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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη θαη αλαιχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ιεηηνπξγίεο ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. θνπφ έρεη λα επηζεκάλεη ηηο 
επηκέξνπο πηπρέο ηνπο ππφ ην πξίζκα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ θφζηνπο θαη 
ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο αγνξάο. 
 Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαη ζηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ 
κεηαθνξάο, θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ην θφζηνο. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζηνπο 
παξάγνληεο, πνπ ηελ επηβάιινπλ. Ζ αλάιπζε απηή είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή 
ζηελ πξνζέγγηζή ηεο, ιφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο ηνπ θξάηνπο ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο. Αλαιχεηαη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη γίλεηαη 
αλαθνξά σζηφζν ζηηο πξφζθαηεο αιιαγέο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
αγνξάο. 

Σέινο ε ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, νη 
νπνίεο είλαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο θαη ε πνξεία ηνπο αλακέλεηαη λα 
ζπλερίζεη αλνδηθά γηα νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Γίλεηαη 
αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαζψο πνιιέο 
θνξέο δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο γηα ην αλ κία κεηαθνξά είλαη 
ζπλδπαζκέλε ή φρη. Παξαηίζεληαη επίζεο παξαδείγκαηα κεηαθνξψλ, ελψ 
αλαιχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ δηακεηαθνξέα. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαθξίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ψζηε λα εληνπίδεηαη θαηά πεξίπησζε ν πην άξηηνο 
ηχπνο κεηαθνξάο, γηα λα νδεγεζνχκε ζηα θαηά πεξίπησζε επηζπκεηά 
απνηειέζκαηα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, φζν θαη απ’ 
ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη έλαο επηζπκεηφο 
ζηφρνο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, σζηφζν πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξηα, πνπ δελ 
αιινηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Όηαλ επηηπγράλεηαη 
ε ηζνξξνπία θφζηνπο – πνηφηεηαο, επηηπγράλνληαη θαη νη νπζηαζηηθνί ζηφρνη 
ηεο θάζε επηρείξεζεο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 
επηβίσζε ηεο εηαηξείαο καθξνπξφζεζκα, ηελ ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία, αιιά 
θαη ηπρφλ επηκέξνπο ζηφρνη, φπσο ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ε 
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θ.ιπ. 

ΟΡΙΜΟ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Ζ θάζε είδνπο θαη ηερληθήο ρεξζαία κεηαθνξά εθηειείηαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο κε ηξφπν ψζηε λα ηελ ειέγρνπλ θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν 
θξνληίδνπλ λα ηελ γλσξίδνπλ ζε βάζνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνχλ 
νξζνινγηθά θαη πξνβιέπνπλ αθφκα θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο ειεγθηηθέο 
δηαδηθαζίεο. Με ηηο ελέξγεηεο απηέο απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφλ ηα 
πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ. Απηνί, πνπ ηελ 
δηελεξγνχλ ή κεζνιαβνχλ γηα ηελ νξγάλσζή ηεο θξνληίδνπλ λα ηελ 
γλσξίζνπλ ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο, γηα λα ηελ εθηειέζνπλ ζχλλνκα θαη φζν 
ην δπλαηφλ πην νξζνινγηθά ζε ηηκέο αληαγσληζκνχ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά 
ηελ πνιχπινθε εμάξηεζε θαη ηελ επηξξνή, πνπ αζθνχλ ζηελ εθηέιεζή ηεο 
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κεηαθνξάο ην θξάηνο, ε αγνξά, νη ηξάπεδεο θαη νη δηάθνξνη επαγγεικαηίεο, νη 
νπνίνη άκεζα ή έκκεζα έρνπλ ελεξγή αλάκημε ζηελ εθηέιεζή ηεο. 

Σελ κεηαθνξά επνκέλσο πξέπεη λα ηελ γλσξίζνπκε κεηαμχ άιισλ θαη 
θάησ απφ ην πξίζκα ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 
εθηειεζηνχλ γηα λα δηελεξγεζεί, αιιά θαη ησλ ινηπψλ παξακέηξσλ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο, ησλ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ, πνπ 
κεζνιαβνχλ ζηελ θάζε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο, ηεο εθηειέζεψο ηεο 
κεηαθφκηζεο ηνπ θνξηίνπ σο επίζεο θαη ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ: 

 Μεηαθνξά θαη ηερλνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ή θαηαιιειφηεηα ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

 Μεηαθνξά θαη κεηαθφκηζε ηνπ θνξηίνπ. 

 Μεηαθνξά θαη εκπνξηθά, ηξαπεδηθά, αζθαιηζηηθά έγγξαθα. 

 Μεηαθνξά θαη ηεισλεηαθφο, αζηπλνκηθφο, θνξνινγηθφο, θηεληαηξηθφο 
έιεγρνο. 

 Μεηαθνξά θαη ζπκβάζεηο ή λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ππφθεηηαη. 

 Μεηαθνξά θαη ηα πξφζσπα, πνπ κεζνιαβνχλ ζε απηήλ, δειαδή ν  
εληνιέαο, ν κεηαθνξέαο, ν απνζηνιέαο, θιπ. 

 Μεηαθνξά θαη έγγξαθα κεηαθνξάο. 

 Μεηαθνξά θαη ζπλδηθαιηζηηθέο παξεκβάζεηο. 

 Μεηαθνξά θαη αληαγσληζκφο κεηαθνξέσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 Μεηαθνξά  θαη κειέηε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηαζηάζεσο ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Μεηαθνξά θαη ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή, κεηαθνξηθνί άμνλεο, 
εκπνξεπκαηηθά θέληξα. 

 
Γηα ηελ δηαθίλεζε ελφο εκπνξεχκαηνο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. Άιιεο απφ απηέο έρνπλ άκεζε 
εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο, κεξηθέο έρνπλ 
εθαξκνγή ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο, δηακνξθψλνληαο ην πεξηβάιινλ, 
κέζα ζην νπνίν εθηεινχληαη νη κεηαθνξέο. 

Γίλνληαο έλαλ νξηζκφ ηεο κεηαθνξάο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 
Μεηαθνξά είλαη ην ζύλνιν ηωλ ηερληθώλ ελεξγεηώλ, θαζώο θαη ηωλ 
ινγηζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπό ηελ 
δηαθίλεζε ελόο αγαζνύ, κε ηελ ζύλλνκε κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ, ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνύ θαη ηνπ λνκηθνύ ή θνξνινγηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ, είηε 
απηέο ζπληεινύληαη ηαπηόρξνλα κε ηελ θπζηθή  κεηαθόκηζε ηνπ αγαζνύ 
ζε άιιν ηόπν, είηε όρη. 

Με άιια ιφγηα, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κεηαθνξά ππάξρεη φηαλ ην 
εκπφξεπκα βξίζθεηαη έηνηκν πξνο θφξησζε, ή πεξηκέλνληαο ηνλ εθηεισληζκφ 
ηνπ ή ηελ έθδνζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Μεηαθνξά φκσο έρνπκε θαη 
ηελ ζηηγκή πνπ θαηαρσξεί ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ν αγνξαζηήο ην επί 
πηζηψζεη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. Μεηαθνξά επνκέλσο ζεσξνχκε φηη 
έρνπκε θαη φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία εθηειέζεσο 
ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ εηζφδνπ ή εμφδνπ απφ κηα ρψξα δηειεχζεσο. 

H ρξεζηηθή ζεψξεζε ηεο κεηαθνξάο αξρίδεη ζπλήζσο κε ηελ ζχκβαζε 
πψιεζεο ελφο εκπνξεχκαηνο, πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα κεηαθνκίζεη κε βάζε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε απηή. πλερίδεη κε ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή ζηα 
βηβιία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηειεηψλεη κε ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζηα βηβιία 
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ηνπ αγνξαζηή, κεηά ηελ άθημε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
ηνπ εκπνξεχκαηνο γηα φινπο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν, δελ παχεη φκσο λα είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο, δειαδή: 
«εκπνξεχκαηα ζε κεηαθνξηθά κέζα», «εκπνξεχκαηα ζην Σεισλείν», 
«εκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο», «εκπνξεχκαηα ζηηο απνζήθεο» θιπ.1 

πκπεξαζκαηηθά ηα παξαπάλσ κπνξνχλ ζε φξνπο αγνξάο λα 
απνηππσζνχλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξα κε ηνλ φξν «κεηαθνξά αμηψλ» ησλ 
δηαθηλνπκέλσλ αγαζψλ. Ο φξνο «κεηαθνξά» απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, φκσο 
αλαθέξεηαη ζηηο  αμίεο  ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζηηο κεηαβνιέο, πνπ πθίζηαληαη 
νη αμίεο απηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ, πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ κεηαθφκηζε ησλ ελ γέλεη κεηαθεξνκέλσλ πξαγκάησλ. 

Έηζη «κεηαθνξά αμηψλ» νλνκάδνπκε ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο 
δηαθίλεζεο ελφο θνξηίνπ, ε νπνία  παξαθνινπζεί  θαη  απεηθνλίδεη ινγηζηηθά, 
απνηππψλνληαο κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο, πνπ 
πθίζηαηαη ην θνξηίν, κέρξη λα εθπιεξσζνχλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο 
ηνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα  ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ είλαη 
ζεκαληηθή, γηαηί επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην δεζκεπκέλν θφζηνο ηνπ 
ρξήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθφκηζεο ησλ θνξηίσλ. Οη ελαζρνινχκελνη 
κε ην αληηθείκελν απηφ θνζηνινγνχλ ηελ «κεηαθνξά» θαη’ αξρήλ απφ πιεπξάο 
θνκίζηξσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ή θαη ησλ ινηπψλ 
δαπαλψλ απφ ηελ ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, φπσο π.ρ. 
γεξαλψλ, πεξνλνθφξσλ, θιπ. Σαπηφρξνλα φκσο θνζηνινγνχλ θαη ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο, πνπ επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε απφ ηελ δέζκεπζε 
θεθαιαίσλ θηλήζεσο, ηελ επηβάξπλζε δαπαλψλ ρψξνπ απνζέζεσο ησλ 
εκπνξεπκάησλ, ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ησλ ηδίσλ ή ησλ εθκηζζσκέλσλ 
απνζεθψλ, ηελ επηβάξπλζε απ’ ηελ αλάζεζε ηεο επνπηείαο θαη δηαθίλεζεο 
ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ηξίηνπο, θιπ. 

Οη ππεξεζίεο κεηαθνξάο επνκέλσο ηεο θάζε κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, 
πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ εηνηκφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηεο πιηθήο κεηαθνξάο, δειαδή ηεο κεηαηνπίζεσο ή ηεο 
κεηαθνκίζεσο ηνπ θνξηίνπ, σο θαη ηελ εθηέιεζή ηεο, είλαη έλα ηκήκα κφλν ηεο 
ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δηαθίλεζεο ησλ θνξηίσλ. Ζ κεηαηφπηζε ηνπ 
θνξηίνπ είλαη ε παξνρή ηνπ κεηαθνξέα, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα κηθξφ 
κφλν κέξνο ηεο κεηαθνξάο αμηψλ ή ησλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ηελ 
ζπκπιεξψλνπλ. Ζ παξνρή ηνπ κεηαθνξέα απνζθνπεί κφλν ζηελ κεηαθφκηζε 
ηνπ πξάγκαηνο θαη φρη ζηελ λνκηθή, ηεισλεηαθή, αζθαιηζηηθή, θνξνινγηθή, 
ηδηνθηεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ κεηαβνιψλ ηνπο. Σνλ 
κεηαθνξέα κε άιια ιφγηα δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ην ηδηνθηεζηαθφ ή ην 
θνξνινγηθφ ή αθφκα θαη ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ 
κεηαθέξεη ή ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ επί ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ θαηέρεη. Απηφο 
έρεη ζπλάςεη κία ζχκβαζε κεηαθνξάο πξαγκάησλ, θαη ηνλ αθνξά ην πξνο 
κεηαθνξά πξάγκα, ην θφκηζηξν, ε δηαδξνκή, ην πξφζσπν θαη ν ηφπν 
παξάδνζεο. 

Ζ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο 
κεηαθνξάο ζε φιεο ηεο ηηο πηπρέο, πεξηιακβάλεη: 

                                                
1
 Αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηνπ «εκπνξεχκαηα» είλαη θαη νη «πξψηεο χιεο», «αλαιψζηκα πιηθά», 

«εκπνξεχκαηα ζηηο απνζήθεο ηξίησλ», «αληαιιαθηηθά» θιπ., πνπ ηνπο πξνβιέπεη ην ΔΓΛ ζηελ νκάδα 
2. 
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 Απφ λνκηθήο πιεπξάο ηε ιήμε ζχκβαζεο έξγνπ ηνπ κεηαθνξέα, πνπ 
είρε ζαλ αληηθείκελν ηελ κεηαθφκηζε ησλ θνξηίσλ. 

 Απφ ηερληθήο πιεπξάο έρεη νινθιεξσζεί ε παξάδνζε ησλ πξαγκάησλ 
ζηνλ παξαιήπηε ζηνλ ζπκθσλεζέληα ηφπν, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηε 
ζχκβαζε. 

 Απφ ινγηζηηθήο, θαη θνξνινγηθήο πιεπξάο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ αγνξαζηή ε αληίζηνηρε ινγηζηηθή έγγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο πψιεζεο, ζε ζπλέπεηα ηεο νπνίαο δηαθηλήζεθε ην 
εκπφξεπκα - θνξηίν. 

 Απφ θνζηνινγηθήο πιεπξάο ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 
επηρεηξήζεσλ, φηη απφ ηελ ρξνληθή απηή ζηηγκή νινθιεξψλεηαη θαη ε 
ηειεπηαία θάζε ηεο κεηαθνξάο θαη δηακνξθψζεθε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
ηεο πξνκεζείαο – αγνξάο ηνπ πιηθνχ απηνχ. 

 Απφ νξγαλσηηθήο πιεπξάο αξρίδεη λα θνζηνινγείηαη θαη λα 
επηβαξχλεηαη ν θχξηνο ησλ εηδψλ απηψλ κε ην θφζηνο δηαρεηξίζεσο 
ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα απνζήθεπηξα, ηα αζθάιηζηξα, ηα 
εξγαηηθά. 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Σα κεζνιαβνχληα κέξε ζε κία νδηθή κεηαθνξά είλαη ζπλήζσο ηα εμήο: 
 
1. O δηακεηαθνξέαο είλαη ν κεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνλ εληνιέα θαη ηνλ 

θάηνρν ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εληνπίδεηαη ζηελ θξίζε θαη 
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ελψ ζα θξνληίζεη ψζηε ην κέζν 
απηφ λα δηαηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν. Ο 
δηακεηαθνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζχκβαζε έξγνπ κε ηνλ κεηαθνξέα 
ζαλ απνζηνιέαο, παξαιήπηεο, εληνιέαο. 
 
2. O πξνκεζεπηήο είλαη ν θχξηνο θαη θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία 
πσιεί. ηελ ζχκβαζε έξγνπ κε ηνλ κεηαθνξέα ζπκκεηέρεη θπξίσο ζαλ 
απνζηνιέαο ή εληνιέαο. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη 
ζίγνπξνο γηα ηελ είζπξαμε ηεο αμίαο ησλ  κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ 
δειψλεηαη θαη ζαλ παξαιήπηεο. Μεηά ηελ θαηνρχξσζε ηνπ γηα ηελ πιεξσκή 
ηεο αμίαο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ εθρσξεί ηα θνξησηηθά έγγξαθα ζηελ 
δηαηαγή ηνπ αγνξαζηή ή κίαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο. Σα πσιεζέληα ή 
απνζηειιφκελα εκπνξεχκαηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη ελδερφκελν λα είλαη 
πξντφληα παξαγσγήο ηνπ ή εκπνξεχκαηα ηξίησλ ηα νπνία κεηαπσιεί.  
 
3.O Απνζηνιέαο ζα πξέπεη λα εθδψζεη θαη λα θαηαρσξήζεη ηα δηθά ηνπ 
έγγξαθα κεηαθνξάο, ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, ηεισλεηαθά έγγξαθα θιπ. 
Δίλαη ην πξφζσπν, πνπ παξαδίδεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ κεηαθνξέα θαη 
δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν εδάθην ηνπ εγγξάθνπ κεηαθνξάο. 
 
4.O κεηαθνξέαο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ν νπνίνο πξέπεη 

λα θξνληίζεη γηα ηελ εηνηκφηεηα ηνπ θνξηεγνχ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 
κεηαθφκηζεο ηνπ θνξηίνπ. Σν κεηαθνξηθφ κέζν ζα πξέπεη λα ην δηαζέζεη γηα 
θφξησζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν θαη λα 
θξνληίζεη ηελ αζθαιή θπθινθνξία ηνπ απφ ην ζεκείν θφξησζεο ζην 
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ζπκθσλεζέλ ζεκείν ηειηθνχ πξννξηζκνχ θαη εθθφξησζεο. Ο κεηαθνξέαο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Β..2 θαη ζπληάζζεη θαηά θαλφλα ηελ 
ζχκβαζε έξγνπ ζην ζεσξεκέλν απφ απηφλ έγγξαθν κεηαθνξάο, ηε 
«θνξησηηθή». 
 
6. O παξαιήπηεο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ παξαιαβή, ηνλ απαηηνχκελν 

εθηεισληζκφ ή δηαθαλνληζκφ Φ.Π.Α. ή ηελ παξαπέξα πξνψζεζε ησλ 
εκπνξεχκαηα, πνπ παξέιαβε. O παξαιήπηεο ελεξγεί πάληα ζην φλνκά ηνπ, 
φρη φκσο απαξαίηεηα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. ηελ ζχγρξνλε δηαθίλεζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ ζπλεζίδεηαη λα παξαιακβάλνληαη ηα θνξηία ζε θάπνηα 
απνζήθε γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ.  
 
7. O αγνξαζηήο: Σν πξφζσπν ηνπ παξαιήπηε δελ ζπκπίπηεη πάληα κε απηφ 
ηνπ αγνξαζηή ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν πξφζσπν απηφ αλαθέξεηαη ζπλήζσο 
ζηα ζπλνδεπηηθά εκπνξηθά έγγξαθα ηνπ εκπνξεχκαηνο, πνπ είλαη ηα γλσζηά 
ηηκνιφγηα ή δειηία απνζηνιήο. O αγνξαζηήο πεξηκέλεη πξαθηηθά λα ηνλ 
εηδνπνηήζνπλ λα παξαιάβεη ηα αγνξαζζέληα εκπνξεχκαηα ζηνλ 
ζπκθσλεζέληα ηφπν. 
 
8. O εληνιέαο είλαη ην θεληξηθφηεξν πξφζσπν ζηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο 

θαη δειψλεηαη ξεηά ζηε θνξησηηθή. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πιεξσηή ηνπ θνκίζηξνπ 
θαη εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν θηλείηαη θάησ απφ ηηο εληνιέο ηνπ. 
O εληνιέαο είλαη ελδερφκελν λα δειψλεηαη ζηελ ζχκβαζε κεηαθνξάο θαη σο 
απνζηνιέαο ή θαη σο παξαιήπηεο. Αλ δελ δχλαηαη ιφγσ απνπζίαο απφ ηνλ 
ηφπν απνζηνιήο ή πξννξηζκνχ λα είλαη παξψλ, ηφηε δειψλνληαη ζηελ 
ζχκβαζε κεηαθνξάο ην έλα ή θαη ηα δχν πξναλαθεξζέληα  πξφζσπα, δειαδή 
ν απνζηνιέαο ή θαη ν παξαιήπηεο. 
 

Ζ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ απνηειεί επνκέλσο αληηθείκελν ελφο 
απνζπάζκαηνο κίαο ζπκβάζεσο πσιήζεσο, ε νπνία εηδηθά σο πξνο ην 
θφζηνο ηεο κεηαθνξάο γίλεηαη αληηθείκελν εηδηθψλ αλαιχζεσλ, 
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πηέζεσλ δηαθφξσλ ηξίησλ. ηφρνο φισλ είλαη λα 
θαηνρπξψζεη ν θαζέλαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ειέγρνληαο φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηηο ινηπέο παξεπφκελεο ππεξεζίεο, γηα 
ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Σα κεηαθνξηθά κέζα 
δελ είλαη απεξηφξηζηα θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε νηθνλνκία θαη 
ζχλεζε. Πέξαλ απηψλ ε ξνή ησλ θνξηίσλ δελ είλαη πάληα θαη πξνο ηηο δχν 
θαηεπζχλζεηο. ηνρεχνληαο επνκέλσο νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ έξγν ζηελ 
επηζηξνθή, επηηπγράλνπλ ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο, γηαηί θαηαλέκνπλ ηα 
ζηαζεξά έμνδα ζε κεγάιν φγθν κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Σαπηφρξνλα φκσο 
εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πειαηεία, γηαηί νξγαλψλνπλ ζπρλέο αλαρσξήζεηο 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Άκεζνο ζηφρνο απηψλ είλαη  λα δξνκνινγνχληαη ηα 
κεηαθνξηθά κέζα θνξησκέλα θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

Σα παξαπάλσ εθηεινχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο 
κεηαθνξάο, πνπ είλαη: 

 ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, 

 ρσξίο θελέο δηαδξνκέο 

                                                
2
 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
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 ρσξίο λα δηαηίζεληαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ζε ηξίηεο επηρεηξήζεηο απφ 
ηελ έιιεηςε έξγνπ, 

 ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλε ε επηρείξεζε λα κεηψζεη ηα θφκηζηξα γηα 
λα εμαζθαιίζεη έξγν ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, πνπ ζα επηηξέςεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε θαη δεκηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
αλαρψξεζεο. 
 
Ζ κεηαθνξά εμεηάδεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δηελεξγείηαη, απφ έμη 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ή πξίζκαηα, φζα είλαη θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, πνπ 
ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηήλ. Σα ζεκεία απηά  ζεσξνχληαη θαη αλαιχνληαη θαηά 
ηνλ ρξφλν ηεο εθηειέζεψο ηεο θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο 
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο δηνηθεηηθέο επηηαγέο θαη ηηο ηερληθέο εξγαζίεο: 
Σν πξψην ζεκείν είλαη απηφ ηνπ απνζηνιέα - πειάηε ηεο κεηαθνξηθήο 
επηρείξεζεο,  πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ην αληηθείκελν θαη λα ηελ πξνεηνηκάζεη 
κε βάζε ηελ ζχκβαζε θαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο πψιεζεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. 
Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηακεηαθνξέα, πνπ πξέπεη λα 
ζπληνλίζεη ηελ εξγαζία φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο 
κέρξη ηελ παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. 
Σν ηξίην ζεκείν είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαθνξέα, πνπ ζα εθηειέζεη ηελ 
κεηαθφκηζε ηνπ θνξηίνπ. 
Σν ηέηαξην ζεκείν είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαιήπηε, ν νπνίνο ζπλήζσο 
είλαη ν ηειηθφο θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ δηαθηλνχληαη. 
Σν πέκπην ζεκείν είλαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή ησλ εκπνξεπκάησλ, ν 
νπνίνο ηα πξνκεζεχηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ. 
Σν έθην ζεκείν είλαη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, πνπ ππαγνξεχεη ηηο 
δηαδηθαζίεο, ην λνκηθφ θαη  ην θνξνινγηθφ πιαίζην, πνπ ζα δηελεξγεζεί ε 
κεηαθνξά αμηψλ θαη πιηθψλ. 
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1. ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 

ηελ νδηθή κεηαθνξά ιακβάλεη κέξνο κφλν ην θνξηεγφ απηνθίλεην, 
απφ ηελ απνζήθε αξρηθήο απνζηνιήο κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Ζ 
κεηαθνξά ζεσξείηαη σο νδηθή θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θνξηεγνχ 
απηνθηλήηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε νπνία έρεη ζαλ αηηία 
δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. αλσηέξα βία ή νξγαλσηηθέο  θαη 
ιεηηνπξγηθέο αίηηεο. 

Γηα παξάδεηγκα έλα εκπφξεπκα ελφο θηβσηίνπ 180 θηιψλ κεηαθέξεηαη 
κε έλα κηθξφ θνξηεγφ κηθηνχ βάξνπο 5 ηφλσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ 
απνζηνιέα ζηελ ελδηάκεζε απνζήθε, απ’ φπνπ γηα ιφγνπο νξγαλσηηθνχο 
ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξεο επί κέξνπο απνζηνιέο. ηε ζπλέρεηα ην ελ 
ιφγσ θηβψηην θνξηψλεηαη κε άιιεο απνζηνιέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 
πιήξνπο θνξηίνπ γηα έλα κεγάιν θνξηεγφ κηθηνχ βάξνπο 40 ηφλσλ, ην νπνίν 
αλαρσξεί κεηαθέξνληάο ην ζπλνιηθφ θνξηίν, γηα ην εμσηεξηθφ ηεο Διιάδνο, ή 
θαη αληίζηξνθα. 

ηνλ πξννξηζκφ είηε κε ην ίδην κεγάιν θνξηεγφ ησλ 40 ηφλσλ είηε πάιη 
κε έλα κηθξφ θνξηεγφ δηαλνκήο παξαδίδεηαη ην πξναλαθεξζέλ θηβψηην ζηνλ 
ηειηθφ παξαιήπηε. Απηή ε κεηαθνξά ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο σο 
νδηθή, αδηάθνξν αλ κεζνιάβεζαλ δχν ή ελδερφκελα ηξία νδηθά νρήκαηα θαη 
δηαθνξεηηθέο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη επίζεο αδηάθνξν αλ ην 
κεηαθεξφκελν νδηθά εκπφξεπκα ππνζηεί κηα ή δχν κεηαθνξηψζεηο απφ έλα 
θνξηεγφ ζε άιιν ή αλ ρξεηάζηεθε λα ππνζηεί κηα ελδηάκεζε κηθξήο ή κεγάιεο 
δηάξθεηαο απνζήθεπζε κέρξη λα θζάζεη ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ ζηελ νδηθή κεηαθνξά έρνπλ ζπλαθζεί πνιιέο επί 
κέξνπο ζπκβάζεηο, κε δηαθφξνπο νδηθνχο κεηαθνξείο απφ ηνλ ηφπν 
αλαρσξήζεσο κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηφηε έρνπκε απφ λνκηθήο πιεπξάο 
κία νδηθή κεηαθνξά κηθηψλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ έλλνηα «κηθηψλ» ζηελ 
πεξίπησζε απηή έρεη ζρέζε θαη’ αξρήλ κε ην πιήζνο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αζξνηζηηθά ζα έρνπλ 
εθαξκνγή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο. Καηά θχξην φκσο ιφγν έρεη 
ζρέζε θαη κε ηηο επί κέξνπο παξνρέο, επηπιένλ ηεο κεηαθφκηζεο ηνπ θνξηίνπ, 
φπσο π.ρ. ηελ θχιαμε, ηηο κεηαθνξηψζεηο, ηηο απνζεθεχζεηο, ηηο επηθνιιήζεηο 
εηηθεηψλ, ηηο αλαζπζθεπαζίεο θ.ιπ. 

Μία ζχκβαζε ρεξζαίαο κεηαθνξάο είλαη κηθηή, φηαλ ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο  πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πνηνηηθά παξνρέο ηνπ κεηαθνξέα, 
επηπιένλ δειαδή ηεο κεηαθφκηζεο ηνπ θνξηίνπ, φπσο π.ρ. ηελ θφξησζε, ηελ 
δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ εξγαζηψλ, ηελ θχιαμε θ.ιπ. 

1.1 ΟΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Οδηθή δηεζλήο είλαη ε κεηαθνξά κε θνξηεγφ απηνθίλεην, πνπ έρεη σο 
ηφπν παξαιαβήο θαη αλαρσξήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ δηαθνξεηηθή ρψξα 
απφ ηφπν πξννξηζκνχ θαη εθθνξηψζεσο.3 

Σν νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο νδηθήο κεηαθνξάο είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
Ν. 559/77 ζην άξζξν 2 παξ. 1. Δθεί νξίδεηαη ξεηά φηη ην φρεκα, πνπ κεηαθέξεη 

                                                
3
 ζχκβαζε CMR άξζξν 1 παξ. 1, Ν. 559 /1977 ΦΔΚ 78/12. 03. 1977 
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ην εκπφξεπκα, κπνξεί ζε έλα ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ λα θέξεηαη επάλσ ζε 
πινίν, ζηδεξφδξνκν, αεξνπιάλν, πνηακφπινην. Δθ’ φζνλ δελ εθθνξηψλνληαη 
ηα εκπνξεχκαηα απφ ην φρεκα, ε κεηαθνξά παξακέλεη νδηθή, γηαηί έρεη «παξά 
ηαχηα», φπσο αλαθέξεη ν λφκνο, εθαξκνγή ε ζχκβαζε απηή (δειαδή ε CMR). 

