηελ ίδηα άδεηα. 

Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ 

εθδίδνληαη εληφο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζνξίδνληαη:  

α. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, ζπγρψλεπζε, κεηαηξνπή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο 

εηζθεξφκελνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ εηδηθή εθηηκεηηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 

7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ απαηηεζεί  

β. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο Αδεηψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θαη νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο γηα 

ηε ρνξήγεζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα απηή.  

γ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηάζεζε ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. ζε πεξίπησζε 

δηάιπζεο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ απαηηεζεί. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ε εθάπαμ εηζθνξά ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο, ηδίσο νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία, γηα ηελ ππαγσγή ησλ 

κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεηε. 

Άξζξν 15 - Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 

α. νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 383/76, (ΦΔΚ Α΄182) 

β. Οη ππ' αξηζ. Κ/24241/2045/12-5-2008 θαη Κ/26147/2169/12-5-2008 (ΦΔΚ 

856Β) θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ. 

γ. Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί 

θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ. 383/76 (ΦΔΚ Α' 182) θαη αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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Άξζξν 16 - Έλαξμε ηζρχνο 

Ο παξψλ λφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ, γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

131 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  
 

Οη δέθα ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ: 

 

Αλάπηπμε θαη εμάπισζε βηψζηκσλ λέσλ θαπζίκσλ θαη ζπζηεκάησλ πξφσζεο 

1. Μείσζε ζην ήκηζπ ηεο ρξήζεο απηνθηλήησλ «πνπ θηλνχληαη κε ζπκβαηηθά 

θαχζηκα» ζηηο αζηηθέο  ζπγθνηλσλίεο έσο ην 2030· ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηνπο 

ζηηο πφιεηο έσο ην 2050·επίηεπμε κηαο νπζηαζηηθά απαιιαγκέλεο απφ CO2 

αζηηθήο εθνδηαζηηθήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα έσο ην 2030. 

2. ηηο αεξνκεηαθνξέο, ηα βηψζηκα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαχζηκα πξέπεη λα αλέιζνπλ ζην 40% έσο ην 2050· επίζεο, έσο ην 

2050 πξέπεη λα κεησζνχλ ζηελ ΔΔ θαηά 40% (εάλ είλαη εθηθηφ θαηά 50%) νη 

εθπνκπέο CO2 απφ θαχζηκα πινίσλ.  

Βειηηζηνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ πνιπηξνπηθψλ αιπζίδσλ εθνδηαζηηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ 

ηξφπσλ κεηαθνξάο 

3. Σν 30% ησλ νδηθψλ εκπνξεπκάησλ κεηαθνξψλ ζε απνζηάζεηο άλσ ησλ 

300km πξέπεη λα ζηξαθεί ζε άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, φπσο νη 

ζηδεξνδξνκηθέο ή νη πισηέο κεηαθνξέο έσο ην 2030, θαη ην πνζνζηφ απηφ 

πξέπεη λα ππεξβεί ην 50% έσο ην 2050, κε ηε βνήζεηα απνηειεζκαηηθψλ θαη 

νηθνινγηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ δηαδξφκσλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ απαηηείηαη επίζεο ε αλάπηπμε  θαηάιιειεο ππνδνκήο. 

4. Έσο ην 2050 πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έλα επξσπατθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο. Απαηηείηαη ηξηπιαζηαζκφο ηνπ κήθνπο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο κέρξη ην 2030 θαη 

δηαηήξεζε ελφο ππθλνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζε φια ηα θξάηε κέιε. Έσο 

ην 2050 ε πιεηνλφηεηα ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κεζαίσλ απνζηάζεσλ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ηξέλν. 

5. Απαηηείηαη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ παλεπξσπατθφ πνιπηξνπηθφ «θεληξηθφ 

δίθηπν» ΓΔΓ-Μ έσο ην 2030, έλα πςειήο πνηφηεηαο θαη κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο δίθηπν έσο ην 2050, θαη έλα αληίζηνηρν ζχλνιν ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

6. Μέρξη ην 2050, απαηηείηαη ε ζχλδεζε φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηνπ θεληξηθνχ 

δηθηχνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ  δίθηπν, θαηά πξνηίκεζε πςειήο  ηαρχηεηαο 

απαηηείηαη λα εμαζθαιηζζεί φηη φινη νη θεληξηθνί ζαιάζζηνη ιηκέλεο ζα 

ζπλδένληαη επαξθψο κε ην ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ πισηψλ 

νδψλ. 

Αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ κε 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη θηλήηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

7. Δμάπισζε κηαο εθζπγρξνληζκέλεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο (SESAR12) ζηελ Δπξψπε έσο ην 2020 θαη νινθιήξσζε ηνπ 

Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Αεξνπνξηθνχ Υψξνπ. Δμάπισζε ηζνδχλακσλ ρεξζαίσλ 
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θαη πισηψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξψλ (ERTMS13, ITS14, 

SSN θαη LRIT15, RIS16). Δμάπισζε ηνπ επξσπατθνχ παγθφζκηνπ 

δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο (Galileo). 

8. Έσο ην 2020, θαζηέξσο ε ηνπ πιαηζίνπ γηα έλα επξσπατθφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ, δηαρείξηζεο θαη πιεξσκψλ γηα ηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο. 

9. Μέρξη ην 2050, πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ επίηεπμεο κεδεληθνχ αξηζκνχ 

ζαλάησλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο.  χκθσλα κε απηφλ ηνλ ζηφρν, ε ΔΔ ζηνρεχεη 

ζηε κείσζε θαηά ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ λεθξψλ απφ ηξνραία δπζηπρήκαηα έσο 

ην 2020. Γηαζθάιηζε φηη ε ΔΔ ζα παξακείλεη ζηελ παγθφζκηα πξσηνπνξία 

ζηνλ ηνκέα ηεο  αζθάιεηαο ππνδνκψλ θαη ηεο αζθάιεηαο πξνζψπσλ ζηηο 

κεηαθνξέο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. 

10. Με επηδίσμε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αξρψλ «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» θαη «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζηξεβιψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδήκησλ 

επηδνηήζεσλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ έζνδα θαη δηαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο. 
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