Ζ πξνεγνχκελε λνκηθή επηηαγή ηεο δηεζλνχο ζπκβάζεσο CMR είλαη 
ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, γηαηί πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλα γεληθεχνληαη νη 
κεηαθνξέο ησλ ΦΓΥ  νρεκάησλ, πνπ κεηαθέξνληαη γηα έλα ηκήκα ηνπ ηαμηδηνχ 
ηνπο ζε ζηδεξφδξνκν ή πινίν, φηη πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 

Σελ έλλνηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο ζπκπιεξψλεη θαη ε ζχκβαζε TIR 
(TRANSPORT INTERNASIONALES ROUTIERS)4, ε νπνία ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο πξνβιέπεη, φ, ηη ηζρχεη γηα ηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κε 
νδηθά νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ρσξίο 
κεηαθφξησζε απφ ην ηεισλείν αλαρσξήζεσο ζην ηεισλείν πξννξηζκνχ δηα 
κέζνπ ησλ ζπλφξσλ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. Ζ ίδηα απηή ζχκβαζε 
ηζρχεη θαη φηαλ ηα αλσηέξσ νρήκαηα βξίζθνληαη γηα έλα κέξνο ηεο δηαδξνκήο 
κεηαμχ ηνπ ηεισλείνπ αλαρσξήζεσο θαη πξννξηζκνχ επάλσ ζε άιιν 
κεηαθνξηθφ κέζν. 

Όπσο έγηλε ζαθέο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ εθηεινχληαη νη 
δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθνξησζεί ή λα εθθνξησζεί 
ην εκπφξεπκα απφ ην αξρηθφ κεηαθνξηθφ νδηθφ φρεκα, ζην νπνίν βξίζθεηαη. 
Αλ κεηαθνξησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζε άιιν φρεκα νδηθψλ 
κεηαθνξψλ, ε κεηαθνξά παξακέλεη νδηθή, αιιά αιιάδεη ε ζχκβαζε 
κεηαθνξάο, πνπ ζα ηζρχζεη, θαη ελδερφκελα ην ηεισλεηαθφ ή ην ηδηνθηεζηαθφ 
θαζεζηψο θάησ απφ ην νπνίν δηαθηλείηαη ην θνξηίν. 

1.2 O ΣOΛO ΣΩΝ ΥOΡΣΗΓΩΝ 

1.2.1 ΩΥΕΛΙΜΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΕΙ – ΜΙΑ ΚΟΣΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 

Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θέξνπλ πάλσ ζην ζηέιερνο ηεο αδείαο 
ηνπο ην απφβαξν θαη ην σθέιηκν θνξηίν, πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ. 
Απηφ πξνβιέπεηαη αθ’ ελφο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο απφ πιεπξάο 
αηπρεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαη αθεηέξνπ γηα κεραληθνχο ιφγνπο, 
θαζψο ε ηζρχο ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ ακαμσκάησλ δελ είλαη απεξηφξηζηεο. 

ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ, θαζψο ν θάζε 
επαγγεικαηίαο πηζαλφ λα πξνζπαζεί λα δηαθηλήζεη φζν ην δπλαηφ 
πεξηζζφηεξν βάξνο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ιίγν λαχιν παξαπάλσ κε ηα 
ίδηα πεξίπνπ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ζηαζεξά έμνδα. Απηφ δελ είλαη θαηά ην 
ζπκθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ κεηαθνξέσλ. Σν ππέξβαξν θνξηίν 
πξνζθέξεη έλα κηθξφ νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνλ απηνθηλεηηζηή. Σελ ίδηα ζηηγκή 
φκσο πθίζηαηαη θαη ηηο άζρεκεο κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 
ζπλέπεηεο, πνπ δελ είλαη άκεζα γηα απηφλ νξαηέο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο ππέξβαξεο θφξησζεο ησλ νρεκάησλ ζε κία αλάιπζε ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη φηη: 

                                                
4
 Ν. 1020/ 1980 ΦΔΚ 32 ηεχρνο Α 
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 Μεηψλεηαη ε δήηεζε ζε κεηαθνξηθά κέζα θαη επνκέλσο ζπκπηέδεηαη θαη 
κεηψλεηαη ην θφκηζηξν ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. 

 Δληείλεη ηελ ππέξκεηξε θζνξά ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ κεηψλεη ηνλ 
σθέιηκν ρξφλν δσήο ηνπ. 

 Καζηζηά ηελ νδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο δχζθνιν θαη 
επηθίλδπλν. 

 Απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε ηνπ Κ.O.Κ. θαη πξνβιέπνληαη γηα απηφ 
ζνβαξέο  πνηλέο.5 
Σα ζσκαηεία ησλ κεηαθνξέσλ είλαη αληίζεηα ζηελ θφξησζε θαη 

κεηαθνξά ππέξβαξσλ θνξηίσλ. Σν ΤΜΔΣ  απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη ηα 
θιηκάθηα νδηθνχ ειέγρνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ θαηαπνιεκήζνπλ. 
 
πλνπηηθά ηα θπξηφηεξα εκπιεθφκελα ειεγθηηθά κέξε είλαη ηα εμήο: 

 Δ.Φ.Δ.Σ. είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πγηεηλή θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 Σν Τ.ΜΔΣ. γηα ηελ λφκηκε θπθινθνξία ησλ θνξηεγψλ κε βάζε ηηο 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ή ηπρφλ άιιεο παξαβάζεηο ηερληθήο θχζεσο. 

 Ζ ηξνραία γηα ηνλ Κ.O.Κ. 

 Σν Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηα θνξησηηθά έγγξαθα θαη ηελ 
δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ΦΠΑ, θιπ.  

 Σα ιηκελαξρεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θνξηεγψλ εληφο ησλ ιηκέλσλ ή 
ησλ πινίσλ. 

 Σα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ ηνπ Ν. 3446/2006. 
 
Σα ζχγρξνλα Φ.Γ.Υ. δηεζλψλ κεηαθνξψλ δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ 

νδηθά 40 ηφλνπο κηθηφ θνξηίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θαζαξφ βάξνο, πνπ 
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ είλαη νη 40 ηφλνη κείνλ ην απφβαξν ηνπ ΦΓΥ, ην 
νπνίν ζε κηα ζχγρξνλε κνλάδα είλαη πεξίπνπ 7,2 ηφλνη γηα ην ξπκνπιθφ θαη 
6,5 γηα ην επηθαζήκελν. Άξα έλα κέγηζην σθέιηκν βάξνο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 
26 ηφλσλ πεξίπνπ. Γηα ηα νρήκαηα, πνπ θηλνχληαη ζην θαζεζηψο ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ην αλψηαην σθέιηκν γηα ηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο 
δηαδξνκέο είλαη 44 ηφλνη 6. 

ε φηη αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα απηέο είλαη κε 
πξνδηαγξαθέο λα κεηαθέξνπλ 33 ή 34 παιέηεο 80 Υ 120 εθαηνζηά 
(επξσπαιέηεο), δειαδή έρνπλ κήθνο 13,60 κέηξα, θαζαξφ πιάηνο εζσηεξηθφ 
ηνπιάρηζηνλ 244 εθαηνζηά θαη χςνο 290 εθαηνζηά. O ιφγνο, πνπ 
θνξηψλνληαη 33 παιέηεο είλαη φηη ην κήθνο 13,60 κέηξα ήηαλ ζηελ αξρή 
εμσηεξηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ επηθαζεκέλνπ) θαη 
έηζη ζηελ ηειεπηαία ζεηξά θνξηψλνληαη δχν παιέηεο αληί ηξεηο. ηελ ζπλέρεηα 
έγηλε ην κήθνο θαζαξφ θαη είλαη δπλαηή θαη ε θφξησζε ηεο 34εο παιέηαο. 
εκεηψλεηαη φηη ην κέγηζην εμσηεξηθφ χςνο  επηδηψθεηαη ζηα πιαίζηα ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ λα είλαη ηειηθφ απφ ην νδφζηξσκα ή ηελ 
ζηδεξνηξνρηά ηνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ καδί κε ην χςνο ηνπ βαγνληνχ ή ηνπ 
θνξηεγνχ ζηα 4,04 κέηξα. 

                                                
5
 Δπηπιένλ ε νδηθή κεηαθνξά ξπζκίδεηαη θαη απφ ηνλ Ν.3446/2006 (πεξί ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

θαη ησλ αξρψλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ). 
6
 ΠΓ 237/21.6.1991 ΦΔΚ 90 ηεχρνο πξψην. 
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1.2.2 ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΡΑ 
 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη νη έλλνηεο 
ηνπ απφβαξνπ ηνπ θνξηεγνχ κε ην θφζηνο κεηαθνξάο, φπσο επίζεο θαη νη 
νηθνλνκίεο, νη νπνίεο επηηπγράλνληαη απ’ ηελ εμνηθνλφκεζε βάξνπο κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

ηηο ρψξεο, πνπ ηεξνχληαη απζηεξά νη λφκνη σο πξνο ην κέγηζην 
επηηξεπηφ σθέιηκν βάξνο, θξνληίδνπλ νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο λα κελ 
θέξεη ην θνξηεγφ πεξηηηά βάξε, φπσο π.ρ. εθεδξηθφ ηξνρφ, δνρείν λεξνχ, 
κεγάιν δνρείν θαπζίκσλ ή εξγαιείσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θεξδίδνπλ 
πεξίπνπ 1 ηφλν σθέιηκν θνξηίν. Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ απφ ηελ 
έιιεηςε ησλ παξαπάλσ έρνπλ αλεπηπγκέλν δίθηπν νδηθήο βνήζεηαο, γηα 
άκεζε παξέκβαζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Παξάιιεια κε απηφ θξνληίδνπλ 
φια ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο ηνπο λα είλαη θαηαζθεπαζηηθά φκνηα απφ ην ίδην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληηπξνζσπεία ησλ εξγνζηαζίσλ θαη λα πξνκεζεχνληαη 
θζελφηεξα ηα νρήκαηα θαη ηα αληαιιαθηηθά. Παξάιιεια λα έρνπλ ζηελ 
δηάζεζή ηνπο κηθξέο απνθεληξσκέλεο απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ έηνηκεο αλά 
πάζα ζηηγκή λα θαιχςνπλ επείγνπζεο αλάγθεο. 

ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα πνιχ δηαθνξεηηθά. Ο Έιιελαο νδηθφο 
κεηαθνξέαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο γηα ηνλ ηξφπν, πνπ νξγαλψλεη ην 
θνξηεγφ ηνπ. Πξψηνο ιφγνο είλαη ε νηθνλνκία, πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ν 
απηνθηλεηηζηήο αηνκηθά, επηδηψθνληαο ηελ απηάξθεηά ηνπ, θαη ν δεχηεξνο είλαη 
ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κεηαθνξηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, ε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ ζα ινγάξηαδε κε θνζηνινγηθά θξηηήξηα, 
ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαθνξηθψλ κνλάδσλ, 
θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηνπο δξφκνπο. Ο ζηφρνο φισλ είλαη ε ζπκπίεζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. 

1.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Υ.Δ.Φ. 
 
ηηο ειιεληθέο νδηθέο δηεζλείο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ 3 θαηεγνξίεο Φ.Γ.Υ., ηα 
νπνία κεηαθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα θαη καδηθφηεξα θνξηία: 

 Σα νρήκαηα θνηλνχ θνξηίνπ 

 Σα νρήκαηα ςπγεία 

 Σα  νρήκαηα βπηία πγξψλ ηξνθίκσλ. 
 

Γηα ινηπά εηδηθά νρήκαηα φπσο π.ρ. θαπζίκσλ, πίζζαο, ρεκηθψλ, 
ππέξβαξσλ θνξηίσλ θιπ. δελ ππάξρνπλ αμηφινγεο δηεζλείο κεηαθνξέο. 

Σα νρήκαηα απηά θαηαηάζζνληαη ζε θνξνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 
θαηεγνξίεο απφ πιεπξάο αθελφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ. 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηνπο θσδηθνχο επαγγέικαηνο δηαθξίλεη 
θαη θαηαηάζζεη ηα νρήκαηα ζε εθνικών ή διεθνών κεηαθνξψλ θαη θαηά πφζνλ 
απηά νδεγνχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή απφ έκκηζζν νδεγφ. O θχξηνο θσδηθφο 
επαγγέικαηνο πνπ ηαμηλνκνχληαη είλαη ν 60.24. ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε 
νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο θσδηθνχο πνην αλαιπηηθά: 
1) γηα ηα θνηλνχ θνξηίνπ 
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60.24.22.03 νδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην 
δηεζλψλ κεηαθνξψλ κε νδεγφ ηδηνθηήηε.   
60.24.22.04 νδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ κε θνξηεγφ απηνθίλεην 
δηεζλψλ κεηαθνξψλ κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε. 
2) γηα ηα ςπγεία 
60.24.11.01 νδηθέο κεηαθνξέο απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, κε 
νδεγφ ηδηνθηήηε. 
60.24.11.02 νδηθέο κεηαθνξέο απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ κε 
νδεγφ κε ηδηνθηήηε.  
3) γηα ηα βπηία πγξψλ ηξνθίκσλ. 
60.24.13.01 κεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε 
νδεγφ ηδηνθηήηε 
60.24.13.02 κεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε 
νδεγφ κε ηδηνθηήηε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θσδηθνί ηζρχνπλ γηα φια ηα θνξηεγά αλεμάξηεηα αλ 
είλαη εληεηαγκέλα ζε Ηδηφηππεο Μεηαθνξηθέο Δπηρεηξήζεηο (Η.Μ.Δ.) ή φρη. Γελ 
ηζρχνπλ φκσο γηα ηα θνξηεγά Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Μεηαθνξψλ, ησλ νπνίσλ 
νη άδεηεο είλαη ζην φλνκα ησλ εηαηξεηψλ, θαη φρη ησλ απηνθηλεηηζηψλ. Οη 
κεηαθνξηθέο Α.Δ. δειψλνπλ ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα βάζεη ησλ βηβιίσλ Γ’ 
θαηεγνξίαο, ηα νπνία ηεξνχλ ππνρξεσηηθά. Ο ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
απνηειέζκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηζρχεη πιένλ θαη γηα θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, 
νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ Φ.Γ.Υ.  

1.4 ΣΕΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΩΝ Υ.Δ.Φ. ΚΑΙ 
ΠΩ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟ ΚΟΣΟ 
 

Σα θνξηεγά δεκνζίαο ρξήζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο 
νδηθέο κεηαθνξέο ζήκεξα είλαη απηά κε κηθηφ βάξνο 40 ηφλσλ, ηα 
πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη κοινού θοπηίος. 

Σα νρήκαηα θνηλνχ θνξηίνπ δηαθξίλνληαη απφ ηερληθήο πιεπξάο ζε δχν 
θχξηα κέξε: 
1. Σνλ ειθπζηήξα ή ην φρεκα, ην νπνίν έιθεη θαη ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 
θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα δέρεηαη εκπφξεπκα. 
2. Σν ξπκνπιθνχκελν ή εκηξπκνπιθνχκελν φρεκα, ην νπνίν είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απνθιεηζηηθά γηα λα θέξεη ην εκπφξεπκα. Ζ δηαθνξά ησλ 
δχν απηψλ νρεκάησλ είλαη φηη ην εκηξπκνπιθνχκελν δχλαηαη λα «δεπηεί» 
επάλσ ζε κία πιάθα επηθαζίζεσο ηνπ ειθπζηήξα θαη λα κεηαηνπίδεη 
ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ βάξνπο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζε απηφλ. 

πρλφηεξα ζπλαληεκέλν ζήκεξα φρεκα είλαη ην εκηξπκνπιθνχκελν κε 
κήθνο επηθάλεηαο θνξηψζεσο 13,65 κέηξα, σθέιηκν βάξνο πεξίπνπ 26 
ηφλνπο θαη πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 2,44 κέηξσλ γηα θφξησζε  33 ή 34 
επξσπαιεηψλ. 

Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιινπ είδνπο νρήκαηα, φπσο είλαη ηα 
ξπκνπιθνχκελα ή ηα βαζπδάπεδα εκηξπκνπιθνχκελα. Απφ ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξρε ε δήηεζε ζε θνξηεγά κεγάινπ σθέιηκνπ φγθνπ. O 
ιφγνο ήηαλ θαη παξακέλεη θαη ζήκεξα επίθαηξνο ζηελ αγνξά ησλ νδηθψλ 
κεηαθνξψλ. Oη δηακεηαθνξείο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ηα νρήκαηα κεγάινπ 
φγθνπ γηα ηα νκαδηθά θνξηία. Σα θνξηία απηά επεηδή δελ είλαη νκνηνγελή 
ζηνηβάδνληαη δχζθνια θαη απαηηνχλ επνκέλσο κεγαιχηεξν σθέιηκν φγθν απφ 
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φηη έρνπλ ηα θνηλά εκηξπκνπιθνχκελα θνξηεγά. Σα βαζπδάπεδα (ηδάκπν) 
είραλ κεγαιχηεξν σθέιηκν χςνο γηαηί νη ηξνρνί ηνπο ήηαλ κηθξνί θαη έηζη 
επέηξεπαλ ζε έλα κήθνο γχξσ ζηα 8,5 κέηξα λα έρνπλ εζσηεξηθφ χςνο θαηά 
50 εθ. κεγαιχηεξν. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο επηθάλεηαο θνξηψζεσο ηνπ 
εκηξπκνπιθνχκελνπ, γχξσ ζηα 4 κέηξα έθαλε έλα εζσηεξηθφ ζθαιί απηά ηα 50 
εθ,. γηα λα είλαη δπλαηή ε ζηήξημή ηνπ ζηελ πιάθα επηθαζήζεσο ηνπ 
ξπκνπιθνχ. Απηφ ην εζσηεξηθφ ζθαιί εκπφδηδε ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε 
ησλ νρεκάησλ απηψλ κε κεραληθά κέζα, πεξνλνθφξα θ.ιπ., κε ζπλέπεηα λα 
θαζίζηαηαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα ε θνξηνεθθφξησζε. 
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Σα ξπκνπιθνχκελα είραλ σθέιηκν κήθνο πεξίπνπ 2 θνξέο αλά 7 κέηξα 

γηα ην ζηαζεξφ κέξνο ηεο επηθάλεηαο θνξηψζεσο θαη γηα ην ξπκνπιθνχκελν – 
ζπξφκελν. Σα νρήκαηα απηά είραλ αλάγθε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ ζηνπο 
ειηγκνχο θαη γηα ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζή ηνπο. Πιήξσλαλ επίζεο 
επηπιένλ λαχιν ζηα νρεκαηαγσγά πινία, γηα πεξίπνπ 2 επηπιένλ κέηξα 
κήθνπο θνξηεγνχ, γεγνλφο ην νπνίν αλέβαδε ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο. 

ήκεξα, πνπ ην κήθνο έρεη γίλεη 13,60 κέηξα γηα ηελ εληαία επηθάλεηα 
θνξηψζεσο, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηά ηα νρήκαηα, 
σζηφζν ίζσο ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνθχςεη νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα εάλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο ηνπ 
εκηξπκνπιθνχκελνπ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, πσο ε 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΦΓΥ δελ εζηηάδεηαη ηφζν ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ, φζν ζηελ άξηηα θαη νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Ο 
ιφγνο είλαη φηη φια ηα ΦΓΥ έρνπλ ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη 
επνκέλσο φκνηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη επνκέλσο φηη κφλν νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ αγνξά ηεο κεηαθνξάο δηαθνξνπνηνχλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ Φ.Γ.Υ. θαη ησλ θνξέσλ, πνπ ην 
εθκεηαιιεχνληαη. 

1.5 ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΙ ΟΔΙΚΕ 
ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 

Ζ κεηαθνξηθή επηρείξεζε θαη ν κεηαθνξέαο δελ είλαη νξζφ λα 
αλαπηχζζνπλ ην ινγηζηηθφ ηνπο ζρέδην θαη λα  θαηαρσξνχλ ηηο δαπάλεο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ  ζε έλα κφλν ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Γ.Λ... 
Απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε ε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ 
πνιινχο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη δίλνπλ ζηνλ απηνθηλεηηζηή 
ζαθή εηθφλα ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη ηνλ βνεζνχλ λα ιάβεη ηηο ζσζηέο θαη 
ζπκθέξνπζεο  γηα απηφλ επηρεηξεκαηηθέο ηνπ απνθάζεηο. 

1.5.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΔΦ 
 

Σν Δ.Γ.Λ.. δελ πξνβιέπεη αλαιπηηθνχο βαζκνχο γηα ηηο δαπάλεο θαη ηα 
έμνδα ησλ κεηαθνξέσλ, σζηφζν παξαηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ νη δαπάλεο 
κεηαθνξψλ θαη πψο απηέο επηδηψθεη λα θσδηθνπνηήζεη ε κεηαθνξηθή 
επηρείξεζε. Πξαθηηθά νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο νδηθψλ 
κεηαθνξψλ θαηαηάζζνληαη αξρηθά ζε ελλέα νκάδεο ινγαξηαζκψλ πνπ είλαη νη 
παξαθάησ: 
 

1. Ναχινη παξερφκελνη απφ ηξίηνπο. 
ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη λαχινη πνπ θαηαβάιιεη ε 

κεηαθνξηθή επηρείξεζε ζε άιια κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ δηελέξγεηα 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, λαχινπο ζε πνξζκεία θαζψο θαη γηα έιμεηο ησλ 
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επηθαζεκέλσλ ή ησλ θηλεηψλ ακαμσκάησλ ηεο εηαηξείαο απφ ειθπζηήξεο 
άιισλ ζπλεηαίξσλ, ή ζπλεξγαδνκέλσλ κεηαθνξέσλ («ηξαθηφξεπζε7»). 
 

2. Κφζηνο ζπγθνηλσληαθήο εηνηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ. 
ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηε 

λφκηκε θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο, δειαδή ηα αζθάιηζηξα ησλ θνξηεγψλ, 
πξάζηλε θάξηα, TIR, T2, ΣΔΚΑ, ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ΚΣΔO, ΟΑΔΔ ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ. Δδψ πξέπεη λα ινγηζζνχλ επίζεο θαη νη κφληκεο κηζζσκέλεο 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα νρήκαηα, πνπ δελ εθηεινχλ 
δξνκνιφγην. Με άιια ιφγηα ε θαηεγνξία απηψλ ησλ δαπαλψλ ησλ νρεκάησλ 
πεξ6ηιακβάλεη ην θφζηνο, πνπ επηηξέπεη ζην θνξηεγφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν 
θηλεηήξαο ηνπ θαη λα θπθινθνξήζεη, ρσξίο λα ππάξρεη ή λα έρεη πξνεγεζεί 
παξάβαζε ή παξαλνκία. 
 

3. Μεηαβιεηφ θφζηνο δξνκνινγίσλ. 
Δλδεηθηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε εζηίαζε, ηα έμνδα 

θηλήζεσο θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ νδεγψλ, ηα έμνδα θνξηψζεσο 
αλαζπζθεπαζίαο θαη δηεπζεηήζεσο ηνπ θνξηίνπ επί ηνπ νρήκαηνο, ηα έμνδα 
ζπλνξηαθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηειεχζεσλ, ηα έμνδα ησλ ιηκέλσλ, ή νη 
δαπάλεο ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο (κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ελφο 
δξνκνινγίνπ)8. 

Σν πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ζρεηηθή απφθαζε9, μεθαζαξίδεη ηελ 
θαηάζηαζε ζρεηηθά θαη κε ηελ ππνρξέσζε ή φρη ηεο θαηαβνιήο εξγνδνηηθψλ 
εηζθνξψλ ΗΚΑ γηα ηα νδνηπνξηθά ησλ εξγαηνυπαιιήισλ. Σα ιεγφκελα 
«Οδνηπνξηθά έμνδα εξγαηνυπαιιήισλ (άξα θαη ησλ νδεγψλ θνξηεγψλ) δελ 
ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο ππέξ ηνπ ΗΚΑ, γηαηί δελ απνηεινχλ κηζζφ ή άιιε 
ακνηβή θαη ζπλεπψο σο παξαγσγηθή δαπάλε εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 
έζνδα ηεο επηρείξεζεο. 
 

4. Σαθηηθέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ θνξηεγψλ 
ηηο δαπάλεο απηέο ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ επηζθεπψλ 

ησλ δχν κεξψλ ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο (ειθπζηήξαο θαη επηθαζήκελν) θαη ν 
αληίζηνηρνο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη νξγαλσηηθά 
αλαγθαίνο, γηαηί εξγάδνληαη πνιιέο θνξέο αλεμάξηεηα ην έλα κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο απφ ην άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε έιμεο ελφο 
επηθαζήκελνπ απφ ηηαιηθφ ιηκάλη ζηελ Γεξκαλία θαη επηζηξνθή ηνπ ζην ηηαιηθφ 
ιηκάλη, γηα ηελ θφξησζή ηνπ ζην πινίν πξνο ηελ Πάηξα. Οκνίσο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί έιμε κε δηθφ καο ξπκνπιθφ – ειθπζηήξα ελφο αιινδαπνχ 
θνξησκέλνπ επηθαζήκελνπ απφ ηελ Πάηξα πξνο έλα πξννξηζκφ εθθφξησζεο 
εληφο ηεο Διιάδνο, θαη αληίζηνηρε θφξησζή ηνπ κε θνξηίν ειιεληθήο 
εμαγσγήο πξνο ηελ Πάηξα, γηα ηελ παξαπέξα απνζηνιή κε πινίν ζηελ  
Ηηαιία. Αλήθεη ινηπφλ ζηελ επηιεθηηθή απφθαζε ηνπ κεηαθνξέα, αλ ζέιεη λα 

                                                
7 ε «ηξαθηφξεπζε» έρεη εκθαληζηεί θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, χζηεξα απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο 
ππνδνκήο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο. Δίλαη δειαδή ελδερφκελν κηα 
επηρείξεζε λα δηαζέηεη ηα βαγφληα θαη ηα θνξηία θαη ε άιιε ηελ κεραλή έιμεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ.  
 
8
 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο επηθξαηείαο 635/1992: «ΓΑΠΑΝΔ ΣΑΞΗΓΗOΤ ΣO ΔΞΩΣΔΡΗΚO.- Γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ απηψλ αξθεί ε έθδνζε απνδείμεσο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο, ε νπνία 
πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ιακβάλνληνο. Αλ φκσο δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε ηεο απνδείμεσο 
απηήο, αξθεί ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, πνπ εθδίδεηαη ζην εμσηεξηθφ». 
 
9
 2245-9/1991 



 17 

δηαζπάζεη ηα έζνδα θαη επνκέλσο θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα ησλ νρεκάησλ ηνπ. 
Καηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο ζπληζηάηαη ε δηάζπαζε ησλ εζφδσλ θαη 
εμφδσλ γηα λα απεηθνλίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νρεκάησλ κε ηξφπν ζαθή 
θαη αληηθεηκεληθφ. Έηζη ζα εμάγνληαη ηα ζσζηά νηθνλνκηθά ζπκπεξάζκαηα γηα 
θάζε κνλάδα κεηαθνξάο. Δπίζεο νξγαλσηηθά είλαη απαξαίηεην ζε 
επηρεηξήζεηο, πνπ εθκεηαιιεχνληαη πνιιά θνξηεγά, ψζηε λα γλσξίδνπλ πφζν 
θνζηίδεη ην θαζέλα απ’ απηά θαη ηη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα έρεη. 
 

5. πληεξήζεηο θαη απηνεπηζθεπέο ζηελ αιινδαπή 
Πξφθεηηαη γηα επηζθεπέο ή ζπληεξήζεηο, πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

νδεγφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο δηεζλνχο δξνκνινγίνπ..   
 

6. Διαζηηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα ή αληαιιαθηηθά ησλ θνξηεγψλ  
Με δηαρσξηζκφ ζηνλ ειθπζηήξα ή ζην επηθαζήκελν. Ζ θαηεγνξία απηή 

ησλ εμφδσλ πεξηιακβάλεη ηα θάζε είδνπο θαη ρξεζηκφηεηαο ή θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηαο πιηθά, γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θνξηεγνχ ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε. Σα έμνδα απηά δαπαλψληαη θαηά ηηο ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη 
επηζθεπέο ηνπ θάζε νρήκαηνο. Απηά είλαη εθηφο απφ ηα ειαζηηθά, ηα 
αλαιψζηκα γηα ηα θξέλα, δηάθνξα θίιηξα αέξα, ιαδηψλ θαπζίκνπ, πγξά 
θξέλσλ. 
 

7. Γαπάλεο ηαθηηθψλ απνδνρψλ ησλ νδεγψλ. 
Πεξηιακβάλνληαη κηζζνί, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, θ.ιπ. κφλν γηα ηνπο 

νδεγνχο. Κέληξν θφζηνπο απνηεινχλ ηα δξνκνιφγηα θαη φρη ηελ εξγαζία 
γξαθείνπ ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ. 

 
8. Γηφδηα θαη θφξνη δηειεχζεσο, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά δξνκνινγίνπ. 
Θεσξνχκε φηη γηα ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ηα θαχζηκα θηλήζεσο 

ησλ θνξηεγψλ θαη ην θφζηνο ησλ δηνδίσλ θαη ινηπψλ θφξσλ δηειεχζεσο 
ζεξάγγσλ, γεθπξψλ θ.ιπ. σο έλα είδνο δαπάλεο, θαζψο ηα δχν απηά είδε 
θφζηνπο ζπκβάινπλ ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ θνξηεγνχ. Ζ θαηαλάισζε ηνπ 
θαπζίκνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ράξαμε ηνπ δξνκνινγίνπ, δηφηη 
θαηαλαιψλεηαη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα θαπζίκνπ απφ ηελ Αζήλα ζηελ Κφξηλζν 
κέζσ ηεο εζληθήο νδνχ θαη δηαθνξεηηθή αλ επηιέμεη ν νδεγφο ηελ παιαηά 
εζληθή νδφ κε ηηο ζηξνθέο θαη ηελ βξαδππνξία. Σν ίδην θαη’ επέθηαζε ηζρχεη 
ζε φιε ηελ Δπξψπε. Δίλαη απηνλφεην φηη ηεξνχκε δηαθνξεηηθνχο 
ινγαξηαζκνχο γηα ηα θαχζηκα απφ φηη γηα ηα δηφδηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε 
αλαιπηηθή εηθφλα ησλ εμφδσλ. 

Γεληθφηεξα ην θνζηνιφγην ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο είλαη 
ζπλάξηεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζρεδίνπ θαη δπλαηφλ λα νξγαλσζεί απηφ κέζα 
απφ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ: 
Α) Σνπο ινγαξηαζκνχο θαη’ είδνο δαπάλεο π.ρ. θαχζηκα, δηφδηα, επηζθεπέο 
θ.ιπ. 
Β) Σνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ αλά φρεκα, π.ρ. φρεκα  Νν1,φρεκα Νν2 
θ.ιπ. 
Γ) Σηο απεηθνλίζεηο ζπγθεληξσηηθά ησλ δαπαλψλ θαζελφο δξνκνινγίνπ 
ρσξηζηά, δξνκνιφγην Νν 1, δξνκνιφγην  Νν 2 θ.ιπ. 

Με ηελ βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δχλαηαη ε κεηαθνξηθή 
επηρείξεζε λα εμάγεη θαη ζηνηρεία ζχλζεηα κε βάζε θσδηθνχο, πνπ ζα εηζάγεη 
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ή ζηηο θαηαρσξήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ. 
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9. Απνζβέζεηο νρεκάησλ 
Έλαο ζχγρξνλνο ειθπζηήξαο θνζηίδεη ζήκεξα 100.000 – 120.000 

επξψ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ζα ιάβνπκε ην θαηψηεξν πνζφ 
ησλ 100.000 επξψ. ε φηη αθνξά ην επηθαζήκελν ε ηηκή ελφο θαηλνχξγηνπ 
(θνηλνχ θνξηίνπ) θπκαίλεηαη απφ 20.000 – 30.000 επξψ. Καη εδψ ζα 
ππνινγίζνπκε ηελ θαηψηεξε ηηκή, δειαδή 20.000. επξψ. Ζ απφζβεζε ελφο 
Φ.Γ.Υ. είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνλ ρξφλν ή ηα δηαλπζέληα 
ρηιηφκεηξα. Καηά ηελ γλψκε ηνπ γξάθνληνο ν νξζφο ππνινγηζκφο γίλεηαη κε 
βάζε ηα έηε σθέιηκεο δσήο θαη ηα δηεζλή δξνκνιφγηα, πνπ ζα εθηειέζεη κέζα 
ζε απηά. ηα νρήκαηα κηθξνχ σθέιηκνπ θνξηίνπ, δηαλνκψλ, λνκαξρηαθψλ ή 
εζληθψλ κεηαθνξψλ νξζφ είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δηαλπζέληα 
ρηιηφκεηξα. ε φηη αθνξά ζηελ απφζβεζε θνξηεγνχ, πνπ δηελεξγεί 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δειαδή εθηειεί κφλν αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαδξνκέο 
ε απφζβεζε πξέπεη λα ππνινγηζζεί αλά εκέξα. ε φηη αθνξά ζηελ ζηαιία,  
πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο αλά ψξα. Σηαιία είλαη ην επηπιένλ 

θφζηνο, πνπ επηβαξχλεηαη ν επηρεηξεκαηίαο κεηαθνξψλ, ρσξίο επζχλε ηνπ, 
απφ ηνλ επηπιένλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλν θαζπζηέξεζεο ηνπ θνξηεγνχ 
απφ ηνλ πειάηε. ην παξειζφλ ην ΦΓΥ απαηηνχζε θαη εηζέπξαηηε ηελ ζηαιία 
ζρεηηθά εχθνια. Σψξα πιένλ πνπ ν αληαγσληζκφο είλαη ηζρπξφο, ε θαηάζηαζε 
απηή ηείλεη λα αιιάμεη. 
 
Απφζβεζε ηνπ ειθπζηήξα θαη ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ 
 

O θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απνζβέζεσο 20% δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εθαξκνζηεί ζήκεξα ζηελ ειιεληθή κεηαθνξηθή επηρείξεζε, γηαηί ζηα 5 ρξφληα 
ν κεηαθνξέαο ίζσο δελ έρεη εμνθιήζεη αθφκα ηηο δφζεηο ηεο ζχκβαζεο 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ ηνπ εμαζθάιηζε ην αλαγθαίν θεθάιαην θαη ην  
πξνκεζεχηεθε. Γηα ην παξάδεηγκα ζα ζεσξήζνπκε ην ρξφλν απφζβεζεο ηα 
10 ρξφληα, πνπ είλαη ν κέζνο ρξφλνο, πνπ δηαηεξνχλ νη κεηαθνξείο δηεζλψλ 
κεηαθνξψλ ηα νρήκαηα ηνπο. Με άιια ιφγηα 120.000 : 10 =  12.000 επξψ ηνλ 
ρξφλν. Γηα ην επηθαζήκελν αλαινγηθά έρνπκε 20.000 : 10 = 2.000 επξψ ηνλ 
ρξφλν. Τπνιεηκκαηηθή αμία δελ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε, γηαηί κέζα ζηα δέθα 
ρξφληα ην θνξηεγφ ζα εθηειέζεη κεγάιεο επηζθεπέο, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
φηη απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ παγίνπ – θνξηεγνχ νρήκαηνο. Πέξαλ απηνχ θαη ε 
ηηκή αληηθαηαζηάζεσο ηνπ νρήκαηνο κεηά 10 ρξφληα ζα είλαη ζίγνπξα 
πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ αγνξάζηεθε. Ζ αμία πψιεζεο κεηά ηα 10 ρξφληα 
είλαη θαιχηεξν λα ινγηζζεί ζαλ θέξδνο πσιήζεσο παγίνπ, θαη δελ ζα ηελ 
ιάβνπκε ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ καο ησλ απνζβέζεσλ. ηελ νπζία ηελ 
ζπκςεθίδνπκε κε ην θφζηνο ησλ κεγάισλ επηζθεπψλ, πνπ θνζηνινγηθά 
ζεσξείηαη νξζή επηινγή, δηφηη παξαηείλεη ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. Καηά 
ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη λα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ην απνηέιεζκα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεσο. 

Σα εθηεινχκελα δξνκνιφγηα ελφο θνξηεγνχ θπκαίλνληαη γχξσ ζηα 22 
γηα ηελ Γεξκαλία, γχξσ ζηα 32 γηα ηελ Ηηαιία. Οη αξηζκνί απηνί ησλ 
δξνκνινγίσλ δχλαληαη λα απμεζνχλ ή θαη λα κεησζνχλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
δξνκνιφγηα Βειγίνπ, Αγγιίαο ή Γαιιίαο. Αλ ιάβνπκε έλα κέζν φξν 26 
πεξίπνπ δξνκνιφγηα ζα έρνπκε πξνζεγγίζεη ην θφζηνο ηεο απνζβέζεσο. Ζ 
θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη ηνπο ίδηνπο ππνινγηζκνχο ζέηνληαο ζαλ 
βάζε κε ηελ άκεζε γλψζε, πνπ έρεη γηα ηα δηθά ηεο δεδνκέλα έλα 
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αθξηβέζηεξν αξηζκφ δξνκνινγίσλ. Δμάιινπ αο κελ μερλάκε θαη ηνλ 
αλεθκεηάιιεπην ρξφλν, πνπ ρξεηάδεηαη ην θνξηεγφ γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη 
επηζθεπέο, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν αλακνλήο αλεπξέζεσο θνξηίνπ ή 
επηβηβάζεσο ζηα πινία. Αθφκα θαη ε αλάπαπζε ηνπ ηδηνθηήηε νδεγνχ γηα έλα 
δηάζηεκα ιίγσλ εβδνκάδσλ ηνλ ρξφλν, παίδεη ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 
ηειηθνχ αξηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, ην θφζηνο αλά δξνκνιφγην 
απφ ηελ επηβάξπλζε ηεο απφζβεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 επξψ (πεξίπνπ 
14.000 δηα ηνπ 26), πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά δξνκνιφγην, απφ ηνπο απηνθηλεηηζηέο. 

1.6 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΔΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ – ΚΟΣΟΛΟΓΙΚΗ 
ΘΕΩΡΗΗ 
 

Σα ειιεληθά θνξηεγά θηλνχληαη ζήκεξα ζηνπο ζπλήζεηο πξννξηζκνχο 
ηνπο πξνο ηελ Γ. Δπξψπε κέζσ δχν θπξίσο δηαδξνκψλ: 

Ζ θπξηφηεξε δηαδξνκή  είλαη κέζσ θπξίσο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο θαη 
ηεο Ζγνπκελίηζαο πξνο απηά ηεο Αncona θαη ηεο Βελεηίαο. Ζ δηαδξνκή απηή 
είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηα νρήκαηα ηεο Νφηηαο Διιάδαο, θαη 
ηαπηφρξνλα ε δεκνθηιέζηεξε. Ληγφηεξα θηλνχληαη απφ ηα ιηκάληα ηνπ Bari θαη 
ηνπ Bridisi. εκεησηένλ φηη ππάξρεη θαη κία ζχλδεζε πξνο ηελ Ηηαιία κέζσ ηνπ 
ιηκαληνχ ηεο Κνξίλζνπ, αιιά είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο ν αξηζκφο 
αζπλφδεπησλ επηθαζεκέλσλ νρεκάησλ, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ 
ιηκαληνχ ηεο Κνξίλζνπ απφ θαη πξνο ηελ Ηηαιία. 

Ζ δεχηεξε δηαδξνκή είλαη ζπκθέξνπζα θαη πξνζηηή γηα ηα θνξηεγά ηεο 
Βνξείνπ Διιάδνο. Δίλαη ε νδηθή δηαδξνκή κέζσ θνπίσλ, εξβίαο, Οπγγαξίαο 
πξνο ηελ Απζηξία. 

πγθξίλνληαο ηηο δχν απηέο δηαδξνκέο θνζηνινγηθά γηα έλα δξνκνιφγην 
πξνο ηε Γεξκαλία δηαπηζηψλνπκε φηη ε δεχηεξε θνζηίδεη πεξίπνπ 1000 επξψ 
θζελφηεξα. Ζ δηαθνξά απηή εληνπίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ πινίνπ, ην νπνίν 
ζπλήζσο θπκαίλεηαη ζηα 700 κε 900 επξψ, αιιά κπνξεί λα θζάλεη θαη ηα 1000 
επξψ, αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή θαη ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ. 

Δπηπξφζζεηα ηα θαχζηκα είλαη νηθνλνκηθφηεξα θαηά πεξίπνπ 20%, πνπ 
αληηζηνηρεί ζε 0,20 – 0,30 επξψ ην ιίηξν. ηε ρηιηνκεηξηθή δηαθνξά, πνπ 
ηζνδπλακεί κε 350 ρηιηφκεηξα κεγαιχηεξεο δηαλπφκελεο δηαδξνκήο, δε δίλεηαη 
θνζηνινγηθά ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη δηαλχεηαη ζε ζχληνκν ρξφλν. ηε 
κεηαθνξά ηνπ θνξηεγνχ κε πινίν ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζην 
πξφγξακκα ηνπ δξνκνινγίνπ ν ρξφλνο αλακνλήο επηβηβάζεσο θαη 
απνβηβάζεσο θαζψο θαη νη θαζπζηεξήζεηο. Σηο πεξηφδνπο απμεκέλεο θίλεζεο 
ζηα ιηκάληα (π.ρ. ηνπξηζηηθέο πεξίνδνη) ίζσο είλαη απνδνηηθφηεξν νηθνλνκηθά 
ην δξνκνιφγην κέζσ εξβίαο, ην νπνίν γηα ηηο πεξηφδνπο απηέο έρεη ην 
πιενλέθηεκα ηνπ θαιχηεξνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη επνκέλσο ηε 
κείσζε ηνπ ξίζθνπ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο θαιήο θήκεο ηνπ 
κεηαθνξέα. 

Ωο πξνο ην δξνκνιφγην κέζσ Παηξψλ, νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 
θηλνχλ ηα νρήκαηά ηνπο κε δπν ηξφπνπο. O έλαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ 
δξνκνινγίνπ κε ην ίδην ξπκνπιθφ ζε φιε ηελ δηαδξνκή απφ ηνλ ηφπν 
θνξηψζεσο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. O δεχηεξνο είλαη ε ξπκνχιθεζε ηνπ 
επηθαζήκελνπ κέρξη ηελ Πάηξα κε θφξησζε ζην πινίν ρσξίο ην ξπκνπιθφ. 
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ηελ Ηηαιία αλακέλεη ηελ άθημε άιινο νδεγφο κε ξπκνπιθφ θαη πξνσζεί ην 
ξπκνπιθνχκελν ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ γηα εθθφξησζε. Παξάιιεια ν 
νδεγφο, πνπ παξέδσζε θνξηίν ζηελ Πάηξα παξαιακβάλεη άιιν επηθαζήκελν, 
πνπ έθζαζε απφ ηελ Ηηαιία θαη ην πξνσζεί ζηελ πξννξηζκφ ηνπ ζηελ Διιάδα 
γηα εθθφξησζε. 

Ζ δηαδηθαζία απηή κεηαθνξάο ζηηο επηρεηξήζεηο μειώνει ηο κόζηορ, δηφηη 
αθελφο θαηαβάιιεηαη θζελφηεξνο λαχινο ζην πινίν, θαη αθεηέξνπ ππάξρεη 
θαη εληαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο 
πξνζσπηθνχ (νδεγψλ). Με ηνλ ηξφπν απηφ δειαδή νη 30 πεξίπνπ ψξεο 
δξνκνινγίνπ εληφο ηνπ πινίνπ, δελ δεζκεχνπλ ην ξπκνπιθφ ηεο θάζε 
εηαηξείαο. Δθηφο απηνχ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπληαμηδεχεη ν νδεγφο 
ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα ήηαλ κεγάιε επηβάξπλζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηνπ 
αλαινγνχληνο θφζηνπο κηζζψλ θαη ινηπψλ ακνηβψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην 
θφζηνο απηφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε  ηηο αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
ΗΚΑ, έρνπκε έλα φθεινο ηεο ηάμεσο ησλ πεξίπνπ 3 εκεξνκηζζίσλ αλά 
δξνκνιφγην10. 

Γηα λα ππάξμεη απηφ ην φθεινο απφ ηελ δηαθίλεζε αζπλφδεπησλ 
εκηξπκνπιθνπκέλσλ ζα πξέπεη θαη νη επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ  λα 
έρνπλ ηελ αλάινγε ππνδνκή γηα λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. Απηφ φκσο δελ είλαη 
απφιπηα δπλαηφλ, γηαηί ε έιμε ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ππφθεηηαη ζε λφκνπο, 
πνπ δεζκεχνπλ ηνλ απηνθηλεηηζηή λα έιθεη ζπγθεθξηκέλα εκηξπκνπιθνχκελα 
κε ην ξπκνπιθφ ηνπ. O λφκνο 2801/2000 (ΦΔΚ 46 Α ηεο 3.3.2000) νξίδεη ξεηά 
ζην άξζξν 5  πνηα αιινδαπά ξπκνπιθνχκελα ή εκηξπκνπιθνχκελα δχλαληαη 
λα έιθνπλ ηα ειιεληθά ξπκνπιθά απφ θαη πξνο ηα ιηκάληα ή ηνπο ζηαζκνχο 
ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. ε φηη αθνξά ηελ έιμε ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ 
νρεκάησλ ν λφκνο 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α / 5.8.1991) ζην άξζξν 15 νξίδεη ηηο 
ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο. Με ιίγα ιφγηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία επηηξέπεη λα 
έιθνπλ ειιεληθά ξπκνπιθά αληίζηνηρα ειιεληθά ξπκνπιθνχκελα, πνπ αλήθνπλ 
ζηελ ίδηα εηαηξεία ή ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε. 

Οη Διιεληθέο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο επηδηψθνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηε 
δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ, κε ηξφπν ψζηε λα παξαδίδεηαη ην ξπκνπιθνχκελν 
ζην ιηκάλη γηα θφξησζε θαη λα ηαμηδεχεη απηφ αζπλφδεπην κέρξη ην ιηκάλη 
πξννξηζκνχ, φπνπ παξαιακβάλεη δεχηεξνο νδεγφο θαη ηξάθηνξαο ηεο 
εηαηξείαο. ην κεζνδηάζηεκα ηνπ ηαμηδίνπ, ν δεχηεξνο νδεγφο εθηειεί άιιν 
δξνκνιφγην, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο εθκεηάιιεπζε θεθαιαίνπ θαη 
πξνζσπηθνχ. 

Απηφ απνηειεί κία έκκεζε πίεζε ζηνπο απηνθηλεηηζηέο λα ελσζνχλ ζε 
κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν, πνπ εξγάδνληαη 
ζήκεξα. O θάζε ηδηνθηήηεο επηδηψθεη λα εξγάδεηαη κφλνο ηνπ κε ηα δηθά ηνπ 
ξπκνπιθά θαη επηθαζήκελα, παξ’ φιν πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα έιθεη θαη 
νρήκαηα, πνπ αλήθνπλ ζε εηαίξνπο ηεο ίδηαο Ηδηφηππεο Μεηαθνξηθήο 
Δηαηξείαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. Δλψ δειαδή έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
ελσζνχλ έζησ θαη έκκεζα κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο 
κνλάδεο, νη κεηαθνξείο ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ ηα δξνκνιφγηα ηνπο 
αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφ φιν ην φθεινο 
απφ ηελ απνζηνιή ησλ εκηξπκνπιθνπκέλσλ αζπλφδεπησλ ζηα πινία πεγαίλεη 
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 ηηο κεηαθνξέο πγξψλ ηξνθίκσλ κε βπηία θνξηεγά δελ ηαμηδεχεη κφλν ηνπ ην βπηίν γηα ηνλ 

ιφγν ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαξθνχο ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο. 
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ρακέλν, δηφηη δελ κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ θαη λα έρνπλ εληαηηθή 
εθκεηάιιεπζε ησλ νρεκάησλ ηνπο. 
 
Ελδεηθηηθό παξάδεηγκα θόζηνπο νδηθήο δηεζλνύο κεηαθνξάο 

 
ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα θφζηνπο 

δηεζλνχο νδηθήο κεηαθνξάο γηα έλα δξνκνιφγην απφ Αζήλα πξνο Βφξεηα 
Γεξκαλία. Οη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο. 
  
Μεηαβιεηφ θφζηνο δξνκνινγίνπ 
 
Πεηξέιαην θίλεζεο ζηελ Αζήλα 1000 ιίηξα Υ 1,2711 =   1270,00 
Γηφδηα Αζελψλ Κνξίλζνπ & Κνξίλζνπ Παηξψλ                21,00 
Γηάθνξεο δαπάλεο δηειεχζεσο ιηκέλνο Παηξψλ             48,00 
Ναχινο νρεκαηαγσγνχ πινίνπ πξνο Αλθφλα     800,00 
ή Βελεηία                                                                900,00  (κέζνο φξνο) 
Γηφδηα Ηηαιίαο Βελεηίαο – Βίιαρ        31,00 
Γηφδηα Ηηαιίαο Αλθφλα  Μπξέλεξν        70,00 (κέζνο φξνο) 
 
Γηφδηα Απζηξίαο  Βίιαρ – Εάηζκνπξγθ   
ή 
Μπξέλεξν Κηθεξζθειληελ                                                 120,00 
 
εκείσζε: 
 

1) Σν θνξηεγφ θαηά ηελ επηζηξνθή ζα ρξεηαζηεί εθ λένπ θαχζηκα 1000 ιίηξα 
απφ ηε Γεξκαλία. Ύζηεξα απφ ηηο αλαηηκήζεηο ηνπ Διιεληθνχ πεηξειαίνπ 
θίλεζεο ην θφζηνο ηνπ Γεξκαληθνχ είλαη πην θζελφ. 

2) Γηα ηηο δαπάλεο εθηφο Διιάδνο ππάξρεη επηβάξπλζε Φ.Π.Α., ν νπνίνο 
επηζηξέθεηαη ζηνλ Έιιελα απηνθηλεηηζηή χζηεξα απφ ηελ ηήξεζε ηππηθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαη αηηήζεσλ. 

3) ζην παξαπάλσ θφζηνο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε ακνηβή ηνπ νδεγνχ σο θαη 
νη αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ, αλαινγία Γψξσλ Πάζρα άδεηαο 
θ.ιπ., νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζηαζεξφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. 

4) ην θφζηνο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε δαπάλε δηαβηψζεσο ηνπ έκκηζζνπ 
νδεγνχ ή ηνπ ηδηνθηήηε νδεγνχ ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο. 

 
ηαζεξφ θφζηνο δξνκνινγίνπ 
 

 Απφζβεζε νρήκαηνο γηα κέζν φξν δηάξθεηαο ηνπ δξνκνινγίνπ 10 εκέξεο 
Αμία νρήκαηνο θαηά κέζν φξν ππνινγηζκέλε 100.000 
(αξρηθή αμία θαηλνχξγηνπ)                                130.000 

   Τπνιεηκκαηηθή κεηά 7 ρξφληα                           25.000 
Δηήζηα δξνκνιφγηα 25 – 30 θαηά κέζν φξν 
Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη αλαπφζβεζηε αμία 100000 – 25000 = 75000. 
75.000 : 7 ρξφληα = 11.000 ηνλ ρξφλν αλαινγία απφζβεζεο 
11.000 : 25 ή 30 δξνκνιφγηα αλαινγία πεξίπνπ 350.00 – 450 επξψ αλά 
δξνκνιφγην. 
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 Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά, θαζψο νη κεηαβνιέο είλαη ζπλερείο. 
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 Δάλ ιεθζνχλ ππφςε κεγάιεο επηζθεπέο εληφο ησλ 7 εηψλ σθέιηκεο δσήο, 
ζα έρνπκε ηφηε κηα αλαινγία απφζβεζεο αλά δξνκνιφγην ηνπιάρηζηνλ 380 – 
500 επξψ, θαζψο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα δξνκνιφγηα, πνπ δε ζα 
εθηειεζηνχλ, ιφγσ ησλ επηζθεπψλ απηψλ. 
Δπηπιένλ ην Φ.Γ.Υ. θάλεη γεληθή επηζθεπή θάζε 90000 ρικ. θφζηνπο 
πεξίπνπ 1.000 επξψ. 
Λακβάλνπκε ππφςε φηη ην θάζε δξνκνιφγην αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 5.000 
ρικ. Δπνκέλσο απαηηείηαη ε επηζθεπή απηή πεξίπνπ γηα θάζε 18 – 20 
δξνκνιφγηα. Απηφ ζεκαίλεη αλαινγία γεληθψλ επηζθεπψλ αλά δξνκνιφγην 
1.000 : 20 = 50 επξψ. Πέξαλ απηψλ ην θάζε θνξηεγφ θάλεη θάπνηα κηθξή 
επηζθεπή θάζε 30.000ρικ. (ηαθάθηα θξέλσλ, ιάδηα, θίιηξα θ.ιπ.). Σν θφζηνο 
απηφ αλέξρεηαη ζε 200 επξψ, θαη ε επηβάξπλζε απηή αληηζηνηρεί αλά 6 
δξνκνιφγηα, θαη θαηαθεξκαηίδεηαη ζε 30 πεξίπνπ επξψ αλά δξνκνιφγην.  

 Δπηπιένλ ην θάζε θνξηεγφ επηβαξχλεηαη κε αλαινγία θφξνπ εηζνδήκαηνο 
1800 επξψ ηνλ ρξφλν. Άξα 1800 επξψ θαηαλεκεκέλα ζε 25 δξνκνιφγηα, 
ηζνδπλακνχλ κε 70 επξψ αλά δξνκνιφγην. 

 Ζ αζθάιηζε ηνπ νδεγνχ – ηδηνθηήηε ζηνλ ΟΑΔΔ θνζηίδεη θάζε ρξφλν 4800 
επξψ, άξα αλά ηαμίδη 4800 : 25 = 200 πεξίπνπ. 

 Σα αζθάιηζηξα ηνπ θνξηεγνχ αλά έηνο 2500 επξψ πεξίπνπ. Άξα αλά 
δξνκνιφγην 100 επξψ πεξίπνπ. 
 
Έηζη ζπγθεληξψλεηαη έλα ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο ηεο ηάμεο ησλ 550 επξψ 

αλά δξνκνιφγην. 
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2. ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

2.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠOΡΙΚΗ ΠOΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ 
ΙΔΗΡOΔΡOΜΩΝ 
 

Ζ εκπνξηθή πνιηηηθή ησλ ζηδεξνδξφκσλ έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζε 
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο, 
ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θάζε θξάηνπο. 
Δπηπιένλ είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί κε αζθαιή θξηηήξηα ζε φηη αθνξά ηελ κειινληηθή ηεο εμέιημε 
καθξνπξφζεζκα. 

Αληίζεηα ε εκπνξηθή πνιηηηθή είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζεί πιήξσο ζε φηη 
αθνξά απνινγηζηηθά ζην παξειζφλ. Δίκαζηε δειαδή ζε ζέζε εθ ησλ πζηέξσλ 
λα δηαθξίλνπκε, πνηνη ιφγνη νδήγεζαλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηε 
ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλαδξνκή ζην 
παξειζφλ, φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκεχζεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
δξάζε ηεο θάζε εηαηξείαο, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζηδεξφδξνκν. Μφλε 
ρξεζηκφηεηα είλαη ε εκπεηξία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε ην δίθηπν, γηα λα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιχηεξν ηξφπν ηηο κειινληηθέο 
κεηαθνξέο ηνπ. Δπηπιένλ λα κπνξεί λα δηαβιέπεη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο 
ηηκέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο, πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ησλ δηθηχσλ. 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ηεο εκπνξηθήο ππεξεζίαο νξίδεηαη φηη ε δηεζλήο 
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά είλαη ε δηελέξγεηα εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο 
κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ. 

2.1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πνηα είλαη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ησλ δηθηχσλ, 
πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, πνηα είλαη ε πξνζθεξφκελε εκπνξηθή ππεξεζία 
ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ηνπο κεηαθνξέο. 

Δκπνξηθή ππεξεζία ησλ ζηδεξνδξφκσλ είλαη ε πξνζθνξά ηηκψλ πξνο 
ηελ πειαηεία θαη ε δπλαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ λα νξγαλψλνπλ θαη λα 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο ζηηο δηάθνξεο δηαδξνκέο. Ο 
ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν απηφ επηηπγράλεηαη είλαη μέζυ διεθνών ηιμολογιακών 
ζςζκέτευν μεηαξύ ηυν εμπλεκομένυν δικηύυν. Απφ εθηειεζηηθήο πιεπξάο 
θχξην ιφγν ζην θάζε δίθηπν έρνπλ νη εκπνξηθνί ζηαζκνί. Απφ δηνηθεηηθήο 
πιεπξάο κέζσ ηεο Δκπνξηθήο δηεπζχλζεσο ησλ δηθηχσλ, ε νπνία είλαη ην 
επηβιέπνλ φξγαλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
πειάηε. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ OΔ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ηελ 
αλαιάβεη ε ΣΡΑΗΝOΔ. Αληηζηνίρσο ν ΔΓΗΤ (Δζληθφο Γηαρεηξηζηήο 
ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο) ζα είλαη ζηελ νπζία ν ΟΔ. Ζ δηαθνξά ζηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ είλαη φηη ζα πσιεί ηελ δηέιεπζε ησλ ζπξκψλ ζην δίθηπφ ηνπ ζε 
φιεο ηηο πηζηνπνηεκέλεο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, κία ησλ νπνίσλ  ζα 
είλαη ε ΣΡΑΗΝΟΔ. 

Σν θάζε δίθηπν έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ 
δξνκνινγίσλ, πνπ δχλαηαη λα εθηειέζεη ζε κία δηαδξνκή.  Όζνλ αθνξά ζηηο 
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ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, ν OΔ είλαη δέζκηνο απηνχ ηνπ 
ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ, δηφηη δηαζέηεη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
δηαδξνκήο κνλή γξακκή ηνπ θχξηνπ άμνλα, ε νπνία δηαζρίδεη φιε ηελ Διιάδα 
απφ ην Πχζην12 κέρξη ηελ Αηηηθή. Πιένλ απηήο δηαζέηεη θαη νξηζκέλεο κηθξέο 
παξαθάκςεηο απηνχ ηνπ άμνλα, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηξπκφλα ζηνλ 
Πξνκαρψλα θαη απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζηελ Δηδνκέλε, ηελ Βέξνηα, Νάνπζα 
θαη απφ ηελ Λάξηζα ζηνλ Βφιν. Τπάξρεη ηέινο θαη ε πξνέθηαζε ηεο δηεζλνχο 
γξακκήο πξνο ηελ Κφξηλζν, ε νπνία πξνο ην παξφλ δελ έρεη εκπνξεπκαηηθή 
εθκεηάιιεπζε. 

Γηεζλψο ππάξρνπλ ζηδεξφδξνκνη κε δαηδαιψδεο δίθηπν γξακκψλ θαη 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ πνιχ κεγαιχηεξν κεηαθνξηθφ έξγν, ηφζν 
ζε δηαλπφκελα ρηιηφκεηξα, φζν θαη ζε βάξνο κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ο ιφγνο, γηα 
ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ ζε απηφ ην βαζκφ ην έξγν ηνπο, 
είλαη φηη έρνπλ ζέζε κε γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν πξνζειθχεη 
κεγάιν δηακεηαθνκηζηηθφ έξγν. Σν γεσγξαθηθφ απηφ πιενλέθηεκα απαληάηαη 
ζην κέγηζην βαζκφ ζηηο πεξηνρέο ηεο λφηηαο ή βφξεηαο Γεξκαλίαο, ηεο 
Απζηξίαο ή ηεο Οπγγαξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 
εκπνξηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, πνπ δείρλνπλ 
θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ δηθηχσλ θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο θνξηίσλ, πνπ 
δηαθηλνχληαη ζε απηνχο. 
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  χλνξα Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. 
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Ζ νξγάλσζε ησλ ζηαζκψλ απηψλ θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ, πνπ δηαθηλείηαη ζε απηνχο έρεη δηάθνξεο ρξεζηκφηεηεο θαη θαιχπηεη ν 
θάζε ζηαζκφο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο: 

1) Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηαθνξάο, π.ρ. ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, 
θνηλνχ θνξηίνπ, εηδηθψλ θνξηίσλ θ.ιπ. 

2) Αλάινγα κε ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, πνπ δηαθηλνχληαη ηα 
εκπνξεχκαηα. Σα ππνθείκελα δειαδή ζε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο σο 
πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο, Αζία , Ακεξηθή. 

3) Σα πξννξηδφκελα γηα εμαγσγή απφ ηελ Δ.Δ. πξνο ηξίηεο ρψξεο 
4) Σα ειεπζέξα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα, πνπ δηαθηλνχληαη εληφο ηνπ 

Ακβνχξγνπ. 
5) Σα θνξηία, πνπ δηαθηλνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, 

πνπ ηνπο εθκεηαιιεχνληαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο.13 
Λφγσ ηεο νηθνλνκίαο, πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ νη Κπβεξλήζεηο 

θαη ε Δ.Δ. ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο είλαη αλαγθαζκέλνη νη ζηδεξφδξνκνη λα 
αλαδηνξγαλψλνπλ ην δίθηπν ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλνπλ ηνπο 
εκπνξηθνχο ζηαζκνχο, θαη κε απηφ ηα ηέιε ειηγκψλ, πξνζσπηθνχ, θαη 
κεηαβιεηνχ θφζηνο δξνκνινγίνπ. Σν έξγν κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη 
καδηθφηεξν θαη επηθεληξσκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο θαη ζηαζκνχο, θαη 
επνκέλσο  θζελφηεξν θαη αληαγσληζηηθφ. 

Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζήκεξα γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ είλαη απηνί ησλ 
MANNHEIM, SOPRON, WANNE, HAMBURG, WELS, LUDWIGSHAFEN, 
DRESDEN. Δληφο ηεο ρψξαο είλαη ε Θεζζαινλίθε, ε ίλδνο, ην Ληκάλη 
Θεζζαινλίθεο, ε Οηλφε, θαη νη Αγ. Αλάξγπξνη, ελψ αλακέλεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ Θξηαζίνπ. 

Ο Διιεληθφο ζηδεξφδξνκνο, ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, απνηειεί κφλν 
αξρηθφ θαη ηεξκαηηθφ δίθηπν, θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ζε 
ζρέζε κε ηα άιια δίθηπα, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε κεησκέλσλ εζφδσλ, 
θαζψο δελ ππάξρεη γηα ηελ Διιάδα δηακεηαθνκηζηηθφ έξγν. Σν έξγν απηφ ζα 
απέθεξε έζνδα απφ ηε δηέιεπζε ησλ ζπξκψλ, ρσξίο νπζηαζηηθή επηβάξπλζε 
απφ ιεηηνπξγηθά ή δηνηθεηηθά θφζηε. Γεληθφηεξα ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο 
ηεξκαηηθήο δηαδξνκήο πξνέξρεηαη θπξίσο: 
1) απφ ηνπο ειηγκνχο, πνπ νθείιεη λα εθηειεί γηα ηελ δηάζεζε ησλ βαγνληψλ 
πξνο θφξησζε ή εθθφξησζε. 
2) Απφ ηελ κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζην ειιεληθφ δίθηπν ησλ 
βαγνληψλ ηδηνθηεζίαο ησλ ινηπψλ δηθηχσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζρεηηθά 
κεησκέλν ρξφλν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηακεηαθφκηζε ελφο πιήξνπο ζπξκνχ 
ζηα άιια δίθηπα. ηφρνο είλαη ε ζχληνκε παξακνλή ησλ βαγνληψλ ζηελ ρψξα 
καο θαη ε δηεθπεξαίσζε καδηθνχ έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο.  
3) Απφ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ζηαζκνχο 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ  απνζηνιψλ. 
4) Σν ινγηζηηθφ θφζηνο ησλ ειεγθηεξίσλ, πνπ ζπλεπάγνληαη νη ρξεψζεηο πξνο 
ηελ πειαηεία, νη εθθαζαξίζεηο, νη ζπκςεθηζκνί θαη νη  δηαλνκέο ησλ θνκίζηξσλ 
κε ηα ινηπά ζπκκεηέρνληα δίθηπα ζηελ ίδηα κεηαθνξά. 

                                                
13

 Κάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ζπλέβε πξφζθαηα ζηνλ Πεηξαηά κε ηελ εηαηξεία COSCO. 
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2.1.2 ΔΙΑΜΕΣΑΚΟΜΙΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ 
 

Γηα ηελ αλάπηπμε δηακεηαθνκηζηηθνχ έξγνπ ν OΔ δηαθηλεί θνξηία απφ 
ηνλ ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο. Αλ θαη ε θίλεζε 
απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε δηακεηαθνκηζηηθνχ έξγνπ, ην 
αξλεηηθφ ζηελ πεξίπησζε είλαη φηη ην έξγν απηφ πεξηνξίδεηαη ζε κία πνιχ 
κηθξή ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή κεηαμχ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 
ησλ κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ Πξνκαρψλα (150 ρηι.) θαη Δηδνκέλεο (80 ρηι.). 

Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Κίλα ζην Ηθφλην ζα είλαη δπλαηή 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζα δηαθηλνχληαη ζηελ ζπλέρεηα κε κηθξά ζθάθε 
κέζσ άιισλ ιηκέλσλ εληφο ηεο Διιάδνο ή θαη πξνο άιια ιηκάληα ηεο 
Μεζνγείνπ. ήκεξα ε ρεξζαία πξνψζεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην 
Ηθφλην ζηελ Β. Διιάδα ή ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε δηφηη: 

 Γελ ππάξρεη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή απφ ην Ηθφλην, πνπ λα ζπλδέεη ην 
ιηκάλη κε ην δίθηπν ηνπ OΔ14. Έηζη ε πξνψζεζε ησλ 
εκπνξεπκαηνθηβψηησλ  απφ ην ιηκάλη γηα ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή 
πξνο ηηο βαιθαληθέο ρψξεο πξέπεη λα γίλεη νδηθά κε δειηία TIR ή Σ115. 
ηδεξνδξνκηθά είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά κε κεηαθφξησζε, δειαδή 
νδηθή κεηαθνξά πξνο ην Θξηάζην ή ηνπο Αγ. Αλαξγχξνπο, απ’ φπνπ ζα 
ζπλερίζεη ζηδεξνδξνκηθά. Σν δεηνχκελν φκσο είλαη ε απνπζία χπαξμεο 
ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ, θαζψο ην Θξηάζην δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκν, 
ελψ ε Οηλφε έρεη ήδε αξθεηφ έξγν, ζε βαζκφ λα ζπλαληψληαη ήδε 
δπζθνιίεο ζηε δηεθπεξαίσζή ηνπ. 

 Τπάξρεη ην δήηεκα ηεο αλάιεςεο εγγπήζεσλ έλαληη ησλ ηεισλείσλ γηα 
ηελ νδηθή κεηαθνξά, πξνο ηα ηεισλεία πξννξηζκνχ εληφο ή εθηφο 
Διιάδνο. 

 Σέινο ππάξρεη ην δήηεκα εμεχξεζεο επαξθνχο αξηζκνχ βαγνληψλ γηα 
ηηο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 
Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα  γίλεηαη απεπζείαο ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά θαη ν εθηεισληζκφο γίλεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε (ή θάπνηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ – εθηεισληζηή), πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηε κεηαθνξά εληφο 
ηεο ρψξαο, σο ειεχζεξν. 

2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 
 

Ζ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή ηνπ θάζε δηθηχνπ αλαπηχζζεηαη αλάινγα κε 
ηηο εληνιέο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ. Δκπνξηθή πνιηηηθή ελφο δηθηχνπ είλαη ε 
δηαθξηηηθά επηιεθηηθή δηαρείξηζε ησλ ηηκψλ ησλ κομίζηπυν ηνπ, ησλ 
δπομολογίυν ηνπ θαη ηεο λειηοςπγίαρ ησλ ζηαζκψλ ηνπ, γηα ηελ πξνζέιθπζε 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 

Έλα δίθηπν δεκνζηεχεη πάληα ηα ηηκνιφγηά ηνπ κε εμαηξεηηθά πςειέο 
ηηκέο. Οι ηιμέρ αςηέρ ανάλογα με ηην πεπίπηυζη μειώνονηαι ςπό ηην μοπθή 

                                                
14

  είλαη ππφ θαηαζθεπή 
15

 Ζ έλδεημε Σ1 ζην εληαίν δηνηθεηηθφ έγγξαθν αθνξά φιε ηελ θνηλνηηθή δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκάησλ 
ππνθείκελσλ ζε δαζκνχο θαη θφξνπο. Αληίζηνηρα ε έλδεημε Σ2 δειψλεη εκπνξεχκαηα ππνθείκελα 



 27 

ειδικών ηιμολογίυν, επιζηποθών επί ηυν καηαβληθένηυν κομίζηπυν ή ειδικών 
ζςμθυνιών. Τπάξρεη πάλησο έλα φξην θαη έλαο θξαγκφο ζηελ πξνζέιθπζε 
λένπ έξγνπ, ν νπνίνο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα απνξξνθήζεη θαη λα 
εθηειέζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηηο λέεο κεηαθνξέο. Έλα αζχκθνξν έξγν 
απνηξέπεηαη απφ ηνπο ζηδεξνδξφκνπο έκκεζα κε ηελ άξλεζε παξαρψξεζεο 
εθπηψζεσλ ή ινηπψλ ηηκνινγηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Αλ ν πειάηεο ην 
απνδέρεηαη θαη κε ηηο πςειέο ηηκέο, ή θαη ηπρφλ πξνζαπμήζεσλ, ηφηε ν 
ζηδεξφδξνκνο πξνθαιείηαη εθ ησλ πςειψλ θεξδψλ θαη ζπλήζσο ην 
αλαιακβάλεη. Αλαγθάδεηαη φκσο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο λα 
αλαδηνξγαλψλεη ηα δξνκνιφγηά ηνπ, κηζζψλεη κεραλέο έιμεσο απφ άιια 
δίθηπα, αλνίγεη λένπο ζηαζκνχο ή ζέηεη ζε επαλαιεηηνπξγία θιεηζηνχο 
ζηαζκνχο. 

Ζ ηηκνιφγεζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη επίζεο θαη απφ ηε γεληθφηεξε 
επηθξαηνχζα πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο ησλ δηθηχσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα γηα ηελ Υψξα καο είλαη απηφ ηεο πεξηφδνπ, πνπ ίζρπε ε 
απαγφξεπζε ηεο δηειεχζεσο κέζσ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν δξνκνιφγην 
επνκέλσο γηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά απφ ηελ Γ. Δπξψπε ζηελ Διιάδα 
δηεξρφηαλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Βνπιγαξία θαη ήηαλ 
κνλφδξνκνο γηα ηελ Διιάδα. Σν ξνπκαληθφ δίθηπν εθείλε ηελ επνρή 
γλσξίδνληαο ηελ ππνρξεσηηθή δηέιεπζε ησλ ζπξκψλ  απφ ηελ ρψξα ηνπο, 
απαηηνχζε ππεξβνιηθά πςειά θφκηζηξα. 

Σν παξάδεηγκα απηφ απνηειεί κία απφ ηηο ιηγνζηέο εμαηξέζεηο, θαζψο 
γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ιίγεο πεξίνδνη είλαη 
αζηαζείο, θαη έηζη δελ παξαηεξνχληαη αθξαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ απξφζθνπηε 
δηελέξγεηά ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ράξαμε ηνπ δξνκνινγίνπ 
έρεη ειαζηηθή δήηεζε, γηαηί ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθχγεη ηελ 
δηέιεπζε απφ κηα ρψξα ραξάδνληαο ην δξνκνιφγηφ ηνπ κέζσ άιιεο. Πέξαλ 
απηνχ δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ν ζηδεξφδξνκνο, θαη 
ηδηαίηεξα ν OΔ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ινηπψλ κέζσλ 
κεηαθνξάο, δειαδή ηνχ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ πινίνπ. Ζ εκπνξηθή 
πνιηηηθή, πνπ αζθείηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
εθαξκνγήο ινγηθψλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. 

Δθηφο απηνχ ηα δίθηπα κεηαμχ ηνπο απηνειέγρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ δηεζλψλ ηηκνινγηαθψλ ζπζθέςεσλ. Γελ είλαη εχθνιν επνκέλσο ζε έλα 
δίθηπν λα παξνπζηαζηεί δηεθδηθψληαο ππεξβνιηθά θφκηζηξα ζε ζρέζε κε απηά, 
πνπ ιάκβαλε ζηελ πξνεγνχκελε ηηκνινγηαθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε απηή 
ζα αληηκεησπίζεη ηελ έληνλε αληίξξεζε θαη δπζαξέζθεηα ησλ ινηπψλ 
ελδηαθεξνκέλσλ δηθηχσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ.  

Δηδηθά ην ειιεληθφ δίθηπν κε ηελ γξακκή ηνπ απφ ηελ Θεζζαινλίθε 
πξνο ηελ Αζήλα, πνπ είλαη ζε θάζε αλαθαηαζθεπήο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
ηεο, δελ έρεη απηήλ ηελ πεξίνδν κεγάιε δήηεζε ζε εκπνξηθφ έξγν, ζε ζρέζε 
κε απηφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη φηαλ νινθιεξσζνχλ ηα έξγα 
εθζπγρξνληζκνχ. ήκεξα εμ αηηίαο: 

 ηεο κνλήο γξακκήο ζε πνιιά ζεκεία,  

 ηνπ αζαθνχο πεξηηππψκαηνο ιφγσ δηαξθψλ κεηαβνιψλ ηνπ απφ ηα 
έξγα ππνδνκήο,  

 ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηνπ δξνκνινγίνπ,  

 ηεο κηθξήο ειθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπξκψλ θαη ηεο απνπζίαο ηεο 
ειεθηξνθίλεζεο, 

 ηεο έιιεηςεο ηεξκαηηθήο ππνδνκήο ζηελ Αηηηθή  
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 θαη ηεο πξνζζήθεο ησλ ζπξκψλ ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, 
ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δήηεζε θαη εμ αηηίαο απηνχ ν OΔ πξνζπαζεί λα 
πξνζειθχζεη πειάηεο πξνζθέξνληαο ρακειά θφκηζηξα θαη δηαξθψο 
κεηαβαιιφκελνπο ρψξνπο ηεξκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ελφζσ πξνζδνθά ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Θξηάζηνπ ζηνλ Αζπξφππξγν. Όηαλ ζα μεθηλήζεη ε άξηηα 
ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ, ζα θιεζεί ε πειαηεία λα 
εθηηκήζεη θαηά πφζν ζα πξνζθεξζνχλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο θνκίζηξσλ ζε 
ζπλάξηεζε κε απνδεθηνχο ρξφλνπο κεηαθνξάο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ηεξκαηηθέο 
ππεξεζίεο. 

2.2.1 ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Ζ έλλνηα ησλ ρακειψλ ή ησλ πςειψλ θνκίζηξσλ είλαη ζρεηηθή, γηαηί ε 
θάζε πιεπξά θάλεη ηνπο δηθνχο ηεο ππνινγηζκνχο: 

 Ζ πειαηεία ππνινγίδεη ηνλ τρόνο, πνπ δηαξθεί ην δξνκνιφγην, ην 
θορηίο, πνπ κεηαθέξεη ην θάζε δξνκνιφγην, θαη ην ηερμαηικό κόζηος 
ζηνλ πξννξηζκφ ζηελ Αηηηθή.  

 OΔ απφ ηελ άιιε θνζηνινγεί δαπάλεο, φπσο ηα καύζιμα, ηηο 
δαπάνες προζωπικού ζπλνδείαο θαη κεραλνδεγψλ, ην ηερμαηικό 
κόζηος, ην κόζηος τρήζης (RIV) ησλ βαγνληψλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ 
δηθηχσλ, ην κόζηος επιζηροθής ηοσς ως κενών θορηίοσ. O OΔ 
πξνζπαζεί κέζα ζε απηήλ ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν λα αζθήζεη κηα 
εκπνξηθή πνιηηηθή γηα ην έξγν ησλ Αζελψλ, πνπ δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί, ή λα ηχρεη πξνο ην παξφλ επξχηεξεο απνδνρήο απφ ηελ 
πειαηεία. ε απηφ ζπληειεί θαη ην γεγνλφο φηη εθκεηαιιεχεηαη έλα 
δίθηπν, πνπ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη παξά ιίγνπο εκπνξηθνχο 
ζπξκνχο θαη ρσξίο ζηνηρεηψδε ηεξκαηηθή ππνδνκή, εηδηθά ζηελ Αηηηθή. 
Σν γεγνλφο απηφ θάλεη ηνπο πειάηεο πνιχ επηθπιαθηηθνχο  θαη ηνπο 
αλαγθάδεη λα ζηακαηνχλ πνιιέο θνξέο ηα θνξηία ηνπο ζηελ Οηλφε. 

 
Αληίζεηα κε ηελ Αηηηθή νη ζπλζήθεο ζηελ Θεζζαινλίθε είλαη πνιχ πην 

επλντθέο. O ιφγνο είλαη φηη ε δηαδξνκή Δηδνκέλε – Θεζζαινλίθε έρεη 
ειεθηξνδνηεζεί θαη έηζη δελ ππάξρνπλ νη ζπλερείο δηαθνπέο ηεο ιφγσ ησλ 
έξγσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξή απφζηαζε ηεο ηάμεσο 
ησλ πεξίπνπ 80 ρηιηνκέηξσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα θζάλνπλ ηα ηξαίλα ζε 
ζχληνκν ρξφλν. Με ηελ άιιε ζπλνξηαθή δηάβαζε ζηνλ Πξνκαρψλα ηα 
πξάγκαηα είλαη ιίγν πην δχζθνια, γηαηί εθεί ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο έρεη 
δχζβαηα ζεκεία κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, πνπ θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή ηε 
ζχλζεζε ακαμνζηνηρηψλ κε κεησκέλν κηθηφ θνξηίν. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηπιή έιμε, γεγνλφο, πνπ απμάλεη ην θφζηνο, αθνχ 
ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κεραλέο έιμεσο αλά ζπξκφ, αληί γηα κία. 

2.2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ 
 

Έλα άιιν θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο εκπνξηθήο 
πνιηηηθήο ησλ δηθηχσλ ηνλ δηαθξίλνπκε κέζα απφ ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά 
ηηκνιφγηα. Σα δηάθνξα εκπνξεχκαηα ηαμηλνκνχληαη κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη ζε 
άιιεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη πςειφηεξα θφκηζηξα θαη ζε άιιεο φρη. 
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Έηζη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε έρεη έλα έηνηκν πξντφλ, πνπ ζέιεη ην 
δίθηπν λα ην πξνσζήζεη απφ ηελ ρψξα ηνπ γηα εμαγσγή θαη δηαθνξεηηθή εάλ 
πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο, θαζψο ην θξάηνο επηδηψθεη λα 
πξνζηαηεχζεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη εηδηθή ηηκνιφγεζε ζε έλα πξντφλ, 
πνπ ν ζηδεξφδξνκνο δελ είρε κεηαθνξηθφ έξγν απφ απηφ ην είδνο, θαη 
επηδηψθεη λα ην απνθηήζεη γηα ηδηαίηεξνπο ιφγνπο. Δάλ γηα παξάδεηγκα έλαο 
πειάηεο  πξνζθέξεη ζηνλ ζηδεξφδξνκν έλα θνξηίν μπιεία ηεο ηάμεσο ησλ 
100.000 ηφλσλ εηεζίσο απφ ηελ Ρνπκαλία ζηελ Διιάδα, είλαη δπλαηφλ ηα 
δίθηπα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθνξά λα πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθή 
ηηκή έλαληη ηνπ πινίνπ ή ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ιακβάλνληαο πάληα 
ππφςε αλ ε πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψζεη 
απηφ ην λέν έξγν. 

2.2.3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

O OΔ έρεη ην πξφβιεκα ηεο ζηελήο γξακκήο ζην δίθηπν ηεο 
Πεινπνλλήζνπ. Απηφ ηνπ πεξηνξίδεη αηζζεηά ηελ πξφζβαζε γηα 
δηακεηαθνκηζηηθά θνξηία  απφ ηελ Πάηξα ζηελ ινηπή Διιάδα θαη πέξαλ απηήο. 
ε φηη αθνξά ηνπο ινηπνχο ζηαζκνχο ζηηο δηάθνξεο πφιεηο δελ ππάξρεη 
ελδηαθέξνλ κεηαθνξηθφ έξγν πξνο ην εμσηεξηθφ, γηαηί απφ εθεί εμάγνληαη 
θπξίσο κε θνξηεγά απηνθίλεηα κέζσ Παηξψλ πγξά ηξφθηκα (ιάδηα, ρπκνί) ή 
θνλζέξβεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Αληίζηνηρα νη ιίγεο εηζαγσγέο γίλνληαη κε 
θνξηεγά απηνθίλεηα. 

Ζ θαηάζηαζε απηή σζεί ηνλ OΔ λα θιείζεη ζηαζκνχο κε κεησκέλν 
εκπνξηθφ έξγν γηα λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 
ε πνιηηηθή ηνπ εγεζία αζθεί ζηνλ OΔ πηέζεηο λα κελ ζπξξηθλσζεί ην 
εκπνξηθφ δίθηπν θαη λα θιείζνπλ ζηαζκνί. Τπάξρεη ε γλψκε φηη ε πνιηηηθή 
απηή θνζηίδεη πνιιά ρξήκαηα, πνπ δπζηπρψο επηβαξχλεηαη ν OΔ κε 
κπνξψληαο λα αζθήζεη αλεμάξηεηε θαη αδέζκεπηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Σν 
ίδην ηζρχεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ζηελ ινηπή ρψξα. Οη δηεζλείο εκπνξηθνί 
ζηαζκνί, πνπ ρξεηάδεηαη ν OΔ δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ πέληε, 
επηπιένλ βέβαηα νη ζηαζκνί ησλ ιηκέλσλ γηα ηηο δηακεηαθνκηζηηθέο κεηαθνξέο. 
Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζηελ ππφινηπε ρψξα ζα πξέπεη ν OΔ λα 
αλαπηχμεη ην ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Δίλαη εμαηξεηηθά 
δεκηνγφλν λα θνξηψλεηαη ην δίθηπν κε εκπνξηθέο ακαμνζηνηρίεο ιίγσλ 
βαγνληψλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ρακειή πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη 
αλαινγηθά κεγάιν θφζηνο. 

2.2.4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 

Μέζα ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ OΔ απφ ηνλ νδηθφ θαη ζαιάζζην 
αληαγσληζκφ ήηαλ θαη ην θφζηνο, πνπ επηβαξπλφηαλ γηα ηελ εθηέιεζε 
θξαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ πνιηηηθή εγεζία παξάβιεπε φηη ν OΔ ζαλ 
κεηαθνξηθή επηρείξεζε ήηαλ θαη έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο 
αξρέο. Σνπ αλέζεηε θάζε είδνπο κεηαθνξέο ρσξίο πιεξσκή ή ρσξίο ηήξεζε 
ζηνηρεηψδνπο θνζηνινγίνπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαθνξψλ αθνξνχλ 
θπξίσο πιηθά γηα ηνλ ζηξαηφ, ή ηα ηεχηια ησλ βηνκεραληψλ δάραξεο θ.ιπ., 
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πξντφληα θαη πιηθά ηα νπνία κεηαθέξνληαλ απφ ηνλ OΔ, ρσξίο λα κπνξεί λα 
εηζπξάμεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Ζ πνιηηηθή εγεζία έθξπβε πίζσ απφ απηήλ 
ηελ επηινγή κία επηθαλεηαθή θνηλσληθή πνιηηηθή, πνπ φκσο καθξνπξφζεζκα 
θφζηηδε πνιιαπιά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν16. 

Αληίζηνηρα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο 
κήπσο ππάξρεη επηβάξπλζε κε επηπιένλ θφζηνο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κία 
βηνκεραληθή κνλάδα παίξλεη ηελ απφθαζή γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, έρεη 
κειεηήζεη φιεο ηηο παξακέηξνπο. Λακβάλεη ππφςε κεηαμχ άιισλ θαη ην 
θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ, ζε ζρέζε 
κε ηηο πεγέο πξνκήζεηάο, ή ηνπο ηφπνπο δηάζεζεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη 
αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο, επηιέγεη θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζεο. Όηαλ ε ζρέζε βάξνπο, φγθνπ, πξψηεο χιεο θαη έηνηκνπ 
πξντφληνο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ηεο πξψηεο χιεο λα 
είλαη πην αθξηβφ απφ ηελ κεηαθνξά ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ ζηελ 
θαηαλάισζε, ε νξζνινγηθή απφθαζε ππαγνξεχεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πιεζίνλ ησλ πξψησλ πιψλ, ή θαη αληίζηξνθα. 

2.2.5 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΟΣΟΤ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 
Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη γεληθέο αξρέο 

ηεο θνζηνινγήζεσο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη παξεκθεξείο κε 
απηέο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Οη ίδηεο 9 θαηεγνξίεο δαπαλψλ ησλ νδηθψλ 
κεηαθνξψλ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα, ηζρχνπλ 
ζήκεξα γηα ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ θαη γηα θάζε άιιε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε, δηφηη 
πξφθεηηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε  γηα  εηαηξείεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

1) Οη λαχινη παξερφκελνη απφ ηξίηνπο εμνκνηψλνληαη κε ηελ ρξήζε 

κεραλήο έιμεσο απφ άιιε ζπλεξγαδφκελε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε. 

Άξα ε κεραλή έιμεσο εμνκνηψλεηαη κε ηνλ ειθπζηήξα (ηξάθηνξα) ηνπ 

ΦΓΥ. Καηά ζπλέπεηα θαη ηα εκπνξηθά βαγφληα κε ηα επηθαζήκελα νδηθά 

νρήκαηα. ηελ βφξεηα Δπξψπε ππάξρεη θαη εθαξκφδεηαη κεηαθνξά 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ επάλσ ζε νρεκαηαγσγά πινία.  Απηφ είλαη 

έλα αληίζηνηρν θφζηνο κε απηφ ηνλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ, πνπ 

κεηαθέξνπλ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα. Τπάξρεη ηέινο θαη έρεη ηεζεί ζε 

ηζρχ ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ δηθηχσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κεραλέο έιμεο ελφο δηθηχνπ ζα έιθνπλ ηα βαγφληα ελφο άιινπ, ή θαη 

αληίζηξνθα. 

2) Σν θφζηνο ζπγθνηλσληαθήο εηνηκφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη 

φκνην, δηφηη βαγφληα θαη κεραλέο έιμεσο ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ, πηζηνπνηήζεσο, αζθαιίζεσο, απνγξαθήο, θιπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία. Δπηπιένλ ηνχηνπ ην ηξνραίν πιηθφ πθίζηαηαη 

θαη πεξηνδηθφ ηαθηηθφ έιεγρν, φπσο αληίζηνηρα ειέγρνληαη πεξηνδηθά 

θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ζην ΚΣΔΟ. 

                                                
16

 Με ηελ απειεπζέξσζε αλακέλεηαη λα αλαδηνξγαλσζεί ε ΣΡΑΗΝΟΔ, ψζηε λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα 
απφ πνιηηηθή επηζηαζία. 
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3) Σν κεηαβιεηφ θφζηνο δξνκνινγίνπ ηνπ θάζε ζπξκνχ είλαη παξεκθεξέο 

γηαηί θαη νη κεραλέο έιμεσο θαηαλαιψλνπλ θαχζηκα, θαη ην πξνζσπηθφ 

ζπλνδείαο ακείβεηαη, φπσο επίζεο θαη νη ππάιιεινη ησλ ζηαζκψλ 

δηεθπεξαηψλνπλ ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. 

4) Οη ηαθηηθέο επηζθεπέο θνζηνινγηθά είλαη αθξηβψο φκνηεο κεηαμχ ησλ 

δχν κέζσλ κεηαθνξάο. 

5) Οη ζπληεξήζεηο ή επηζθεπέο, πνπ είλαη αλάγθε λα γίλνπλ καθξάλ ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξείαο κε θξνληίδα ηξίησλ δηθηχσλ, είλαη ζπρλέο θαη ζηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Απηέο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα 

ζπκβάληα θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπξκψλ ή θαηά ηελ εθηέιεζε ειηγκψλ 

ζηνπο ζηαζκνχο. Μηα ραξαθηεξηζηηθή βιάβε ησλ βαγνληψλ π.ρ. είλαη νη 

επηπεδψζεηο ησλ ηξνρψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλφκνηα ηξηβή 

ησλ ηξνρψλ επί ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Σν ηξφρηζκα ησλ ηξνρψλ γηα λα 

επαλέιζεη ε νκνηφκνξθε πξφζθπζε ζηελ ζηδεξνηξνρηά απνηξέπεη ηνλ 

θίλδπλν ηνπ εθηξνρηαζκνχ. Αληίζηνηρα ε δπγνζηάζκηζε ησλ ειαζηηθψλ 

ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ απνθαζηζηά ηελ νκνηφκνξθε πξφζθπζε 

ησλ ειαζηηθψλ ζην νδφζηξσκα θαη εμ απηνχ ηελ αζθαιή θαη πνιιέο 

θνξέο ηελ νηθνλνκηθή νδήγεζε. 

6) Οη κεραλέο έιμεσο θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη ηα βαγφληα ρξεηάδνληαη 

θαη απηά ηα δηάθνξα πιηθά, πνπ αλαιίζθνληαη γηα ηελ νκαιή 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απηψλ. Ζ ηαχηηζε ηνπο είλαη γηα πνιιά 

πιηθά απνιχησο φκνηα, ζε νξηζκέλα άιια δηαθνξεηηθή. Απηφ φκσο δελ 

αιιάδεη ηελ δνκή θαη ηελ θηινζνθία θαηαξηίζεσο ηνπ θνζηνινγίνπ. 

7) ε φηη αθνξά ζηηο ηαθηηθέο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ απηέο είλαη ηαπηφζεκεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ νδηθψλ. Οη κφλεο δηαθνξέο, πνπ δχλαληαη λα 

παξαηεξεζνχλ είλαη ζην χςνο ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ ζηνπο δχν 

θνξείο ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Σελ δηαθνξά απηή γεθπξψλεη ε 

ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά, ε νπνία ηηο κεηψλεη αηζζεηά πξνο φθεινο ηεο 

νδηθήο κεηαθνξάο. 

8) Σα δηφδηα θαη νη θφξνη δηειεχζεσο είλαη δηαθνξεηηθνί σο πξνο ηελ θχζε 

ηνπο, θνζηνινγηθά φκσο είλαη ζπγθξίζηκνη ζηα κέζα ρεξζαίσλ 

κεηαθνξψλ. Ζ αληίζηνηρε δαπάλε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ην θφζηνο ρξήζεσο δηθηχνπ ή θφζηνο ρξήζεσο ππνδνκήο, ην 

νπνίν θαηαβάιεη ε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε. Γηα ην ειιεληθφ δίθηπν ην 

θφζηνο απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΔΓΗΤ ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο 

λα δηαηεξεί ην δίθηπν αζθαιέο θαη ιεηηνπξγηθφ. 

9) Οη απνζβέζεηο ηέινο είλαη σο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε  απνιχησο φκνηα. 

Ζ δηαθνξά είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πνηνηηθή θαη παίδεη θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ δαπάλε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ  αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ο σθέιηκνο ρξφλνο δσήο ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. Ζ 

απφζβεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη 

επνκέλσο θαηαλεκεκέλε ζε κεγαιχηεξν ρξφλν θαη ζε κεγαιχηεξν φγθν 
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κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά 

ελεξγεί θαηαιπηηθά ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ δχν κέζσλ 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ παξαηείλνληαο ζεκαληηθά θαη ηελ σθέιηκε δσή 

ησλ νδηθψλ νρεκάησλ. 

2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΙΔΗΡOΔΡOΜΙΚΩΝ ΣΙΜOΛOΓΙΩΝ 
 

Οη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο είλαη εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο θαη 
απαζρνινχλ ε θάζε κία απφ απηέο ρηιηάδεο ππαιιήινπο. Γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπο εθπνλνχλ νξγαλνγξάκκαηα, ζηα νπνία ππάξρεη ζπλ ηνηο 
άιινηο ε Εμποπική Διεύθςνζη ηνπ θάζε δηθηχνπ, θαη εληφο απηήο ε ππεξεζία 
ηηκνινγίσλ. Σν επηηεινχκελν έξγν ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ίζσο ην 
ζεκαληηθφηεξν, ζε ζρέζε κε απηφ ησλ άιισλ ηκεκάησλ ή δηεπζχλζεσλ ηνπ 
θάζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, δηφηη απηή ε ππεξεζία αγσλίδεηαη λα θέξεη 
κεηαθνξηθφ έξγν, εξρφκελε ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηελ αγνξά θαη ηνπο 
πειάηεο. Γηα λα  επηηχρεη απηφλ ηνλ ζθνπφ δηεμάγεη έλα δηαξθή αγψλα κε ηα 
αληαγσληζηηθά κέζα κεηαθνξάο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ απφ ηελ κία πιεπξά, θαη 
κε ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ θάζε 
δηθηχνπ απφ ηελ άιιε. 

Δπί ηεο νπζίαο ην ζηδεξνδξνκηθφ λέν έξγν ην θέξλνπλ νη 
αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο, πνπ έρεη έξζεη λέν έξγν γίλεηαη 
δηαξθήο πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ην έξγν γηα λα κελ εγθαηαιείςεη ηνλ 
ζηδεξφδξνκν. Ζ πξνζπάζεηα απηή γίλεηαη κε ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ 
κεηαθνξψλ. Όηαλ κάιηζηα ν πειάηεο γλσξίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ θαη 
ησλ αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο ζπζζσξεχνληαη αζξνηζηηθά θαηά ηελ δηελέξγεηα 
ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ηφζν θαιχηεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηάθνξεο 
ππεξεζίεο θαη επσθειείηαη απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή κεηαθνξηθή ππεξεζία, 
πνπ πξνζθέξνπλ. Μία ηέηνηα ζπλεξγαζία βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηνλ άξηην 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ κεηαθνξψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Κάηη ηέηνην 
νδεγεί ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο κεηαθνξάο απ’ ηελ πιεπξά ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ θαη ζπλαθφινπζα ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. Ζ 
κείσζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη επνκέλσο ηελ εδξαίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπο. 

2.3.1 ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Σα ζηδεξνδξνκηθά ηηκνιφγηα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ ζπιινγηθή 
ηνπο ή φρη εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιια δίθηπα, 
δειαδή: 
- ε διεθνή ηηκνιφγηα, πνπ είλαη πξντφληα  δηκεξψλ ε πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ 
κε άιια δίθηπα θαη 
- ζε εζυηεπικά ηνπηθά ηηκνιφγηα, πνπ ηζρχνπλ κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
θξάηνπο ηνπ θάζε δηθηχνπ. 

Πέξαλ απηψλ ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη εηδηθά 
δηεζλή ηηκνιφγηα, πνπ ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, ρξνληθέο 
πεξηφδνπο θαη θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ. Όια ηα παξαπάλσ ηηκνιφγηα 
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δεκνζηεχνληαη θαη γίλνληαη γλσζηά ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη είλαη ζηελ δηάζεζε 
θάζε ελδηαθεξνκέλνπ. Οη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο ή κεγάιεο βηνκεραληθέο θαη 
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γίλνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλδξνκεηέο ησλ 
ηηκνινγίσλ απηψλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε κε δηνξζσηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ 
θάζε αιιαγή, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην. 

Δθηφο απηψλ ην θάζε δίθηπν έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη εηδηθά 
ηηκνιφγηα ζηα πιαίζηα εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε κεγάινπο πειάηεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα ζηδεξνδξνκηθά ηηκνιφγηα αιιά 
γηα κία ζχκβαζε έξγνπ. Με βάζε ηελ ζχκβαζε απηή ην δίθηπν αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη ζε κηα δηαδξνκή ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φγθνπο 
εκπνξεπκάησλ, κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 
ν κεγάινο πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδεη θαη λα 
παξαδίδεη γηα κεηαθνξά ην ζπκθσλεζέλ κεηαθνξηθφ έξγν ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ 
ηφπν, πνπ ζπκθσλήζεθε. Οη εηδηθέο απηέο ζπκβάζεηο κεηαμχ δηθηχνπ θαη 
κεγάινπ πειάηε είλαη θαηά θαλφλα δηκεξείο. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα λα 
εθηειεζηεί κία δηεζλήο κεηαθνξά πξέπεη λα ζπλάςεη ν κεγάινο πειάηεο 
αλάινγεο ζπκβάζεηο κε φια ηα επί κέξνπο δίθηπα, πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηνλ 
ηφπν απνζηνιήο έσο ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

Πάλησο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ είλαη δπλαηή ή ζπκθσλία κε έλα κεγάιν πειάηε, λα γίλεη 
αληηθείκελν κίαο ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο πεξηζζνηέξσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
δηθηχσλ. Ζ ζπκθσλία απηή παίξλεη έλα θσδηθφ αξηζκφ θαη ηππψλεηαη ζε εηδηθά 
θπιιάδηα, πνπ δηαλέκνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε θαη ζηηο εζσηεξηθέο 
ππεξεζίεο ησλ δηθηχσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη κεγάιε επθνιία ζηελ 
εθθαζάξηζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ θνκίζηξσλ. 

Όια ηα ηζρχνληα δηεζλή ζηδεξνδξνκηθά ηηκνιφγηα δελ θαιχπηνπλ 
πάληα ηελ δηαδξνκή ηνπ κεηαθεξφκελνπ εκπνξεχκαηνο κε ηνλ ζηδεξφδξνκν 
απφ ηνλ αξρηθφ ζηαζκφ απνζηνιήο κέρξη ηνλ ηειηθφ ζηαζκφ πξννξηζκνχ. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ είλαη ππνρξεσηηθή  αζξνηζηηθά ε εθαξκνγή θαη λένπ δηεζλνχο ή 
εζσηεξηθνχ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε ηεο κεηαθνξάο 
πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Ζ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ θάζε λένπ 
ηηκνινγίνπ γηα ηελ ζπλέρηζε κηαο δηεζλνχο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο 
νλνκάδεηαη ζςναπμογή ηος ηιμολογίος. Με άιια ιφγηα κηα δηεζλήο 
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί κε ηελ εθαξκνγή ελφο 
θαη κφλν ηηκνινγίνπ ή ελδερφκελα κε ηελ ζπλαξκνγή ελφο αθφκα ή θαη 
πεξηζζνηέξσλ ηηκνινγίσλ. 

2.3.2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Σν θάζε ηηκνιφγην πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
πειάηεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη γηα ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ππαιιήινπο, νη 
νπνίνη εξγάδνληαη κε απηά. Σν θάζε ηηκνιφγην ελφο δηθηχνπ ή έλα θνηλφ 
ηηκνιφγην πνιιψλ δηθηχσλ δελ είλαη φκνην κε θάπνην άιιν ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ ή 
πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη φκνην κε ηηκνιφγηα άιισλ δηθηχσλ. Όια καδί 
φκσο ηα ηηκνιφγηα πεξηέρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ δνκή ησλ  πιεξνθνξηψλ, πνπ 
είλαη αλαγθαίεο, γηα λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ελφο θνκίζηξνπ κε βάζε ηα 
ηζρχνληα ηηκνιφγηα, δειαδή: 
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1) Σηο βαζηθέο δηαηάμεηο. 
Πξφθεηηαη γηα ην πξψην κέξνο θάζε ηηκνινγίνπ. Δθεί αλαθέξεηαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηα δίθηπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ηηκνιφγην,  ην 
λφκηζκα ζην νπνίν ππνινγίδνληαη ηα θφκηζηξα, ν ηξφπνο πιεξσκήο ησλ 
θνκίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο, ν ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θνκίζηξσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ δηθηχσλ, θαη παξεκθεξή ζηνηρεία. 
 
2) Σνπο ζηαζκνχο ησλ δηθηχσλ ζηνπο νπνίνπο δηεθπεξαηψλνληαη νη 
απνζηνιέο.  

Καηά θαλφλα δελ επηζπκνχλ ηα δίθηπα λα θαηαθεξκαηίδνπλ ηα βαγφληα 
ζε πνιινχο ζηαζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνπλ λα επηβαξχλνληαη κε 
δαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά ζπξκψλ, κε ζπλζέζεηο κηθξνχ αξηζκνχ βαγνληψλ. 
Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ θαζνξίδνπλ επηιεθηηθά ζην ηηκνιφγην ηνπο ζηαζκνχο, 
πνπ ζα δέρνληαη θνξηία, εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ παξαγσγηθφηεηα 
ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη απνδνηηθφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
δξνκνινγίσλ ησλ ζπξκψλ.  
 
3) Σνπο κεζνξηαθνχο ζηαζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δηέξρνληαη νη 
ζπξκνί. 

 Σα δίθηπα επηδηψθνπλ λα δξνκνινγνχλ ηηο κεραλέο έιμεσο θηλψληαο 
ζπξκνχο κε θνξησκέλα βαγφληα θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Γελ έρνπλ 
ινηπφλ ελδηαθέξνλ λα ζηέιλνπλ άδεηεο κεραλέο ζε έλα κεζνξηαθφ ζηαζκφ γηα 
λα παξαιάβεη έλα ζπξκφ ή αληίζηξνθα. Τπάξρνπλ βέβαηα εμαηξέζεηο, φπνπ 
γηα εηδηθνχο ιφγνπο αλνίγνπλ ζπλνξηαθνί θαη ελδηάκεζνη ζηαζκνί πξννξηζκνχ 
γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ έθηαθην θαη ζεκαληηθφ έξγν.  
 
4) Σηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ απνζηνιήο θαη ησλ 
κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ δηειεχζεσο ησλ ζπξκψλ. Απηφ γίλεηαη γηα λα ππάξρεη 
επθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνκίζηξσλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ 
δηάθνξνπο παξάγνληεο αζξνηζηηθά, φπσο είλαη ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ν ηχπνο 
ηνπ βαγνληνχ ε απφζηαζε ηεο δηαδξνκήο θιπ. 
 
5) Πίλαθα ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ δχλαληαη λα κεηαθεξζνχλ κε βάζε ην θάζε 
ηηκνιφγην θαη ηελ ηηκνινγηαθή θιάζε, πνπ θαηαηάζζεηαη ην θάζε πξντφλ. Απηφ 
γίλεηαη κέρξη ηψξα ζε εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Καηά θαλφλα 
γίλεηαη πάληα κηα επηινγή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηαμηλφκεζή απηψλ ζε 
θιάζεηο κε δηαθνξνπνηεκέλν θνζηνιφγην θαηά πεξίπησζε. Τπελζπκίδεηαη φηη 
ν OΔ εθηεινχζε θξαηηθέο κεηαθνξέο ή κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε θφκηζηξα ζεκαληηθά θάησ ηνπ ζηνηρεηψδνπο 
θφζηνπο. 
 
6) Πίλαθα ηηκψλ κε θιηκάθσζε απφ κία ειάρηζηε δηαδξνκή θαη πξννδεπηηθή 
αχμεζε ησλ ρηιηνκέηξσλ θαη ησλ ηηκψλ. ην παξειζφλ νη ηηκέο εθθξάδνληαλ 
ζε ζθιεξά λνκίζκαηα, φπσο γεξκαληθά κάξθα ή ειβεηηθά θξάγθα. ήκεξα νη 
ηηκέο νξίδνληαη ζε επξψ θαη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε εθθξάδνληαη ζε 
ηηκή αλά νξηζκέλν βάξνο π.ρ. αλά 100 θηιά ή αλά ηφλν. Σαπηφρξνλα 
πξνβιέπνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ειάρηζην ηηκνινγνχκελν βάξνο. Απηφ 
εμαξηάηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ βαγνληνχ, ή ηα ειάρηζηα βάξε, πνπ 
πξνβιέπεη ην ηηκνιφγην. 
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7) Πίλαθεο ινηπψλ ηειψλ ή πξνζζέησλ ηειψλ. Σα πξφζζεηα ηέιε γηα ηελ 
νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηθηχσλ 
θέξνπλ φια εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ απφ ηελ UIC17. Με ηνλ ηξφπν απηφ αληί λα 
πεξηγξάθνληαη κε ιέμεηο ζηα θνξησηηθά έγγξαθα, αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο 
αξηζκφο ηνπο θαη έηζη γίλεηαη απφιπηα ζαθέο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη κεξηθνί θσδηθνί: 
10: ηέινο ρξεζηκνπνηήζεσο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ηα κηθξφηεξα ησλ 20 
πνδψλ. Γειαδή ηα κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα, πνπ δελ έρνπλ ζρέζε θαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο). 
13: ηέινο δηέιεπζεο κε πνξζκείν 
54: ηέινο ρξεζηκνπνηήζεσο αδηάβξνρσλ 
75: ηέινο παξνρήο θξνληίδαο ζε δψα 
40: ηέινο ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζηελ ρψξα αλαρψξεζεο  
41: ηέινο ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζηελ ρψξα δηακεηαθφκηζεο  
42: ηέινο ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζηελ ρψξα άθημεο. 
 
8) Δλδερφκελα εηδηθά ηηκνιφγηα. 

Γηαθξίλνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηεο εηδηθήο 
ζπκθσλίαο. Σν εηδηθφ ηηκνιφγην είλαη παξάξηεκα ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ 
ηηκνινγίνπ, κέζα ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη θαη ην νπνίν γίλεηαη γλσζηφ ζε 
φινπο θαη έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ φινη νη πειάηεο. 

Δηδηθή ζπκθσλία είλαη θάηη αληίζηνηρν ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ, κε ηελ 
κφλε δηαθνξά φηη δελ δεκνζηεχεηαη θαη έρεη εθαξκνγή απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 
πειάηε, πνπ έρεη ζπλάςεη απηήλ ηελ ζχκβαζε. 

2.3.3 ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Α) θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ ζε θιάζεηο 

Απηή ζηεξίδεηαη ζηελ Δλαξκνληζκέλε Ολνκαηνινγία ησλ 
Δκπνξεπκάησλ (Δ.O.Δ.), πνπ είλαη  θσδηθνπνηεκέλα ζε έγγξαθν γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. Ζ νλνκαηνινγία απηή πξνέξρεηαη 
απφ ην ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ 
εκπνξεπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο (NHM), ην νπνίν 
ζχζηεκα απνηειεί ηελ ζεκειηψδε βάζε ηνπ. 
 
Ζ κνξθή επνκέλσο ηεο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ 
ηηκνιφγην είλαη: 
 

Κσδηθφο πεξηγξαθή 
εκπνξεχκαηνο 

ηηκ/θή θιάζε εηδηθφ ηηκ/γην 

3101 Ληπάζκαηα 
δσηθήο 

πξνέιεπζεο 

2  

……… ……… …..  

7610 θαηαζθεπέο απφ 
αινπκίλην 

1  

………. ……….. …..  

                                                
17
 Union International Chemin de fer, που ςθμαίνει «διεκνισ ζνωςθ Σιδθροδρόμων» 
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Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε ηνπ ηηκνινγίνπ πξνο αλεχξεζε ηεο 
θιάζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, εθηφο απφ ηελ θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ κε 
βάζε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο νλνκαηνινγίαο, παξαηίζεληαη ζηα ηηκνιφγηα θαη 
ε αιθαβεηηθή νλνκαηνινγία ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
Β) απφζπαζκα πίλαθα ζηαζκψλ θαη ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ελφο 
ηηκνινγίνπ 
  
 

Κσδηθφο 
ζηαζκνχ 

φλνκα 
ζηαζκνχ 

Gevelija Kulata  Pythion 

00129-7 Inoi  528 594 1005 

00408-5 Sindos 91 157 568 

 
 
 
Αληίζηνηρα γηα βνπιγαξηθή δηαδξνκή: 
     
 

  Ruse Varna Dragoman 

56060-7 Kulata 628 704 269 

16911-0 Sofia 
Tovarna 

416 492 57    

     
Γ) Πίλαθεο θνκίζηξσλ (ηα πνζά πνπ αθνινπζνχλ είλαη ελδεηθηηθά αλά ηφλν)   
 

 Υικ            Κιάζε 1                             θιάζε 2 

 10 t    15t     20t               25t      10t     15t       20t          25t 

0201-0220 19,11    16,38   14,33  13,65  16,11 14,24  12,46      11,87 

0501-0550 43,65    37,41  32,74          31,17  37,96 32,54  28,47      27,11 

 ............ .........                .........  

0701-0750 
 

57,09    48,93  42,82  40,78 49,64 42,55 37,23      35,46 
 

 
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ηα θφκηζηξα  γηα 15 ηφλνπο αινπκίληα 

απφ ηελ Οηλφε γηα ηα ζχλνξά καο ζηελ Δηδνκέλε/Gevgelija  ππνινγίδνληαη 
εχθνια: 
Υικ 528 ηηκή θιάζεο 1 γηα ειάρηζην 15 ηφλνπο 37,41 
Άξα θφζηνο 37,41 Υ 15 =  επξψ 561,15  γηα φιν ην βαγφλη. 
Δάλ ην βάξνο είλαη φπσο πξναλαθέξακε 18280 ργξ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε 
ζην ηηκνιφγην ηη πξνβιέπεη γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ βάξνπο. Με βάζε 
απηφ δπλαηφλ λα έρνπκε δηάθνξα ηηκνινγεηέα βάξε, δειαδή 18t ή 18,3t ή 
18,5t, νπφηε αιιάδεη αληίζηνηρα θαη ε ρξέσζε ηνπ θνκίζηξνπ. 

Οη ζηδεξφδξνκνη έρνπλ κία γεληθή αξρή, ζρεηηθά κε ηελ ρξέσζε ηνπ 
θνκίζηξνπ ζηελ πεξίπησζε, πνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο κε δχν 
ηξφπνπο, λα επηιέγνπλ ηνλ επλντθφηεξν γηα ηνλ πειάηε: 
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Oηλφε – Gevgelija  528 ργξ. Δάλ ην βάξνο είλαη ζην φξην κεηαμχ 2 βαζκίδσλ 
δειαδή π.ρ. 18t πξαγκαηηθφ βάξνο ν ζηδεξφδξνκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ηηκνινγήζεη κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε σο αθνινχζσο: 
18 Υ 37,41 = 673,38 δειαδή ηελ ηηκή ησλ 15 ηφλσλ κε ην πξαγκαηηθφ βάξνο 
ησλ 18 ηφλσλ. 
20 Υ 32,74 = 654,80 δειαδή ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα 20 ηφλσλ κε ηελ ηηκή / 
ζπληειεζηή 20 ηφλσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε επηβάιεη λα γίλεη ε 
ρξέσζε ηνπ θνκίζηξνπ κε βάζε ην ειάρηζην βάξνο ησλ 20 ηφλσλ θαη 
εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή ησλ 20 ηφλσλ. 

Όηαλ επηιέγεηαη επνκέλσο ν ζηδεξφδξνκνο γηα κηα κεηαθνξά πιήξνπο 
βαγνληνχ, ζα πξέπεη λα εηνηκάδνληαη παξηίδεο κε ηέηνην ηξφπνπ πνπ λα κελ 
θαηαβάιιεηαη ηηκνινγεηέν βάξνο κεγαιχηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ. O πειάηεο 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζηείιεη 20 θαη φρη 18 ηφλνπο. Σν 
θφζηνο είλαη ην ίδην, ππάξρεη φκσο φθεινο κεηαθνξάο δχν επηπιένλ ηφλσλ 
θνξηίνπ. 

Δάλ είρακε γηα κεηαθνξά 20 ηφλσλ ιίπαζκα ηεο θιάζεο 2 γηα ηελ ίδηα 
δηαδξνκή ζα είρακε ηφηε: 
Υικ 528 θι. 2 ζπληειεζηήο 20 ηφλσλ  28,47 άξα θφκηζηξν 20 Υ 28,47 = 
569,40 

Ζ ηηκή είλαη θζελφηεξε, δηφηη έηζη έρεη επηιέμεη ε πνιηηηθή ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ. Σα εκπνξεχκαηα ηεο θιάζεσο 2 είλαη κε κεησκέλα θφκηζηξα 
ζε ζρέζε κε ηελ θιάζε 1. 
 
Γ)  Δηδηθφ ηηκνιφγην 

Όπσο δηαπηζηψζακε δίπια απφ ηελ θιάζε ζηελ νλνκαηνινγία ησλ 
εκπνξεπκάησλ ππάξρεη θαη ε ζηήιε «εηδηθφ ηηκνιφγην». Δάλ δίπια απφ ηελ 
ζηήιε ηεο θιάζεο ππάξρεη έλαο αξηζκφο ζηελ ζηήιε «εηδηθφ ηηκνιφγην», 
ζεκαίλεη φηη δελ ζπκθέξεη ηνλ πειάηε λα εθαξκνζηεί ε ηηκή ηνπ γεληθνχ 
ηηκνινγίνπ, αιιά ηνπ αλαθεξφκελνπ εηδηθνχ. Σα εηδηθά ηηκνιφγηα είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην ηέινο θάζε ηφκνπ ηνπ γεληθνχ ηηκνινγίνπ θαη είλαη ηφζα, 
φζεο θαη ηα εκπνξεχκαηα ή νη νκάδεο εκπνξεπκάησλ, πνπ επλννχληαη απφ ην 
κέηξν απηφ. Γηα παξάδεηγκα ην κέηξν κπνξεί λα ηζρχεη γηα έλα πξντφλ π.ρ. 
ηζηκέλην ζε ζάθνπο, ή νκάδα πξντφλησλ π.ρ. θξέζθα θξνχηα θ.ιπ. ηηο 
ζειίδεο ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε θιίκαθεο ηηκψλ, 
ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ, νη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, πνπ ελδερφκελα 
ηζρχεη. Σα εηδηθά ηηκνιφγηα είλαη δεκνζηεπκέλα πάληνηε θαη ζεσξνχληαη απφ 
ηνπο ζηδεξνδξφκνπο σο  γλσζηά ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

2.4 ΕΙΔΙΚΕ ΤΜΥΩΝΙΕ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
 

O ζηδεξφδξνκνο σο γλσζηφλ έρεη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 
ηελ δπλαηφηεηα καδηθήο κεηαθνξάο θνξηίσλ. Οη κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο 
απφ ηα δίθηπα θάζε ρξφλν αλέξρνληαη ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ νη ζηδεξφδξνκνη δελ δέρνληαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο 
εθκεηαιιεχζεηο κε πειάηεο κηθξνχ φγθνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Γηα απηνχο 
ηζρχνπλ ηα γεληθά ή εηδηθά ηηκνιφγηα, ή ελδερφκελα εηδηθέο εθπηψζεηο επί ησλ 
θαηαβιεζέλησλ θνκίζηξσλ, ιφγσ ηεο επίηεπμεο πξνζπκθσλεκέλνπ χςνπο 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Σν πνζφλ ηνπ θνκίζηξνπ θαη ηεο εθπηψζεσο ζε 
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ζπλάξηεζε κε ην κεηαθνξηθφ έξγν ηίζεηαη πάληα ππφ δηαπξαγκάηεπζε, 
ηεξνπκέλσλ πάληα ζρεηηθψλ αλαινγηψλ γηα ην ηη ελλνείηαη ζαλ πεξηνξηζκέλν, 
κηθξφ ή κεγάιν κεηαθνξηθφ έξγν. Έλα κεγάιν δίθηπν φπσο ην γεξκαληθφ ή ην 
γαιιηθφ ελδερφκελα λα θξίλνπλ  δηαθνξεηηθά απφ φηη έλα κηθξφ δίθηπν, φπσο 
είλαη ην ειιεληθφ ε ην βνπιγαξηθφ. Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο επίζεο είλαη αλ 
ην έξγν απηφ είλαη γηα ην δίθηπν δηακεηαθνκηζηηθφ, ηεξκαηηθφ ή αξρηθφ. Πέξαλ 
ηνχηνπ θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ δηθηχσλ δελ είλαη ίδηεο, νχηε ζηελ ράξαμε 
δξνκνινγίσλ ησλ ζπξκψλ, νχηε βέβαηα θαη ζηελ ίδηα ειθηηθή  ηθαλφηεηα ηεο 
κεραλήο ηνπ θάζε ζπξκνχ ή ζηελ δπλαηφηεηα, πνπ παξέρεη ε θπζηθή 
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ζηελ θάζε δηαδξνκή. 

Καηά θαλφλα γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ νη ζηδεξφδξνκνη κε έλαλ 
πειάηε ζηελ βάζε κίαο εηδηθήο ηηκνινγηαθήο ζπκθσλίαο, ζα πξέπεη ν πειάηεο 
απηφο λα πξνζθέξεη έλα πιήξε ζπξκφ θάζε θνξά. Αλ ν ζπξκφο απηφο ζα 
θπθινθνξεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ή νξηζκέλεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, είλαη έλα 
ζέκα, πνπ ην εμεηάδεη ην θάζε δίθηπν ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηηο 
ηηκέο ησλ θνκίζηξσλ ή θαη ηηο εθπηψζεηο επ’ απηψλ. 

Μεκνλσκέλα βαγφληα δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εχθνια 
αληηθείκελν εηδηθήο ζπκθσλίαο, γηαηί κεηαζέηνπλ ζηα δίθηπα ηελ ππνρξέσζε 
θαη ην θφζηνο λα εμεχξνπλ θνξηία γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πιήξε ζπξκφ 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ηεο νκάδαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βαγνληψλ. 
χλεζεο είλαη λα ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο κεγάινπο πειάηεο ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ νκάδεο βαγνληψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζπγθεληξψζεσο 
ησλ θνξηίσλ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ζηαζκνχο 
αλαδηαλνκήο ησλ βαγνληψλ, γηα λα  ζπλζέζνπλ εθεί ακαμνζηνηρίεο πξνο ηελ 
ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ. χλεζεο είλαη επίζεο λα ζπγθεληξψλνληαη ηα 
θνξηία ζε απνζήθεο αλαδηαλνκήο, θαη λα αλαρσξνχλ απφ εθεί νη «θιεηζηνί» 
ζπξκνί (δειαδή πιήξεηο) πξνο ηελ ρψξα πξννξηζκνχ. 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ κπνξεί λα ειπίδεη απηφο πνπ 
επηζπκεί λα πξνζθέξεη κηθξφ αξηζκφ βαγνληψλ ηελ θάζε θνξά, είλαη λα ηνπ 
ρνξεγεζεί κία έθπησζε επί ησλ ηζρπνπζψλ ηηκψλ ζην ηέινο ηεο ηηκνινγηαθήο 
πεξηφδνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο ηα δίθηπα δελ δεζκεχνληαη γηα 
ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο, απφ φζνλ πξνβιέπεη ε δηεζλείο 
ζχκβαζε (CIM) ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηα δίθηπα δελ 
δέρνληαη λα απνδεκηψλνπλ ηνπο πειάηεο απηνχο γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή 
απψιεηεο εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ. Όια απηά είλαη 
φξνη θαη ξήηξεο ζπκβάζεσλ, πνπ θαηά πεξίπησζε ηίζεληαη ζε 
δηαπξαγκάηεπζε. Αλ ην δίθηπν ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή δελ έρεη επαξθή 
αξηζκφ βαγνληψλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο δξνκνινγίνπ, πξνβαίλεη ζε 
θαηάξγεζε ηνπ ηξαίλνπ απηνχ θαη απνθεχγεη ηελ άζθνπε δαπάλε ζε 
πξνζσπηθφ, επηβάξπλζε ηεο γξακκήο θαη θαχζηκα. 

Μηα ιχζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζθνξάο ζηα δίθηπα απφ έλα 
πειάηε ιίγσλ βαγνληψλ απνηειεί ε ζχζηαζε νκάδαο πιεξσηψλ θνκίζηξσλ. 
Πξφθεηηαη δειαδή γηα επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ φιεο απφ θνηλνχ ηηο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπληεζνχλ νη πιήξεηο 
ζπξκνί. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζρεκαηίδνπλ έλα λνκηθφ πξφζσπν ή 
αλαιακβάλεη κία εηαηξεία εμ’ απηψλ θαη γίλεηαη ν πειάηεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. 
Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα θφκηζηξα ζην λνκηθφ 
πξφζσπν, πνπ ζπλεζηήζε, ή ζην κέινο ηεο νκάδαο, πνπ αλέιαβε ηελ 
πιεξσκή ησλ θνκίζηξσλ, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ θαηαβάιεη αζξνηζηηθά ηηο 
νθεηιέο γηα φια ηα κέιε ζπγρξφλσο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο ζπκθσλίαο κε ηνλ 
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ζηδεξφδξνκν. Καη’ αλαινγία ην θάζε κέινο ζην ηέινο ηεο ηηκνινγηαθήο 
πεξηφδνπ έρεη απαίηεζε λα ιάβεη θαη ην πνζνζηφ ηνπ απφ ηηο ζπκθσλεζείζεο 
επηζηξνθέο (πνζνηηθέο εθπηψζεηο), πνπ ρνξεγνχλ ηα δίθηπα επί ησλ 
θαηαβαιινκέλσλ θνκίζηξσλ. 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα αλαηεζεί ε νξγάλσζε απηή ή ε κεηαθνξά ζε 
δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Απηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε έλαληη ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ λα πξνζθνκίζνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν έξγν, ην νπνίν 
εμαζθαιίδνπλ ζε απηνχο νη δηάθνξνη επί κέξνπο απνζηνιείο – πειάηεο ηνπο. 
Οη δηακεηαθνξείο βεβαίσο αλαιακβάλνπλ ηηο κεηαθνξέο φισλ αλεμαξηήησο 
ησλ πειαηψλ, αδηάθνξν αλ πξνζθνκίδνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ βαγνληψλ 
αλά εβδνκάδα ή αλά κήλα. Ζ εξγαζία απηή δηεπθνιχλεη απφιπηα ηνπο 
ζηδεξνδξφκνπο, γηαηί κεηαζέηεη ζηελ δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε ηνλ θίλδπλν 
ηεο δεκηάο, πνπ ζα δηαθηλδχλεπαλ νη ζηδεξφδξνκνη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ βαγνληψλ, πνπ ζα είραλ ζπγθεληξψζεη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο αλαρψξεζεο. 

 
Ζ ζχλζεζε κίαο ακαμνζηνηρίαο ζηελ δηεζλή θπθινθνξία είλαη απφ 

εκπνξηθήο ζθνπηάο πνιχ δχζθνιε απφ νξγαλσηηθήο ζθνπηάο γηα ηα ίδηα ηα 
ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θιεηζηά ηξαίλα θαη λα ηα ζέζνπλ 
ζηελ δηεζλή θπθινθνξία, κε νκαδηθφ θνξηίν δηαθφξσλ πειαηψλ. O OΔ 
δειαδή έρεη ηελ δπλαηφηεηα, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, λα ζπλζέζεη έλα 
ηξαίλν κε δηαθφξσλ πειαηψλ βαγφληα κφλν κέρξη ή απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα. 
Ζ ζχλζεζε κίαο δηεζλνχο ακαμνζηνηρίαο απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Ρνπκαλία 
ή ηελ Γεξκαλία, κε βαγφληα δηαθφξσλ επί κέξνπο πειαηψλ, είλαη δπλαηή 
ζήκεξα κφλν κε ηελ κεζνιάβεζε κηαο άιιεο ζηδεξνδξνκηθήο ή 
δηακεηαθνξηθήο επηρείξεζεο. Ζ αιιαγή, πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηελ 
01.07.2006 ζηνπο θνηλνηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο, παξέρεη ζηα δίθηπα απηήλ ηελ 
δπλαηφηεηα, ηελ ιεγφκελε ζπλεθκεηάιιεπζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ, αιιά αθφκα 
δελ έρεη εθαξκνζηεί. 

Οη δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ή νη κεγάιεο λαπηηιηαθέο, γηα ηηο 
κεηαθνξέο θνηλψλ θιεηζηψλ βαγνληψλ ή αλνηθηψλ επίπεδσλ γηα ηελ κεηαθνξά 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, έρνληαο ην έξγν ζηα ρέξηα 
ηνπο, αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν λα αγνξάζνπλ θφκηζηξα απφ πεξηζζφηεξα 
δίθηπα. πκθσλνχλ κε απηά ηελ δξνκνιφγεζε ακαμνζηνηρίαο κε  
πξνθαζνξηζκέλα βάξε, αξηζκφ βαγνληψλ, κήθνο ζπξκνχ, αξηζκφ αμφλσλ ησλ 
βαγνληψλ, δηαδξνκή θ.ιπ. Γηα ηελ κεηαθνξά απηή εθδίδεηαη κφλν κηα 
θνξησηηθή θαη έρεη ζαλ παξάξηεκα ηνλ πίλαθα ησλ βαγνληψλ, πνπ ζπλζέηνπλ 
ηνλ ζπξκφ. Ζ ηηκνιφγεζε γηα ηελ ρξέσζε ηνπ πειάηε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
εηδηθήο ζπκθσλίαο, πνπ έρεη ζπλαθζεί. Ζ δηαλνκή ησλ θνκίζηξσλ κε ηα ινηπά 
δίθηπα, πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά γίλεηαη βάζε δηκεξψλ 
ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ ησλ κεζνιαβνχλησλ ζηδεξνδξφκσλ. Δλδερφκελα ν 
κεγάινο πειάηεο λα θαηαβάιεη ηα θφκηζηξα ρσξηζηά ζην θάζε δίθηπν. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα πιαηζηψζνπκε ηα παξαπάλσ ζε 
κεξηθέο γεληθέο αξρέο, πνπ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηα δίθηπα γηα λα 
ζπλάπηνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο, πνπ ελδερφκελα μεπεξλνχλ ηελ νξηζκέλε απφ 
ηελ πνιηηηθή εγεζία γξακκή. Αλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο ζα είλαη 
δχζθνιν ζην ζηέιερνο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ λα εηζεγεζεί ηελ απνδνρή 
πξνζθνξάο ηηκψλ πξνο ηνλ πειάηε θάησ απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεη αληηθείκελν έξεπλαο θαηά πφζν ελδερφκελα λα 
θξχβνπλ δφιν ζε βάξνο ηνπ δηθηχνπ. 
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Γεληθά γηα λα δεηήζεη θάπνηα εηαηξεία απφ ην δίθηπν κηα εηδηθή ηηκή ζα 
πξέπεη: 
1) Να ππάξρνπλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ηελ 
δεκνζίεπζε ηνπ θνηλνχ ηηκνινγίνπ θαη επνκέλσο δελ είραλ ιεθζεί ππφςε 
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπφλεζήο ηνπ. 
2) Να έρεη αλαπηπρζεί έλαο ηζρπξφο αληαγσληζκφο άιισλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ, πνπ αθαηξεί ην πθηζηάκελν έξγν απφ ηνλ ζηδεξφδξνκν. 
3) Να πξφθεηηαη γηα κεηαθνξηθφ έξγν, πνπ ζα κεηαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλν 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (επνρηθά). 
4) Να πξφθεηηαη λα πξνζηεζεί λέν έξγν γηα ηνλ ζηδεξφδξνκν. 
5) Οη ηηκέο θαη νη εθπηψζεηο απηέο λα παξέρνληαη ήδε ζε πθηζηάκελν άιιν 
πειάηε. Απηφ λνκηκνπνηεί ηνλ λέν πειάηε λα απαηηήζεη θαη λα ιάβεη κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο ηηο ίδηεο ηηκέο θαη πξνυπνζέζεηο .                   
6) Οη ηηκέο, πνπ ζα δνζνχλ, λα δηαηεξνχλ ην απνηέιεζκα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ 
δηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ ίζν θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ ην ρεηξνηεξεχνπλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΤΝΔΤΑΜΕΝΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

3.1 ΔΙΑΚΡΙΗ ΦΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
 

ε φξνπο αγνξάο θαη θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο 
δηαθξίλνληαη θπξίσο απφ ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 
 
Α) Υεξζαία κεηαθνξά απφ ηερληθήο πιεπξάο νλνκάδνπκε ηελ κεηαθνξά, πνπ 
ιακβάλνπκε ππφςε κφλν ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζή ηεο. 
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Β) Υεξζαία κεηαθνξά απφ ζπκβαηηθήο πιεπξάο νλνκάδνπκε ηελ κεηαθνξά, 
πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφζσπα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, θαζψο θαη 
ε λνκηθή ζρέζε πνπ θαζνξίδεη ηηο παξνρέο, ηηο αληηπαξνρέο θαη ηηο επζχλεο 
εθάζηνπ. 
 
Γ) Υεξζαία κεηαθνξά απφ  νηθνλνκηθήο πιεπξάο νλνκάδνπκε ηελ κεηαβνιή, 
πνπ πθίζηαηαη ην εκπφξεπκα, ε νπνία επηβάιεη νξγαλσηηθά ή ππνρξεψλεη 
θνξνινγηθά ζηελ δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ κίαο ινγηζηηθήο εγγξαθήο. 
 

Δηζαγσγηθά αλαθέξνπκε φηη ε κεηαθνξά ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ή 
θηλεηνχ ακαμψκαηνο κε ηνλ ζηδεξφδξνκν είλαη θαη’ αξρήλ ζηδεξνδξνκηθή 
κεηαθνξά. Αλ αληίζηνηρα ε κεηαθνξά εθηειεζηεί κε έλα νδηθφ φρεκα έρνπκε 
κηα νδηθή κεηαθνξά ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

Αλ πεξαηηέξσ ην ίδην εκπνξεπκαηνθηβψηην ην παξαιάβεη ή ην 
παξαδψζεη ζηνλ ζηδεξφδξνκν έλα θνξηεγφ απηνθίλεην, κε ρσξηζηή ζχκβαζε 
κεηαθνξάο, ηφηε έρνπκε κία ζπλνιηθά κηθηή κεηαθνξά ηνπ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

Αλ ηέινο ην εκπνξεπκαηνθηβψηην κεηαθεξζεί επί νδηθνχ νρήκαηνο, πνπ 
γηα κέξνο ηεο δηαδξνκήο θηλείηαη επί άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, π.ρ. ελφο 
πινίνπ, έρνπκε θαη’ αξρήλ κία ζχλζεηε κεηαθνξά ηνπ. 

Άξα πξέπεη λα δερζνχκε φηη ζηελ ζχλζεηε κεηαθνξά έρνπκε ην 
ζεκειηψδεο ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ είλαη απνθιεηζηηθά νδηθή ή 
ζηδεξνδξνκηθή, δηφηη έρνπκε ηελ  κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κε ηελ  ηαπηφρξνλε 
ρξεζηκνπνίεζε δχν κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Γηα λα γίλεη επνκέλσο ιφγνο γηα κία ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ελφο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ή ελφο θηλεηνχ ακαμψκαηνο ζα πξέπεη λα ζπληξέμνπλ 
ηαπηφρξνλα θαη άιινη παξάγνληεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο 
αλαιχνληαη παξαθάησ. 

3.2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ 
ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ραξαθηεξηζκνχ κηαο κεηαθνξάο σο 
ζπλδπαζκέλεο είλαη ε «αξρή ηεο δπλεηηθήο επηινγήο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα», 
ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ πξνυπνζέζεψλ ηεο. O 
κεηαθνξέαο, δειαδή ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο πξέπεη λα έρεη θαη’ αξρήλ 
ηελ ιδιόηηηα ηος οδικού μεηαθοπέα, φπσο νξίδεη ην ΠΓ 431/95 ζην άξζξν 4 
παξ. 3. Σαπηφρξνλα φκσο πξέπεη λα ππάξρεη απαξαίηεηα, ε δπλαηφηεηα 
εθηειέζεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξάο απφ απηφλ νδηθά θαη ζην ζχλνιν 
ηεο δηαδξνκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζθέξεηαη ζηνλ νδηθφ κεηαθνξέα ζαλ 
δεχηεξε επηινγή ηνπ, λα ζηξαθεί ζην ζπλδπαζκφ ηνπ θνξηεγνχ ηνπ κε ην 
άιιν κεηαθνξηθφ κέζν δειαδή ην πινίν, ηνλ ζηδεξφδξνκν θ.ιπ. 

Όηαλ φκσο ε γεσγξαθηθή ζέζε κίαο θνηλνηηθήο ρψξαο δελ ηεο παξέρεη 
ηελ δπλαηφηεηα νδηθήο πξφζβαζεο πξνο ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. σο π.ρ. 
ζπκβαίλεη κε ηελ Μάιηα, ηελ Κχπξν, ή ηελ Αγγιία, ηφηε νη κεηαθνξέο ηνπο 
πξνο ηηο ρψξεο ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο είλαη εμ’ αλάγθεο ζχλζεηεο ή κηθηέο 
θαη φρη ζπλδπαζκέλεο. 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πάλησο φηη ε παξαπάλσ αξρή ηζρχεη γηα ην 
ηκήκα ηεο κεηαθνξάο απφ απηέο ηηο λήζνπο - κέιε - ηεο ΔΔ πξνο ηελ 
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Ζπεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ δηαδξνκή ζηελ ζπλέρεηα εληφο ηεο ΔΔ κέρξη ηνλ 
ηειηθφ πξννξηζκφ, δελ απνθιείεηαη λα ζπγθεληξψζεη ελδερφκελα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 
έρνπκε ζην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο  κία κηθηή κεηαθνξά, ηεο νπνίαο έλα ηκήκα 
ηεο ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλδπαζκέλεο. 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί επίζεο φηη είλαη δπλαηφλ λα εθηειείηαη κία 
κεηαθνξά κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλδπαζκέλεο, θαη παξ’ φια απηά λα 
κελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί γηα ηελ Δ.Δ. σο ζπλδπαζκέλε. Γηα παξάδεηγκα 
απνζηνιέο απφ ηελ Ν. Ηηαιία κε πινίν κέρξη έλα  ιηκάλη ζηελ Β. Ηηαιία θαη 
ζηελ ζπλέρεηα νδηθά κέρξη ηελ ινβελία. Αληίζηνηρα κία κεηαθνξά κε πινίν 
απφ έλα ιηκάλη ηεο Ν. Γαιιίαο πξνο αληίζηνηρα έλα ιηκέλα ηεο Β. Γαιιίαο, θαη 
απφ εθεί νδηθά πξνο ην Βέιγην. Σν ηκήκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν κέζσλ 
κεηαθνξάο δηελεξγείηαη εληφο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ ελφο κφλν θξάηνπο κέινπο. 
Άξα ε ππαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κεηαθνξάο απηήο ελαπφθεηηαη ζην 
θξάηνο απηφ θαη φρη ζηελ Δ.Δ. Ζ ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά επνκέλσο εμ’ 
νξηζκνχ ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ «δηαθξαηηθνχ 
ραξαθηήξα», πνπ πξνυπνζέηεη, φηη ε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 
πξννξηζκνχ ζα γίλεη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν κέζσλ κεηαθνξάο ηνπ 
εκπνξεχκαηνο. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη ε ηειηθή νδηθή δηαδξνκή λα 
δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά εληόο ηεο ρώξαο πξννξηζκνύ. 

3.3 ΟΡΙΜΟ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ξνή θνξηίωλ νλνκάδνπκε ηελ ζπλνιηθή δηαδξνκή, 
πνπ αθνινπζνχλ ηα κεηαθεξφκελα αγαζά, πξνθεηκέλνπ ε πξνζθνξά απηψλ 
λα ζπλαληήζεη ηελ δήηεζή ηνπο. Αληίζηνηρα κεηαθνξηθόο άμνλαο είλαη νη 
ραξάμεηο ησλ δξνκνινγίσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο, πνπ 
εθηεινχλ ηηο κεηαθνξέο απηέο. Ζ δηαθνξά ησλ δχν ελλνηψλ ζπλίζηαηαη ζην 
γεγνλφο φηη ηα θνξηία ζηνλ θάζε άμνλα αθνινπζνχλ δξνκνιφγηα ρσξίο 
επηζηξνθή, ελψ ηα κεηαθνξηθά κέζα δξνκνινγνχληαη θαη πξνο ηηο δχν 
θαηεπζχλζεηο. πζρεηίδνληαο απηέο ηηο δχν έλλνηεο θαηαιήγνπκε ζηελ 
ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξηθψλ 
επηρεηξήζεσλ. Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζηνλ ηξίην θαη ζπνπδαηφηεξν νξηζκφ 
ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ: Εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ 
είλαη ε δηαξθήο πξνζπάζεηα ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 
θνξηίσλ θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ θνξηίσλ πξέπεη 

λα επηηπγράλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα  ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
αξρψλ, θαζψο θαη ηεο άξηζηεο νξγαλψζεσο ηεο επηρείξεζεο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
Α) Υσξίο απψιεηα ρξφλνπ 
Β) Υσξίο κείσζε ηεο ηηκήο ησλ θνκίζηξσλ 
Γ) Υσξίο παξνρή δσξεάλ πξφζζεησλ ή βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο , 
φπσο π.ρ. πεξηζπιινγέο κηθξψλ απνζηνιψλ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία.  
Γ) Υσξίο λα πξνζθεξζεί ην κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιε νκνεηδή επηρείξεζε ζε 
ηηκή θάησ ηνπ θφζηνπο. 
Δ) Υσξίο ηελ εθηέιεζε θελψλ δηαδξνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην 
δξνκνιφγην επηζηξνθήο. 
Σ) Υσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλν ην φρεκα λα αλαρσξήζεη κε θνξηίν θάησ ηνπ 
σθέιηκνπ βάξνπο ή φγθνπ, πνπ πξνβιέπεηαη φηη δχλαηαη λα κεηαθέξεη. 
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ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 431/95 άξζξν 2 κε ηνλ ηίηιν «έλλνηα ησλ 
φξσλ» δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο. Απνζπαζκαηηθά ην 
θείκελφ ηεο γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηδεξνδξφκνπ – απηνθηλήηνπ 
είλαη ην αθφινπζν: «Νννύληαη ωο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, νη 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κεηαμύ Κξαηώλ – κειώλ θαηά ηηο νπνίεο ην 
θνξηεγό, ην ξπκνπιθνύκελν, ην εκηξπκνπιθνύκελν, κε ή ρωξίο 
ξπκνπιθό, ην θηλεηό ακάμωκα ή ην εκπνξεπκαηνθηβώηην 20 πνδώλ θαη 
άλω ρξεζηκνπνηνύλ ην νδηθό δίθηπν γηα ην αξρηθό ή ηειηθό ηκήκα ηεο 
δηαδξνκήο θαη, γηα ην ππόινηπν ηκήκα, ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, είηε 
αλάκεζα ζην ζεκείν θόξηωζεο ηνπ εκπνξεύκαηνο θαη ηνλ πιεζηέζηεξν 
θαηάιιειν ζηαζκό εθθόξηωζεο θαη ην ζεκείν εθθόξηωζεο ηνπ 
εκπνξεύκαηνο γηα ηελ ηειηθή δηαδξνκή». Ωο  πιεζηέζηεξνο θαηάιιεινο 

ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο λνείηαη: «O ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο, πνπ έρεη ηελ 
θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε νρήκαηνο, γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο θαη βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ην 
ζεκείν θφξησζεο ή εθθφξησζεο ηεο αξρηθήο ή ηεο ηειηθήο δηαδξνκήο». 

Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «πιεζηέζηεξνπ θαηάιιεινπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ» ε Δ.Δ. άθεζε ην ρξήζηε λα επηιέμεη ειεχζεξα, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. 

Αλ νη κεηαθνξέο απηέο δελ γίλνληαλ θάησ απφ ην θαζεζηψο ηεο 
εζσηεξηθήο θνηλνηηθήο δηακεηαθφκηζεο θαη έπξεπε λα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ 
ησλ ειιεληθψλ ηεισλείσλ, ζα κπνξνχζαλ λα ηζρπξηζηνχλ νη αληαγσληζηέο 
ησλ πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ φηη νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, νη νπνίεο 
απνηεινχλ  γηα ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεισλεηαθφ ρψξν, είλαη κφλν απηέο 
ησλ θξαηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, θαη φρη νη ηδησηηθέο. Ζ Δ.Δ. φκσο ήδε δχν 
ρξφληα πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ ΠΓ 431/95, δειαδή απφ ην 1993, είρε θαηαξγήζεη ηα 
εζσηεξηθά ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Δπνκέλσο νη δηάθνξνη ηδησηηθνί 
ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί είραλ βάζεη ηνπ εληαίνπ θνηλνηηθνχ θψδηθα ην 
δηθαίσκα λα γίλνπλ θαη εγθεθξηκέλνη παξαιήπηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ 
λα κεηαιιαρζνχλ νη ηδησηηθνί ζηδεξνδξνκηθνί ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηνπο θαη ζε 
ηεισλεηαθφ ρψξν. 

Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κφλν κεηαμχ θνηλνηηθψλ 
ρσξψλ. Οη κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηξίηεο ρψξεο απφ ή πξνο ηελ Διιάδα 
επνκέλσο πξέπεη λα δηέιζνπλ απφ ηεισλείν εηζαγσγήο (ζηελ θνηλφηεηα) ή 
εμαγσγήο (απφ ηελ θνηλφηεηα). Γεληθά νη κεηαθνξέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 
απφ ηελ Β. Διιάδα πξνο θαη απφ ηηο ινηπέο Βαιθαληθέο ρψξεο δηελεξγνχληαη 
απφ επίζεκνπο θξαηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ O..Δ. ή ηνπ O.Λ.Θ. (Οξγαληζκνχ 
Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο), πνπ είλαη απνδεθηνί απφ ην ειιεληθφ ηεισλείν ζαλ 
ηεισλεηαθνί ρψξνη. 

3.4 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

O νδηθφο κεηαθνξέαο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηελ 
απνζήθε ηνπ απνζηνιέα επί ηνπ θνξηεγνχ ηνπ έρεη ηελ επηινγή λα ηαμηδέςεη 
κε βάζε ηελ θνξησηηθή ηνπ φιε ηελ δηαδξνκή νδηθά, ή λα επηιέμεη ην 
ζηδεξφδξνκν θαη ηελ ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά. Δθ’ φζνλ επηιέμεη ηελ 
ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά, ζα κεηαβεί ζηνλ θαηάιιειν ζηαζκφ ηεο επηινγήο ηνπ 
θαη ζα θνξηψζεη ζην βαγφλη ην εκπφξεπκα, κε ην ζηνίβαζκα ηνπ, φπσο ήηαλ 
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ζην θνξηεγφ, ζπλήζσο ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην. Ζ επηινγή ηνπ ηερληθνχ 
κέξνπο ηεο κεηαθνξάο έρεη πιένλ ηξείο πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηεο. 
Α) Απηή πνπ ηνπ επηηξέπεη ην ΠΓ 431/95. 
Β) Απηή πνπ ηνπ επηβάιιεη πξσηίζησο ε επίηεπμε θέξδνπο, ε ηερλνινγηθή ηνπ 
νξγάλσζε, ε ππνδνκή, θαζψο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ 
ζηελ δηαδξνκή απηή. 
Γ) Ζ αμηνπηζηία θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηξίηνπο, νη νπνίνη 
κεηαμχ άιισλ ηνπ εμαζθαιίδνπλ θνξηία επηζηξνθήο. 

O ζηδεξφδξνκνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαζέηεη πιήζνο δηαθφξσλ 
ηχπσλ βαγνληψλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηελ θάζε κεηαθνξηθή επηρείξεζε λα 
παξαδψζεη ζηνλ ζηδεξφδξνκν φ, ηη επηζπκεί. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 
ε ζχγρξνλε ηερλνινγία απαηηεί λα θνξηψλεηαη ζην ζηδεξφδξνκν κφλν ην 
θηλεηφ ακάμσκα ρσξίο ηξνρνχο, θαη βέβαηα ρσξίο ην ξπκνπιθφ. 

3.4.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ 
ΜΕΣΑΥΟΡΑ  
 

O ζηδεξφδξνκνο εθηειεί θαη’ αξράο κφλν ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, 
γηαηί απηφ είλαη ην θαιχηεξα γλσζηφ ζε απηφλ αληηθείκελν θαη απνηειεί 
ηαπηφρξνλα θαη ηνλ θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηνπ. Γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο 
κεηαθνξέο ηνπ εθδίδεη ην θάζε ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ην πξνβιεπφκελν 
έγγξαθν κεηαθνξάο, πνπ ζπλνδεχεη ην θνξησκέλν βαγφλη κέρξη ηνλ ηεξκαηηθφ 
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. O ζηδεξφδξνκνο, δειαδή εθδίδεη πάληα έλα έγγξαθν 
κεηαθνξάο αλεμάξηεηα απφ ην ηερληθφ είδνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, 
θαζψο επίζεο βέβαηα θαη απφ ην εκπνξηθφ, ην λνκηθφ,  ην θνξνινγηθφ ή ην 
ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, πνπ ηελ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο ηεο. Αλ νη 
ζηδεξνδξνκηθέο απηέο κεηαθνξέο κεηά ην πέξαο ηεο εθηειέζεψο ηνπο 
ραξαθηεξηζζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πφξηα ζε πφξηα ζαλ ζπλδπαζκέλεο ή 
ελδερφκελα φρη, απηφ δελ αθνξά νχηε θαη ελδηαθέξεη ηνλ ζηδεξφδξνκν. Τηο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ηηο δηελεξγνύλ νη νδηθνί κεηαθνξείο θαη όρη ηα 
ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη αιιάμεη ε ηερληθή ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί 
λέεο εηαηξείεο κε πηζηνπνίεζε γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θπθινθνξνχλ 
ζπξκνχο εληφο ηεο ειιεληθήο δηαδξνκήο. 

ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ, πνπ νινθιεξψλεηαη ην ζηδεξνδξνκηθφ ηκήκα 
ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, παξαιακβάλεη ν νδηθφο κεηαθνξέαο ην 
εκπφξεπκα θαη κε απηφ ή κε άιιν θνξηεγφ ηεο εηαηξείαο ηνπ ζα ην πξνσζήζεη 
ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ εθθνξηψζεσο, φπσο πξνβιέπεη ε ζχκβαζε CMR, 
πνπ έρεη ζπλάςεη θαηά ηελ αλαρψξεζε ζηνλ ηφπν απνζηνιήο. Γηαπηζηψλνπκε 
ινηπφλ φηη ε θνξησηηθή CMR είλαη ν εληαίνο ηίηινο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο 
θαη ζπληάζζεηαη απφ ηνλ νδηθφ κεηαθνξέα. Σα νξηδφκελα ζην ΠΓ 431/95 
άξζξν 4 παξ. 3. δίλνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ κεηαθνξέα θσηνγξαθίδνληαο ηνλ 
νδηθφ κεηαθνξέα, πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειεί αξρηθέο θαη ηειηθέο νδηθέο 
δηαδξνκέο ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπ έξγνπ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ην έγγξαθν ζηδεξνδξνκηθήο 
κεηαθνξάο θαη ν εληαίνο ηίηινο ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο είλαη δχν 
δηαθνξεηηθά έγγξαθα. Σν ζηδεξνδξνκηθφ έγγξαθν θαιχπηεη έλα ηκήκα ηεο 
φιεο δηαδξνκήο ηεο κεηαθνξάο, κέζσ ζηδεξνδξφκνπ, ελψ ν εληαίνο ηίηινο 
θαιχπηεη ηο ζύνολο ηεο δηαδξνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη  ηηο 
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αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο δηαδξνκέο. O απνζηνιέαο ή ν εληνιέαο φηαλ 
ζπλάπηνπλ ηελ ζχκβαζε ηεο νδηθήο κεηαθνξάο κε ηνλ νδηθφ κεηαθνξέα, 
πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ ηφπν απνζηνιήο θαη πξννξηζκνχ. Ζ ζχκβαζή 
ηνπο απηή θαιχπηεηαη απφ ηελ ζχκβαζε CMR. Οη δχν απηνί ηφπνη θαιχπηνπλ 
επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ν αξρηθφο θαη ν 
ηεξκαηηθφο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο. O νδηθφο κεηαθνξέαο φηαλ ζπκβιεζεί 
επνκέλσο κε ηνλ ζηδεξφδξνκν γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ θνκκάηη ηεο κεηαθνξάο, 
νξίδεη επίζεο ηνλ ελδηάκεζν ηφπν απνζηνιήο θαη πξννξηζκνχ, πνπ είλαη 
ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο. Δμ’ νξηζκνχ ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ε 
ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή θαιχπηεηαη απφ ηελ ζχκβαζε CIM / COTIF ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ θαη πεξηιακβάλεηαη πάληα ζε έλα ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 
απφζηαζεο ηεο δηαδξνκήο κεηαμχ ηεο απνζήθεο θνξηψζεσο, απφ φπνπ 
παξαιακβάλεηαη ην εκπφξεπκα απφ ην νδηθφ φρεκα θαη ηεο απνζήθεο 
πξννξηζκνχ, φπνπ ζα εθθνξησζεί θαη ζα παξαδνζεί ην εκπφξεπκα απφ ην 
νδηθφ φρεκα ηεο ίδηαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο. 

3.4.2 ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΦΩΡΩΝ 
 

Ο νξηζκφο ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο κε βάζε ην ΠΓ 431/95 
αλαθέξεη ξεηά: «απφ έλα θξάηνο κέινο πξνο έλα άιιν θξάηνο κέινο». Άξα 
δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζήκεξα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο κεηαμχ 
θνπίσλ, εξβίαο, θαη ηεο Διιάδνο. Τπάξρνπλ φκσο ζηδεξνδξνκηθέο 
κεηαθνξέο κε εκπνξεπκαηνθηβψηην απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο απηέο, πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ βφξεηα Διιάδα. O ιφγνο είλαη φηη ζα πξέπεη λα 
επηηξαπεί ηαπηφρξνλα ζε κε θνηλνηηθνχο κεηαθνξείο λα εγθαηαζηήζνπλ 
θνξηεγά νρήκαηα ζε έλα θξάηνο κέινο φπσο είλαη ε Διιάδα. Απηή ε πνιηηηθή 
δελ ππάξρεη ζήκεξα απφ ηελ ΔΔ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηζρχεη γηα ηηο κεηαθνξέο 
απηέο ην θαζεζηψο ησλ αξρηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ δηαδξνκψλ εληφο Διιάδνο 
λα γίλεηαη απφ έιιελεο κεηαθνξείο. Δίλαη βέβαηα απηνλφεην φηη θαη νη 
αληίζηνηρεο κεηαθνξέο ζηηο ρψξεο απηέο δηελεξγνχληαη απφ κεηαθνξείο ησλ 
ρσξψλ απηψλ. πλεπψο ηφζν εμ’ νξηζκνχ φζν θαη επί ηεο νπζίαο έρνπκε 
κηθηέο κεηαθνξέο κε εκπνξεπκαηνθηβψηην κεηαμχ απηνθηλήηνπ θαη 
ζηδεξνδξφκνπ πξνο θαη απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη φρη ζπλδπαζκέλεο. 

Ζ πξφζθαηε έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. έρεη 
αιιάμεη ηα δεδνκέλα, γηαηί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 
ησλ θξαηψλ απηψλ λα εγθαζίζηαληαη ζην άιιν θξάηνο κέινο θαη λα δηελεξγνχλ 
αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαδξνκέο. 

3.4.3 ΚΟΣΟ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πιήξνπο θνξηεγνχ κε ηνλ ειθπζηήξα (φπσο 
αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ. ηνπ ΠΓ 431/95) δελ έρεη γηα ηελ γεσγξαθηθή 
ζέζε ηεο Υψξαο καο νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ινγηθή. Γελ ππάξρεη ιφγνο 
λα κεηαθέξεηο επάλσ ζε παλάθξηβα βαγφληα ζρεδφλ ελλέα θαη πιένλ ηφλνπο 
πεξηηηφ θνξηίν, δειαδή ηνπο άμνλεο ηεο ληαιίθαο θαη ην ΦΓΥ ξπκνπιθφ ηεο. 
Οηθνλνκηθά γίλεηαη αθφκα πην αζχκθνξν ζηελ πεξίπησζε επηβάξπλζεο θαη κε 
έλαλ νδεγφ κε ην επηπιένλ θφζηνο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ. ηελ θαιχηεξε 
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πεξίπησζε κηα ηέηνηα κεηαθνξά καο θνζηίδεη ζσεδόν ηα διπλάζια ρξήκαηα, 
απφ φηη αλ έζηειλε κφλν ην εκπνξεπκαηνθηβψηην ή ην θηλεηφ ακάμσκα θαη είρε 
κφληκα εγθαηεζηεκέλα ξπκνπιθά θαη νδεγνχο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

Μπνξεί επνκέλσο ε Δ.Δ. λα δέρεηαη σο ζπλδπαζκέλεο ηηο κεηαθνξέο 
απηέο, σζηφζν επηρεηξεκαηηθά, ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζεκαίλεη νηθνλνκηθή 
κεηαθνξά. 

Έλα παξάδεηγκα κηαο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, θαηά ηελ νπνία 
κεηαθέξεηαη ην θνξηεγφ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά 
ζπκθέξεη είλαη φηαλ αληί λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν νδεγνί, ρξεζηκνπνηείηαη 
έλαο, ν νπνίνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο αλαπαχεηαη. 
Όηαλ θζάλεη ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ έρεη ρξνληθφ πεξηζψξην νθηψ σξψλ, πνπ 
είλαη ππεξαξθεηέο γηα λα εθθνξηψζεη, λα παξαιάβεη ην λέν θνξηίν θαη λα 
επηβηβαζζεί εθ λένπ ζηελ ακαμνζηνηρία γηα ην λέν ηνπ πξννξηζκφ. Απηή ε 
δηαθίλεζε ελδερφκελα λα είλαη ελδηαθέξνπζα θαη αληαγσληζηηθή γηα ηηο 
εξγαζίεο νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο Γ. Δπξψπεο, φπσο ε Απζηξία θαη ε 
Διβεηία18. Θα πξέπεη φκσο λα ππάξρνπλ γηα απηέο θαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
- Όηη ε πιήξεο ακαμνζηνηρία ζα δηαλχζεη ηελ ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή σο έρεη 
ζαλ θιεηζηή ακαμνζηνηρία απφ ηνλ αξρηθφ ζηαζκφ αλαρσξήζεσο θαη δελ ζα 
ρξεηαζηεί λα αλαζπληεζεί ζε θάπνην ελδηάκεζν  ζηαζκφ δηαινγήο. Γειαδή δελ 
ζα ζηακαηά ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο γηα λα αθαηξεί ή λα πξνζζέηεη βαγφληα 
ζηνπο ζπξκνχο. 
 
- Όηη ε δηάξθεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 10 – 
12 σξψλ πεξίπνπ. Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί εχθνια λα κεηαθξαζηεί 
ζε δηαδξνκέο κεηαμχ Γεξκαλίαο – Ηηαιίαο, Γεξκαλίαο – Ηζπαλίαο θιπ. ηηο 
δηαδξνκέο απηέο, φπσο θαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο (Απζηξία, Διβεηία), 
ζπκθέξεη ε κεηαθνξά ηνπ πιήξνπο θνξηεγνχ, θαζψο ν νδεγφο κπνξεί λα 
αλαπαχεηαη, ηε ζηηγκή πνπ ην εκπφξεπκα ζπλερίδεη λα ηαμηδεχεη πξνο ηνλ 
ηειηθφ πξννξηζκφ. 
 

3.5 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ νξηζκέλεο πξαθηηθέο 
δηαπηζηψζεηο, γηα λα δηαρσξηζηεί ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά κε ρξήζε 
ζηδεξνδξφκνπ απφ ηε ζχλζεηε ζηδεξνδξφκνπ – απηνθηλήηνπ. Ζ ζπλδπαζκέλε  
έρεη νξηζκέλεο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ βαζηθή είλαη ε δηαθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Έρνληαο ην δηθαίσκα εθ ηεο θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο ν κεηαθνξέαο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, πξέπεη λα έρεη 
εγθαηεζηεκέλα ζηελ άιιε θνηλνηηθή ρψξα ηα νρήκαηά ηνπ θαη ηνπο 
νδεγνχο. Ζ νξγάλσζε απηή ηνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηθψλ 
θαη ησλ ηειηθψλ δηαδξνκψλ κε ηα δηθά ηνπ νδηθά κέζα κεηαθνξάο. Ζ 
εθηέιεζε ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαδξνκψλ απφ ηνλ ίδην θνηλνηηθφ 

                                                
18

 Ζ Διβεηία αλ θαη δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ., εθαξκφδεη ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία ζην αθέξαην, θαη έηζη 
ζεσξείηαη φηη εθηεινχληαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο κέζσ απηήο. 
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κεηαθνξέα απνηειεί ηελ ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 
ηεο κεηαθνξάο σο ζπλδπαζκέλεο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζην 
ζεκείν απηφ φηη ε δηαθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ κεηαθνξέα δελ έρεη ζρέζε 
κε ηελ θνξνινγηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγαλσηηθήο 
ππνδνκήο ηνπ θνηλνηηθνχ νδηθνχ κεηαθνξέα ζηελ άιιε ρψξα είλαη 
ζπλδεδεκέλε κφλν κε θαηαβνιή πνζψλ γηα ηηο δαπάλεο, πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Σέηνηα πνζά δαπαλψλ είλαη 
γηα ηα θαχζηκα  ή ηηο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ησλ ΦΓΥ. Ζ δηαθξαηηθή 
νξγάλσζε ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ηνπ 
επηηξέπεη λα κελ θάλεη έλαξμε ζηελ Γ.O.Τ. ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο 
νχηε έρεη ππνρξέσζε δειψζεσο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή Φ.Π.Α. 
ζην θξάηνο απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απαιιάζζνληαη απφ απμεκέλα 
νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

 Θεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ θεξδνθφξα δηελέξγεηα ησλ 
κεηαθνξψλ απηψλ είλαη ν γεωγξαθηθόο θαηακεξηζκόο ηεο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηελ πειαηεία. Δπεηδή ηα κέζα 
κεηαθνξάο δελ είλαη απεξηφξηζηα, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα ηα ζέηεη 
ζηελ δηάζεζε ηεο αγνξάο κε ζχλεζε θαη κε βάζε ηελ ζεκειηψδε αξρή 
ηεο κεηαθνξάο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Θα πξέπεη δειαδή λα νξηζηεί απζηεξά έλαο 
γεσγξαθηθφο ρψξνο ηφζν ζηελ ρψξα απνζηνιήο, φζν θαη ζηελ ρψξα 
πξννξηζκνχ, φπνπ ε θάζε επηρείξεζε ζα αλαιακβάλεη ηελ δηαθίλεζε 
ησλ θνξηίσλ. Γελ είλαη νξζνινγηθφ ε επηρείξεζε ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ λα θαηαθεξκαηίδεη ηνλ ζηφιν ησλ κεηαθνξηθψλ ηεο κέζσλ 
κε δξνκνιφγηα πξνο ηνπο ηέζζεξηο νξίδνληεο ηεο Δπξψπεο. O 
γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο γξακκήο δηαθηλήζεσο ησλ απνζηνιψλ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο θάζε επηρείξεζεο πάληα κε 
δηάθνξα θξηηήξηα. πλήζσο δελ ελδηαθέξεη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ή ην 
γφεηξν ηεο θάζε κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, πνπ ηελ νδεγνχλ ζηελ 
ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ δηθή καο πξνζέγγηζε πεξηνξίδεηαη ζηελ 
ζεκειηψδε πξνυπφζεζε θαη θξηηήξην ηεο νξζνινγηθήο κεηαθνξάο, φηη 
ζα ππάξρεη δειαδή θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο κεηαθνξηθφ έξγν.  
Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνληαη νη θελέο δηαδξνκέο γηα ηελ αλεχξεζε 
λένπ θνξηίνπ, ή ε ππεξβνιηθά κεγάιε πξνζθνξά ζε 
εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζε έλα ηφπν, πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ 
ηηκψλ ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθή απαζρφιεζε ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ κε θνξηία άκεζεο επηζηξνθήο. 

 

 Μία άιιε απφ απηέο είλαη ε καδηθόηεηα. Όηαλ κηα κεηαθνξηθή 

επηρείξεζε έρεη κηθξφ ζηφιν θνξηεγψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δελ 
αμίδεη νηθνλνκηθά λα αζρνιεζεί κε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. Ζ 
βαζηθή αξρή είλαη ηα ξπκνπιθά, πνπ εθηεινχλ ηηο αξρηθέο θαη 
ηεξκαηηθέο δηαδξνκέο λα είλαη θαζεκεξηλά απαζρνιεκέλα  ζε 
εληαηηθνχο ξπζκνχο γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ε θάζε δηαδξνκή κε 
πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, αιιά λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή απόζβεζε 

απηνχ ζε πνιιά δξνκνιφγηα. O ξπζκφο αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ ησλ 
ζπξκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηίσλ, πνπ θζάλνπλ, 
παξαδίδνληαη θαη απνζηέιινληαη εθ λένπ, είλαη ν θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ξπκνπιθψλ θαη ησλ 
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νδεγψλ ηνπο, πνπ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην άιιν θξάηνο 
κέινο. Ζ πξάμε ππαγνξεχεη φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα εγθαηαζηήζνπκε 
κηθξφηεξν αξηζκφ ξπκνπιθψλ θαη λα επηδηψθνπκε ηελ λαχισζε 
ηνπηθψλ κεηαθνξέσλ ζε πεξηφδνπο αηρκήο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
ππεξάξηζκσλ ηδίσλ θνξηεγψλ θαη νδεγψλ. Με ηνλ ηξόπν απηό 
απνθεύγνληαη πεξηηηέο ζηαζεξέο δαπάλεο από 
ππναπαζρνινύκελνπο ζπληειεζηέο παξαγωγήο. 
 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εηαηξείεο, πνπ δηελεξγνχλ ζχλζεηεο 

κεηαθνξέο, δειαδή θνξηψλνπλ ζηα βαγφληα εκηξπκνπιθνχκελα νδηθά 
νρήκαηα ή πιήξεηο νδηθνχο ζπξκνχο, δελ έρνπλ καδηθέο κεηαθνξέο ζηελ 
γξακκή απηή θαη έηζη δελ είλαη νηθνλνκηθή ε εγθαηάζηαζε ζηνλ ηφπν 
ζηδεξνδξνκηθνχ πξννξηζκνχ κνλίκσλ ξπκνπιθψλ νρεκάησλ θαη νδεγψλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηθψλ ή ησλ ηειηθψλ δηαδξνκψλ. ηηο ζχλζεηεο απηέο 
κεηαθνξέο δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο: 
 

1. Ορήκαηα ζπλνδεπκέλα απφ νδεγνχο. ηελ πεξίπησζε απηή 
πεξηιακβάλεηαη έλα πιήξεο θνξηεγφ κε ηνλ νδεγφ ηνπ. Αθφκα είλαη 
δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα πιήξεο θνξηεγφ κε ηνλ νδεγφ ηνπ κε 
έλα - δχν εκηξπκνπιθνχκελα επηπιένλ. O νδεγφο κε ην έλα ξπκνπιθφ 
παξαδίδεη ηα θνξηία ζηνλ πξννξηζκφ θαη παξαιακβάλεη λέα θνξηία 
ηφζν γηα ην πιήξεο θνξηεγφ ηνπ, φζν θαη ησλ ινηπψλ 
εκηξπκνπιθνπκέλσλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ φια καδί πάιη 
φπσο έθζαζαλ, ζηελ έδξα ηνπο ή πξνο ηηο απνζήθεο ησλ λέσλ 
παξαιεπηψλ. 

 
2. Ορήκαηα είλαη αζπλφδεπηα απφ νδεγνχο. Πξφθεηηαη γηα 

εκηξπκνπιθνχκελα, ηα νπνία έιθνληαη θπξίσο κε «ηξαθηφξεπζε», κε 
ζχκβαζε έιμεο (έξγνπ) δειαδή, κε άιινλ ηνπηθφ κεηαθνξέα. Ζ 
ζεσξεηηθή πεξίπησζε λα ππάξρεη κφληκνο νδεγφο θαη ειθπζηήξαο ηεο 
ίδηαο εηαηξείαο ζηνλ πξννξηζκφ είλαη ζπλνιηθά κηα αληηνηθνλνκηθή 
κεηαθνξά θαη γη’ απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη ζπνξαδηθέο ή νη 
επθαηξηαθέο κεηαθνξέο πξνο έλαλ ηφπν ή κία δηαδξνκή, δελ είλαη 
δπλαηφλ λα κεηαιιαρζνχλ ζε ζπλδπαζκέλεο. Σν δεηνχκελν ζηηο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη λα έρνπλ θεξδνθφξν νηθνλνκηθφ 
απνηέιεζκα, κε ηαπηφρξνλε παξνρή άξηζησλ θαη αληαγσληζηηθψλ 
ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. Κάηη ηέηνην απαηηεί ηερλνγλσζία θαη γη’ απηφ 
δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί επαξθψο πνηνηηθά ζε ιίγεο, 
απξνγξακκάηηζηεο θαη αδφκεηεο κεηαθνξέο. 
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 Έλαο άιινο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη πξνυπφζεζε, πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε 
ρξνληθή αθξίβεηα αθίμεωλ θαη αλαρωξήζεωλ ησλ ζπξκψλ θαη ησλ 
θνξηεγψλ. Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη κία πξνθαζνξηζκέλε 
ζπλάληεζε κεηαμχ βαγνληνχ θαη θνξηεγνχ. Όπνην θαη λα θζάζεη απφ 
ηα δχν θαζπζηεξεκέλν ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ 
δεκηνπξγεί πξφβιεκα δπζιεηηνπξγίαο, θαζπζηεξήζεσλ θαη θφζηνπο. Σν 
θόζηνο απηφ εληνπίδεηαη ζηελ αδξάλεηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ην 

εξγαηηθφ θφζηνο ηνπ νδεγνχ, απφ ηηο επηπιένλ θηλήζεηο ησλ γεξαλψλ, 
αιιά θαη ην θφζηνο επθαηξίαο απφ ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο άιιεο 
κεηαθνξάο, ε νπνία ζα γηλφηαλ ρσξίο απηέο ηηο θαζπζηεξήζεηο. Οη 
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ απνζήθεο αλαδηαλνκήο 
ησλ κεηαθεξνκέλσλ θνξηίσλ θαη φρη ζαλ απνζήθεο ελδηάκεζεο 
απνζέζεσο ηνπο. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο, 
πνπ λα απνηξέπεη ηελ απφζεζε ησλ θνξηίσλ επί εδάθνπο ελ αλακνλή 
ηεο άθημεο ηνπ βαγνληνχ ή αληίζηνηρα ηνπ ΦΓΥ. 

 

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη πξνυπφζεζε γηα ζχγρξνλεο νξζνινγηθέο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη θαη ν ξπζκόο απνξξόθεζεο ηωλ 
θνξηίωλ. ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο βνεζά ε 
ζηαζεξή θαη ειεγρόκελε ξνή ηωλ θνξηίωλ. Γελ είλαη θξφληκν 
δειαδή λα απνζηέιινληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ή απνζηνιείο ησλ 
θνξηίσλ, κεγάιεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα 
πξνσζεζνχλ θαη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνπο παξαιήπηεο. Γηα λα 
απνξξνθψληαη άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα θνξηία θαηά ηελ 
άθημε ησλ ΦΓΥ ζα πξέπεη λα ππάξρεη άξηζηε ελεκέξσζε θαη 
νξγάλσζε ησλ απνζηνιψλ κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ αγνξαζηή. 
Αληίζηνηρα δελ επηηξέπεηαη λα θζάλνπλ κε ηα ΦΓΥ κεγαιχηεξεο 
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πνζφηεηεο θνξηίσλ απφ απηέο, πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ν 
ζηδεξφδξνκνο. 

Γηα λα γίλεη εθηθηή απηή ε πξνυπφζεζε, ηα ζηδεξνδξνκηθά 
δίθηπα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγνχλ έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 
ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ κεραληζκφ 
ππάξρεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ ζέζε ησλ ακαμνζηνηρηψλ θαη ησλ 
βαγνληψλ, πνπ ηηο ζπλζέηνπλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ αθίμεσλ ηνπο 
ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο. Ζ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γίλεηαη κε 
αλνηθηή γξακκή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, κε εηδηθφ θσδηθφ 
πξφζβαζεο ηνπ θάζε πειάηε, πνπ ελεκεξψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη 
πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα, ελψ δίλεη ζηνπο πειάηεο ηελ δπλαηφηεηα λα 
θιείλνπλ ζέζεηο ζηνπο ζπξκνχο, λα δίδνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε 
ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, ή λα γλσξίδνπλ ηελ ζέζε ησλ θνξηίσλ 
ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. 

 

 Αθφκα έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ ρσξίο ηελ δηάζπαζε θαη απνθνπή ησλ 
βαγνληψλ απφ ηνπο πιήξεηο ζπξκνχο. H παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο γηα 
ηνπο δηαθφξσλ εηδψλ ειέγρνπο είλαη απνδεθηφο απφ ηνπο θνξείο, πνπ 
δηελεξγνχλ ηηο κεηαθνξέο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη νη έιεγρνη 
πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε βάξνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί πξέπεη λα είλαη γξήγνξνη, 
επέιηθηνη θαη λα εξγάδνληαη ζε 24σξε βάζε φιν ηνλ ρξφλν. Αλ είλαη 
αλαγθαίνο ν έιεγρνο ελφο βαγνλίνπ ή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ 

1. Σν ηεισλείν γηα ηελ δηαπίζησζε ή φρη ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα 
2. Σελ αζηπλνκία γηα ηελ δηαθίλεζε εθξεθηηθψλ θαη φπισλ 
3. Σν ΓOΔ ή νπνηαδήπνηε άιιε θνξνινγηθή αξρή 
4. Σνπο θηεληάηξνπο γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ αζζελεηψλ ζηελ 

Διιάδα, 
ζα πξέπεη ηα φξγαλα ειέγρνπ λα κεηαβαίλνπλ έγθαηξα ζηα βαγφληα, θαη 
φρη  λα απνζπψληαη ηα βαγφληα απφ ηνλ ζπξκφ γηα λα κεηαβνχλ ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο. 

 

 εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ηερλνινγηθή νκνηνκνξθία ησλ κεξψλ 

ησλ νρεκάησλ, πνπ πεξηέρνπλ ηα εκπνξεχκαηα θαη παξαδίδνληαη απφ 
ηελ εηαηξεία νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηνλ ζηδεξφδξνκν. Απηφ βνεζά ζηελ 
γξήγνξε θφξησζε, εθθφξησζε ησλ βαγνληψλ θαη ζηελ άξηηα ζχλζεζε 
ησλ ζπξκψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαθνξάο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο. Σαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη θαη ζηελ εχθνιε αλεχξεζε εθ κέξνπο 
ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαηάιιεινπ βαγνληνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα βαγφληα 
ηεο αθίμεσο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία απνζηνιήο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη ην δίθηπν λα εθηειεί ειηγκνχο, γηα 
ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο γξακκέο ησλ αθαηάιιεισλ βαγνληψλ, 
πξνθείκελνπ λα θέξνπλ ζηελ γξακκή θνξηψζεσο απηά, πνπ είλαη 
θαηάιιεια γηα λα παξαιάβνπλ ηα λέα θνξηία, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη 
ζε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ζε πηζαλή αδπλακία ζπλέρηζεο κεηαθνξάο 
νξηζκέλσλ θνξηίσλ, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 
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3.6 ΤΝΔΤΑΜΕΝΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Ωο πξνο ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, νη άξηζηα νξγαλσκέλεο 

ειιεληθέο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο  ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο ίλδνπ 
δηελεξγνχληαη  απνθιεηζηηθά ζηελ βάζε ηνπ θιεηζηνύ ζπξκνύ.  Γειαδή ν 
ίδηνο ν ζπξκφο εθθνξηψλεηαη θαηά ηελ άθημε θαη ηα βαγφληα ηνπ αλαρσξνχλ 
ηελ ίδηα εκέξα, θνξησκέλα κε λέα εκπνξεπκαηνθηβψηηα.  ηνπο ινηπνχο 
ειιεληθνχο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο δελ είλαη πξνο ην παξφλ πξφζθνξε ή 
εθηθηή ε αλαρψξεζε θιεηζηψλ ακαμνζηνηρηψλ ηελ ίδηα εκέξα. Αθφκα θαη ε 
αλαρψξεζε πιήξνπο ζπξκνχ ηελ ίδηα εκέξα δελ είλαη εθηθηή, γηαηί δελ 
ππάξρεη ην απαηηνχκελν έξγν γηα ηε κε δεκηνγφλν θπθινθνξία ηνπ ζπξκνχ. 

Ζ δεκηνπξγία θιεηζηψλ ζπξκψλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 
1. Σελ ηππνδχλακε ησλ κεραλψλ έιμεσο ησλ δηθηχσλ, 
2. Σε θπζηνινγία ηεο δηαδξνκήο απφ πιεπξάο πςνκέηξσλ, θακπχισλ 

δηαδξνκψλ θιπ., θαζψο θαη 
3. Σελ αληνρή ησλ ζπλδέζκσλ ησλ βαγνληψλ κεηαμχ ηνπο. 
Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί επηβάινπλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο θάπνην 

κέγηζην κήθνο θαη αλψηαην κηθηφ βάξνο ησλ ζπξκψλ. Απηφ ηζρχεη γηα φια ηα 
δίθηπα ηεο δηαδξνκήο, έζησ θαη αλ ζε πνιιά άιια δίθηπα νη παξαπάλσ 
ζπλζήθεο επλννχλ καθξχηεξνπο θαη βαξχηεξνπο ζπξκνχο. Γηα ηηο ειιεληθέο  
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ηζρχεη σο αλψηαην κηθηφ θνξηίν (δειαδή βάξνο ηνπ 
βαγνληνχ, ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο – φρη φκσο ηεο 
κεραλήο έιμεο) νη 1200 ηφλνη θαη σο κέγηζην κήθνο ηα 520 κέηξα. ε γεληθέο 
γξακκέο απηφ ζεκαίλεη πεξίπνπ 20 βαγφληα ησλ 6-αμφλσλ θνξησκέλα κε 40 
ζχγρξνλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κήθνπο 13,60, πιάηνπο επξσπαιέηαο, θαη 
χςνπο 2,90 κέηξα έθαζην. 
 Όηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε 
ιεηηνπξγηθά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο θιεηζηφο ζπξκφο. Δίλαη δηαθνξεηηθφ 
δήηεκα σζηφζν αλ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε δεκηνπξγία ηνπ. Γηα κία ηέηνηα 
απφθαζε ιακβάλνληαη ππφςε επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη θπξίσο 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ χπαξμε ηθαλήο πνζόηεηαο έξγνπ, θαη ηελ ύπαξμε 
θνξηίωλ επηζηξνθήο. 

Οη πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνί απηνί ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ησλ 
δξνκνινγηαθψλ πνιπκεξψλ ζπζθέςεσλ ησλ δηθηχσλ θαη ε θάζε ράξαμε  
δξνκνινγίνπ ιακβάλεη θσδηθφ αξηζκφ. Ο αξηζκφο απηφο δηεπθνιχλεη ηελ 
ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ δηθηχσλ θαζψο βέβαηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 
πειαηψλ θαη ησλ δηθηχσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εθηφο απφ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 
θαη ηα παξαπάλσ ηερληθά ζηνηρεία, ην δξνκνιφγην πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ 
ινηπά απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. ηα σξάξηα θπθινθνξίαο, ηνπο 
ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο δηειεχζεσο, ηνλ ηξφπν εηζπξάμεσο ησλ θνκίζηξσλ 
θ.ιπ. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πειαηψλ έρεη ζεζπηζηεί πσο 
φινη νη ζπξκνί απφ βνξά πξνο λφην (δειαδή νη ζπξκνί πνπ έξρνληαη απφ ηελ 
αιινδαπή πξνο ηελ Διιάδα) λα αξηζκνχληαη κε πεξηηηφ αξηζκφ. Γηα 
παξάδεηγκα νη ζπξκνί ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ έρνπλ ηνπο αξηζκνχο 
40607, 40609, 40765,  40513, 40763, 40767, θ.ιπ. Αληίζηνηρα νη ζπξκνί ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, πνπ αλαρσξνχλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ 
αιινδαπή θέξνπλ άξηηνπο αξηζκνχο σο π.ρ. 40608, 40760, 40512, 40606, 
40764 θ.ιπ. Δπηπιένλ απηψλ ε θάζε αλαγγειία θπθινθνξίαο ή αλαρψξεζεο 
ησλ θιεηζηψλ ζπξκψλ ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ιακβάλεη επηπιένλ θαη 
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έλαλ θσδηθφ αχμνληα αξηζκφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ αξίζκεζε ησλ 
ζπξκψλ ηεο θάζε ρξνληάο, ηνλ πειάηε θαη βέβαηα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ 
θνκίζηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ θαη 
ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ ε αξίζκεζε έρεη επηιεγεί λα αξρίδεη κε ηα 2 πξψηα 
ςεθία λα αλαθέξνληαη ζηελ δηαδξνκή ηνπ ζπξκνχ (π.ρ. απφ βνξά πξνο λφην) 
θαη ηα ηξία  επφκελα ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξνκνινγίνπ.  
Γηα παξάδεηγκα ν ζπξκφο 40601 ιακβάλεη γηα ην έηνο 2009  αχμνληα αξηζκφ 
απφ 8001, 8002, 8003 θνθ. Ζ αληίζηνηρε αξίζκεζε ηνπ ίδηνπ ζπξκνχ, κε 
αλαρψξεζε απφ ηελ Διιάδα π.ρ. 40604 ιακβάλεη θσδηθφ πνπ αξρίδεη απφ 
80501, 80502, 80503 θ.ν.θ. Απηφ ην ζχζηεκα είλαη απιφ θαη  ιεηηνπξγηθφ ζηελ 
εθαξκνγή, θαη βνεζά ηα κέγηζηα ζηηο εθθαζαξίζεηο θνκίζηξσλ κεηαμχ ησλ 
δηθηχσλ θαη ησλ πειαηψλ ρσξίο ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

Ο θάζε κεγάινο πειάηεο, πνπ αγνξάδεη ηέηνηεο ραξάμεηο δξνκνινγίσλ 
βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηα δίθηπα γηα λα παξαθνινπζεί ηελ 
ζέζε ησλ ζπξκψλ ζηελ δηαδξνκή, ηηο αθίμεηο, ηηο αλαρσξήζεηο θαη ηπρφλ 
απνθνπέο βαγνληψλ ζηελ δηαδξνκή γηα δηαθφξνπο ιφγνπο (δεκηά, δηνηθεηηθφ 
έιεγρν θιπ.). 

Πέξα απ’ ηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 
ζηελ Διιάδα, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε επηθεξδείο ιχζεηο κεηαθνξψλ, 
θαηά ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε έλα ζηδεξνδξνκηθφ 
δξνκνιφγην απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Γεξκαλία θαη αληίζηξνθα, κε ην 
ζχζηεκα ησλ αζπλφδεπησλ εκηξπκνπιθνπκέλσλ. Ζ κεηαθνξά απφ Πάηξα ζε 
Ηηαιία (Μπάξη, Βελεηία, Αλθφλα) θαη αληίζηξνθα κε ηα νρεκαηαγσγά πινία, ζα 
ήηαλ επηθεξδέζηεξν λα νξγαλσζεί κε ηνλ ζηδεξφδξνκν απφ ηελ Θεζζαινλίθε. 
Απφ ηελ Αζήλα θάηη αληίζηνηρν είλαη πξνο ην παξφλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο 
αδχλαηνλ. O OΔ εθηειεί ζε επξεία θιίκαθα έξγα ππνδνκήο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ζηελ γξακκή ηνπ θαη δελ κπνξεί λα δερζεί ζηελ γξακκή απηή 
κεγάιν λέν έξγν. Δπηπιένλ εκπφδην απνηεινχλ ηα ηνχλει απφ ηα νπνία δε 
κπνξνχλ λα δηέιζνπλ ηα θνξηεγά κε πεξηηχπσκα 4,04. 

Ο ηδεξφδξνκνο θαζίζηαηαη δηαξθψο πην ειθπζηηθφο γηα δηαθφξνπο 
ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη ε δηαξθψο απμαλφκελε πνηφηεηα ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γεχηεξνο είλαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 
ΟΔ ζε λεπξαιγηθνχο ηεξκαηηθνχο ή αξρηθνχο ζηαζκνχο (ίλδνο, Οηλφε, 
Θξηάζην, Θεζζαινλίθε παιηφο ζηαζκφο). Έλαο ηξίηνο ιφγνο, πνπ κπνξεί λα 
αλαθεξζεί είλαη ε αιιαγή λννηξνπίαο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

Ο ζηδεξφδξνκνο πξνζθέξεη ζήκεξα αληαγσληζηηθέο ηηκέο κε αμηφινγεο 
ππεξεζίεο. Έηζη θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 
αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ππεξεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο βηνκεραληθψλ ή 
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θαη ζε απηνθηλεηηζηέο, φηαλ εθκεηαιιεχνληαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, δηφηη ζπκπηέδεη ηελ δαπάλε 
ησλ απηνθηλεηηζηψλ ζε ζηαζεξφ θφζηνο, επηηπγράλνληαο: 

 ζεκαληηθά κεησκέλν βαζκφ απνζβέζεσο ησλ νρεκάησλ, ιφγσ ηεο 
κεησκέλεο θζνξάο ηνπο. 

 ελεξγεί ζεηηθά θαη ζην κεηαβιεηφ θφζηνο, φπσο είλαη π.ρ. ε θζνξά ησλ 
ειαζηηθψλ, ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ή θαη γεληθφηεξα κείσζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπ νδεγνχ, απνθπγή θαηαβνιήο λαχισλ ζε νρεκαηαγσγά 
πινία, ε επλντθφηεξε αζθαιηζηηθή θάιπςε θνξηίσλ θαη νρεκάησλ, ε 
δπλαηφηεηα καδηθήο κεηαθνξάο, θιπ. 
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Θα ήηαλ δπλαηφλ λα νξγαλσζεί έλαο πιήξεο ζπξκφο γηα πεξίπνπ 25 
αζπλφδεπηεο ληαιίθεο κε σθέιηκν θνξηίν πεξίπνπ 30 ηφλσλ ε θαζεκία. ην 
ζεκείν απηφ δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, νη 
νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα Φ.Γ.Υ. νρήκαηα, θαηά ηελ δηάξθεηα δηελέξγεηαο 
αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαδξνκψλ, λα έρνπλ κηθηφ βάξνο ησλ 44 ηφλσλ. Οη 
επηπιένλ 4 ηφλνη αληηζηνηρνχλ ζε 28 ηφλνπο σθέιηκν θνξηίν αληί 24 ηφλσλ, 
ήηνη 16% πεξηζζφηεξν σθέιηκν θνξηίν, άξα θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ 
θνξηεγνχ, ιηγφηεξα κεηαβιεηά έμνδα θαη επνκέλσο απμεκέλα θέξδε, 
ζπλνιηθά θαη αλά δξνκνιφγην. 

Ζ δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ δξνκνινγίνπ απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζην 
Μφλαρν ζα δηαξθνχζε 3 εκέξεο πεξίπνπ. Σν κφλν πξφβιεκα πξνο ην παξφλ 
είλαη λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια νδηθά νρήκαηα, ηα νπνία λα επηηξέπνπλ 
ηερληθά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπο κε γεξαλνχο ζηα ζηδεξνδξνκηθά 
βαγφληα. Σν δεηνχκελν φκσο είλαη λα ππάξμεη θαη ε αλάινγε παηδεία ζηνπο 
κεηαθνξείο, έηζη ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζε πξψην ζηάδην ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο, θαη ζε δεχηεξν ζηάδην λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 
επηρεηξεκαηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
 
ΤΓΚΡΗΖ ΚΟΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ 
 

πγθξηηηθά ηα θνζηνιφγηα ζηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο Μέζσ Παηξψλ – 
Ηηαιίαο πξνο ηελ Γεξκαλία, ή αληίζηνηρα κε ην ηξαίλν απφ ηελ Θεζζαινλίθε 
κέρξη ην Μφλαρν έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο σο αθνινχζσο: 

Μέζσ Πάηξαο ην θφζηνο αλέξρεηαη ζηελ πην θαιή πεξίπησζε ζε 1500 
Δπξψ πεξίπνπ αλά δξνκνιφγην, φπσο απηφ εμάγεηαη απφ ηα θφζηε, πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηα 800 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ ηελ Ancona κέρξη ην Μφλαρν, 
θαη ηνπ θφζηνπο ελφο ππαιιήινπ νδεγνχ, αληί ηνπ ηδηνθηήηε. 

Με κία δηαπξαγκάηεπζε κε ηα κεζνιαβνχληα δίθηπα ε ηηκή ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ ζα είλαη αληαγσληζηηθή, πξνο φθεινο ησλ απηνθηλεηηζηψλ θαη 
έρεη έηζη: 
ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά ελφο επηθαζήκελνπ απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζην 
Μφλαρν ΔΤΡΩ 1500,00 
Κηλήζεηο γεξαλψλ θαηά ηελ αλαρψξεζε θαη ηελ άθημε 2 Υ30 = 60 ΔΤΡΩ. 
Αξρηθή νδηθή δηαδξνκή ζηελ Θεζζαινλίθε 250 – 350 ΔΤΡΩ 
Σειηθή δηαδξνκή ζηελ Γεξκαλία 350 ΔΤΡΩ. 

Γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξνζθέξεη 
θαη’ αξρήλ ν ζηδεξφδξνκνο, κε ηνλ νπνίν απνθεχγνληαη ε θζνξά ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηα εξγαηηθά θφζηε. Δμαζθαιίδεηαη επηπιένλ εληαηηθφηεξε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο ζηε κία πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
πεξίπνπ 10 κέξεο ην Φ.Γ.Υ. αμίαο 100000 επξψ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 
κφλν έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην αμίαο 10000 επξψ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη δπζθνιίεο. Σν ζχζηεκα απηφ ηεο κεηαθνξάο κε 
ηνλ ζηδεξφδξνκν απαηηεί κεγάινπ κεγέζνπο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζα 
δηαθηλνχλ ηαπηφρξνλα αξθεηά θνξηεγά κε ηελ θάζε αλαρψξεζε ηνπ ζπξκνχ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εξγάδνληαη εληαηηθά ηα νρήκαηα ζηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο 
δηαδξνκέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ ηα θνξηεγά 2 – 3 
εκέξεο ηελ λέα άθημε ή αλαρψξεζε γηα λα έρνπλ έξγν. 
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3.7 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΝΔΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ – 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
 

Η άξηζηε ρξήζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο είλαη απηή ησλ Ζ.Π.Α., 

θαηά ηελ νπνία ην εκπνξεπκαηνθηβψηην έρεη ηελ ηερλνινγία λα δερζεί ηνπο 
νδηθνχο άμνλεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε εκηξπκνπιθνχκελν (ληαιίθα), έρεη φκσο 
θαη ηελ ηερλνινγία λα δερζεί 2 ζηδεξνδξνκηθά θνξεία θαη λα κεηαηξαπεί ζε 
ζηδεξνδξνκηθφ βαγφλη ηεζζάξσλ αμφλσλ. Σν δηηηφ φθεινο εληνπίδεηαη απφ 
ηελ κία πιεπξά ζην απφβαξν ηεο θαξφηζαο ηεο ληαιίθαο, θαη απφ ηελ άιιε 
ηαπηφρξνλα απφ ην βάξνο ηεο επηθάλεηαο θνξηψζεσο ηνπ βαγνλίνπ. 
Πξφθεηηαη γηα κία ηερλνινγία πνπ βξίζθεηαη πνιχ κπξνζηά ζε ζρέζε κε ηηο 
επξσπατθέο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 
 

Η ηθαλνπνηεηηθή. ηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηείηαη κία άιιε ιχζε, απηή 

φπνπ ην εκπνξεπκαηνθηβψηην είλαη έλα απιφ θηλεηφ ακάμσκα, πνπ κπνξεί λα 
δερζεί ζηνλ πξννξηζκφ ην θνξείν ησλ αμφλσλ θαη λα κεηαηξαπεί ζε ληαιίθα -  
εκηξπκνπιθνχκελν. Δδψ ην φθεινο είλαη ην απφβαξν ησλ αξρηθψλ θαη 
ηεξκαηηθψλ νδηθψλ δηαδξνκψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 2 ηφλνπο (δειαδή 
ην βάξνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ληαιίθαο, αθνχ ην ίδην ην εκπνξεπκαηνθηβψηην 
ιεηηνπξγεί θαη ζαλ πιαίζην). 
 

Η εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε απνηειεί ε θφξησζε ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζε θνηλή ληαιίθα. Δδψ ην φθεινο πξνθχπηεη κφλν απφ 
ηελ ζχγρξνλε θαηαζθεπή ηεο ληαιίθαο, φηαλ δειαδή είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο 
γηα εκπνξεπκαηνθηβψηην. Δκπεηξηθνί ππνινγηζκνί πξνζδηνξίδνπλ έλα φθεινο 
γηα ην πιαίζην γχξσ ζηνλ 1 ηφλν, θαη βέβαηα γηα ηνπο άμνλεο αλ είλαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γχξσ ζηνλ 1,5 ηφλν. 
 

Η ππό πξνϋπνζέζεηο εθηθηή νηθνλνκηθά ιχζε ζεσξείηαη απηή, πνπ 
κεηαθέξεηαη ε ληαιίθα κε ηνπο ηξνρνχο ζηα βαγφληα «ηζέπεο» ή «θαγθνπξφ». 
Σν κεηνλέθηεκα είλαη ην επηπιένλ βάξνο επί ηνπ βαγνλίνπ θαζψο θαη ην 
θφζηνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ιφγσ ηεο ρξήζεσο αθξηβνχ βαγνληνχ. 
Ζ κεηαθνξά απηή είλαη θαη δπζιεηηνπξγηθή ζηηο θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο 
επί ησλ βαγνληψλ, αλ ε ληαιίθα δελ είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο ψζηε λα 
θνξηψλεηαη θαη εθθνξηψλεηαη απφ γεξαλνχο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. Σν 
επηπιένλ βάξνο ησλ αμφλσλ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ηξνρνχο κε δάληεο 
αινπκηλίνπ, πνπ είλαη ε θαιχηεξε πεξίπησζε, ζε 1,5 ηφλν. 
 

Μία αθφκα πεξίπησζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ. γηα 
ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε λα κεηαθέξεηαη 
νιφθιεξν ην θνξηεγφ ζε βαγφληα, ηνπο απνθαινχκελνπο θπιηφκελνπο 
απηνθηλεηφδξνκνπο. Απηέο νη κεηαθνξέο είλαη αληηνηθνλνκηθέο θαη γη’ απηφ ήηαλ 
αλεθάξκνζηεο γηα ηηο ειιεληθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο. 

3.8 OΕ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
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ε φηη αθνξά ηελ επηβνιή ή φρη ΦΠΑ απφ ηνλ OΔ πξνο ηνλ νδηθφ 
κεηαθνξέα ή ηνλ δηακεηαθνξέα πειάηε ηνπ γηα ηα θφκηζηξα ηνπ ζπλδπαζκνχ 
ησλ κέζσλ κεηαθνξάο – ζηδεξνδξφκνπ θαη ΦΓΥ – ηζρχεη αλέθαζελ φηη: 

 Αλ ν ιήπηεο ηεο ππεξεζίαο έρεη ειιεληθφ ΑΦΜ ηφηε επηβαξχλεηαη απφ 
ηνλ OΔ κε ΦΠΑ.  

 Αλ έρεη Α.Φ.Μ. θνηλνηηθήο ή ηξίηεο ρψξαο ηφηε ν ιήπηεο απαιιάζζεηαη 
ηνπ ΦΠΑ19. 
Δπηπιένλ πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ε ρξέσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

επηρείξεζεο ζα ρξεψλεη θαη ζα απαηηεί ηα θφκηζηξα απφ ηνλ πιεξσηή 
θνκίζηξνπ κε βάζε ηελ θνξησηηθή CIM, ή ζα εθδίδεη ρσξηζηφ ηηκνιφγην κε 
βάζε ηνλ Κ.Β.. Σίζεηαη ην εξψηεκα πνηνο ζα είλαη ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία 
θαη πνηνο ν ιήπηεο. 

Γηα παξάδεηγκα ππνζέηνπκε κία κεηαθνξά απφ ηελ Γεξκαλία ζηελ 
Διιάδα. Πιεξσηήο θνκίζηξνπ θαη ιήπηεο είλαη κία ειιεληθή επηρείξεζε. Αλ ην 
ηηκνιφγην ην εθδψζεη ε ΣΡΑΗΝOΔ ζα επηβαξχλεηαη Φ.Π.Α., πνπ πξέπεη λα 
απνδνζεί ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή αξρή. Αλ ην ηηκνιφγην ην ρξεψζεη ν 
γεξκαληθφο ζηδεξφδξνκνο ζηνλ έιιελα ιήπηε ζα είλαη ρσξίο ΦΠΑ. Σελ 
πεξίπησζε ηεο θαηάηκεζεο ησλ θνκίζηξσλ δελ εμεηάδεηαη, γηαηί είλαη 
αλεθάξκνζηε. Μέρξη ηψξα ζεσξείην πάλησο ε θνξησηηθή CIM ζαλ 
θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη ηελ θαηαρσξνχζε ν πειάηεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηα 
βηβιία ηνπ. 

3.9 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΥΟΡΣΩΗ ΣΗ ΦΕΡΑΙΑ 
ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
 

Πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ηα ππνθείκελα (ζε 
δαζκνχο θαη θφξνπο) εκπνξεχκαηα κεηαθφκηδαλ θνξησκέλα ζε 
ζηδεξνδξνκηθά βαγφληα ή θνξηεγά απηνθίλεηα. Σα νρήκαηα απηά είραλ 
πξνεγνχκελα ειεγρζεί απφ ηερληθήο πιεπξάο απφ ηελ ηεισλεηαθή  αξρή, ην 
ιεγφκελν ΣΔΚΑ, φηη δηαζέηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο λα απνηξέπνπλ ηελ 
πξφζβαζε ζηα εκπνξεχκαηα, ρσξίο ηελ παξαβίαζε ησλ ζθξαγίδσλ 
αζθαιείαο, πνπ έζεηαλ ηα ηεισλεία ζηηο πφξηεο ησλ νρεκάησλ. Σα ηεισλεία 
θξφληηδαλ, δειαδή λα  δηαζθαιίδνπλ ηελ ελδερφκελε πξφζβαζε θαη αιινίσζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνξηίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαη επνκέλσο ηελ 
ιαζξεκπνξία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ήηαλ πνιιέο θνξέο αλαγθαίν 
λα αιιάμεη ην κεηαθνξηθφ κέζν.  ηελ πεξίπησζε απηή χζηεξα απφ αίηεζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην ηεισλείν, γηλφηαλ παξνπζία ηεισλεηαθνχ νξγάλνπ ε 
αιιαγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Παξαβίαδαλ ηηο ζθξαγίδεο ηνπ θνξησκέλνπ 
νρήκαηνο θαη κεηαθφξησλαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ ζην άιιν κεηαθνξηθφ κέζν. 
Ζ παξεπξηζθφκελε ηεισλεηαθή αξρή έζεηε εθ λένπ ζθξαγίδεο ζην λέν 
κεηαθνξηθφ κέζν θαη έθαλε ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. 
Ύζηεξα απφ απηά ην λέν κεηαθνξηθφ κέζν είρε ην δηθαίσκα λα ζπλερίζεη 
λφκηκα ηελ κεηαθφκηζε ηνπ θνξηίνπ πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ηεισλείν 
πξννξηζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά κεηαθφξησζε ππφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ππάξρεη 
φηαλ παξαβηάδνληαη νη ζθξαγίδεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα λα αιιάμεη 
κεηαθνξηθφ κέζν ην θνξηίν, απφ ην νπνίν είρε εθθηλήζεη αξρηθά ην δξνκνιφγηφ 
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ηνπ. ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο φκσο δε πθίζηαηαη ζέκα λα ζεσξεζεί σο 
ηεισλεηαθή  κεηαθφξησζε ε αιιαγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, απφ ην θνξηεγφ 
απηνθίλεην ζην βαγφλη ή θαη αληίζεηα, ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, σο έρεη απηφ 
ζθξαγηζκέλν απφ ην ηεισλείν αλαρσξήζεσο. 
 

 
 

3.10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΠΡΟ ΣΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΩ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ 
 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ απηψλ έρνπκε ζην ζχλνιφ κηα κηθηή 
κεηαθνξά απφ ην εξγνζηάζην ζηελ Κίλα κέρξη ηελ απνζήθε ηνπ έιιελα 
αγνξαζηή ησλ πξντφλησλ. ην Ακβνχξγν θζάλνπλ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα  
κε ηεξάζηηα πινία ηεο εηαηξείαο CHINA SHIPPING ηα νπνία κεηαθέξνπλ 
πάλσ απφ 6000 TEU20 ζην θάζε δξνκνιφγην. Δίλαη απηνλφεην φια απηά ηα 
θνξηία δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ Διιάδα, αιιά γηα φιε ηελ Δπξψπε. Σα λαχια 
ησλ πινίσλ απηψλ απφ ηελ αγθάε ζην Ακβνχξγν αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 
4000 $, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε φινπ απηνχ ηνπ έξγνπ ππάξρεη ζην Ακβνχξγν 
έλα ηεξάζηην  δίθηπν παξαιαβήο θαη δηαθίλεζεο ησλ θνξηίσλ κε φια ηα κέζα 
θαη ηηο ηερληθέο ηεο κεηαθνξάο. ην παξάδεηγκα ζα εμεηάζνπκε απφ ηελ 
πιεπξά ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ Διιάδα. 

ην Ακβνχξγν ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη πξνβιήηεο, πνπ αγθπξνβνινχλ 
ηα πινία. Ακέζσο κεηά αξρίδεη ην έξγν ηεο εθθφξησζεο ησλ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηεο ελαπφζεζήο ηνπο ζηελ ειεχζεξε δψλε ηνπ 
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ιηκέλνο, αλάινγα κε ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Σν Ακβνχξγν είλαη έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο πθειίνπ θαη απαηηείηαη άξηζηε θαη παξαδεηγκαηηθή 
νξγάλσζε ηεο απφζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα λα είλαη δπλαηή ε αλεχξεζε ηνπ θάζε θνξηίνπ θαη ε άκεζε 
θφξησζε ηνπ ζηα βαγφληα. 

εκεηψλεηαη φηη γηα λα επηηεπρζεί ε πξνψζεζε φισλ απηψλ ησλ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε ζηξψζε ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζην Ακβνχξγν 
είλαη καθξχηεξε απφ φζν ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην ζχλνιφ ηνπ! 
Γηα ηηο ειιεληθέο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν ζηαζκφο 
«Hamburg Waltershof KTH». 

 
ηα αθφινπζα ζρήκαηα θαίλεηαη ε απεηθφληζε φισλ ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ακβνχξγνπ. 
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Σα ηέιε δηειεχζεσο απφ ην Ληκάλη αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 200 Δπξψ 

αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην θαη πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ηεο θηλήζεσο ησλ 
γεξαλψλ γηα ηελ εθθφξησζε απφ ην πινίν θαη ηελ θφξησζε ζην κεηαθνξηθφ 
κέζν θαη ηηο δαπάλεο απνζέζεσο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνπο 
πξνβιήηεο σο θαη ηηο ηππηθέο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο εηζφδνπ ζηελ ΔΔ. Ζ 
δηαθχκαλζε ησλ ηειψλ απηψλ νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηνπ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, δειαδή 20 ή 40 πνδψλ ζηηο εκέξεο παξακνλήο ηνπ 
ζηελ δψλε ηνπ ιηκαληνχ θαη ελδερφκελα αλ ην θνξηίνπ ρξήδεη εηδηθήο κέξηκλαο, 
π.ρ. είλαη θξέζθα ηξφθηκα θαη ρξεηάδνληαη ςχμε, ή είλαη επηθίλδπλα δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ γηα ηα νπνία απαηηνχληαη εηδηθνί ρψξνη ελαπφζεζεο. 
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Δηδηθφηεξα γηα πνιιέο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ εηδψλ είλαη αλαγθαία ε 
πηζηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο λα 
θπθινθνξήζνπλ ζηελ ΔΔ. Ζ πηζηνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ 
επηθηλδπλφηεηα ησλ εηδψλ, φπσο π.ρ. παηρλίδηα γηα ηα παηδηά, ή 
ππξνηερλήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο ηειεηφηεηα γηα ηελ απνθπγή 
απηαλαθιέμεσλ ή κε ειεγρφκελσλ εθξήμεσλ. Ζ πηζηνπνίεζε ζην Ακβνχξγν 
γίλεηαη απφ ην ιεγφκελν ΒΑΜ, πνπ είλαη ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ 
Bundes Αnstallt fuer Material, δειαδή ζε κεηάθξαζε Οκνζπνλδηαθφ Ίδξπκα 
γηα ηα Τιηθά. Πξφθεηηαη, δειαδή ζαλ θάηη αληίζηνηρν ηνπ ειιεληθνχ Γεληθνχ 
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Σα δξνκνιφγηα ησλ ζπξκψλ δελ είλαη ραξαγκέλα γηα ηελ θαηεπζείαλ 
κεηαθνξά πξνο ηελ Διιάδα. Οη ζπξκνί απφ ην Ακβνχξγν κεηαθέξνπλ 
εκπνξεπκαηνθηβψηηα δηαθφξσλ πξννξηζκψλ θαη έρνπλ ηειηθφ πξννξηζκφ ην 
Sopron, κηα κηθξή πφιε ζηα ζχλνξα Απζηξίαο θαη Οπγγαξίαο. ην Sopron 
γίλνληαη αλαζπλζέζεηο ησλ ακαμνζηνηρηψλ κε δηαθφξνπο πξννξηζκνχο ζηελ 
Δπξψπε, δειαδή Ηηαιίαο, Ρνπκαλίαο θ.ιπ. θαη βέβαηα ππάξρεη θαη δξνκνιφγην 
γηα ηελ Διιάδα. 

Σα θφκηζηξα απ’ ην Ακβνχξγν πξνο ηελ Διιάδα θπκαίλνληαη γχξσ ζηα 
1800 Δπξψ θαη είλαη ζπλάξηεζε κε ηνλ πξννξηζκφ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ην 
κέγεζνο θαη ην βάξνο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξάο απφ ηελ 
αραλή Κίλα έσο ηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ε επζχλε θαη ε 
παξαθνινχζεζε ηεο κεηαθνξάο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηαθνξηθέο 
επηρεηξήζεηο. Ζ κία ζα αλαιάβεη ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ απφ ην 
εξγνζηάζην κέρξη θαη ηελ εθθφξησζε ζην Ακβνχξγν. Ζ άιιε ζα ζπλερίζεη ηελ 
κεηαθνξά κέρξη ηελ Διιάδα. 

Ζ δηαδηθαζία επνκέλσο κίαο κεηαθνξάο απφ ηελ Κίλα ζηελ Διιάδα 
αξρίδεη απφ ηελ επαθή ηνπ έιιελα εκπφξνπ εηζαγσγέα κε ηνλ θηλέδν 
πξνκεζεπηή ηνπ. Αθνινπζεί ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο αμίεο, ηηο ηηκέο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα έρνπλ ηα πξνο πψιεζε πξντφληα. ηελ ζχκβαζε 
πψιεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη απαξέγθιηηα ζην ζρεηηθφ 
ηηκνιφγην πψιεζεο θαη ν φξνο παξαδφζεσο ηνπ θνξηίνπ. Απηφο ηίζεηαη θαηά 
θαλφλα «FOB Hamburg», δειαδή ειεχζεξν επάλσ ζην πινίν. ηελ πξάμε 
απηφ ζεκαίλεη φηη ν πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ ζην Ακβνχξγν νθείιεη λα ζπληάμεη 
θαη λα θαηαζέζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλνπ ηνπ πινίνπ, 
δειαδή ην ιεγφκελν «δεισηηθφ». Σν δεισηηθφ ζην παξειζφλ ήηαλ έλαο 
ρεηξφγξαθνο πίλαθαο, πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζπληαζζφηαλ ζηελ γξαθνκεραλή. 
ήκεξα αθφκα θαη ζηελ Διιάδα ν πίλαθαο απηφο άξρηζε λα παξαδίδεηαη ζην 
ηεισλείν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

Αλακέλεηαη λα ηζρχζεη γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο έλαο εληαίνο 
ηξφπνο θαηαζέζεσο ηνπ δεισηηθνχ, ψζηε ην «ππνθείκελν» 
εκπνξεπκαηνθηβψηην, πνπ παξαδίδεηαη ζην Ακβνχξγν, ζα εηζέξρεηαη 
απηφκαηα ζηελ Βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ ηεισλείνπ, πνπ 
ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θηλέδηθσλ πξντφλησλ, πνπ πεξηέρεη ην 
εκπνξεπκαηνθηβψηην. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ δεισηηθνχ ην ηεισλείν δίλεη ην πξάζηλν θψο 
θαη αξρίδεη ε εθθφξησζε ησλ ρηιηάδσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ άξηζηε 
νξγάλσζε ζην Ακβνχξγν επηηξέπεη ηελ εθθφξησζε ζε ιίγεο ψξεο. Σα θνξηία 
ηίζεληαη απηνκάησο επί βαγνληψλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε ζηαζκνχο 
δηαινγήο ηνπ Ακβνχξγνπ γηα λα ζπληεζνχλ εθεί νη ακαμνζηνηρίεο, πνπ ζα 
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θπθινθνξήζνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο πξννξηζκνχο θαη ζηα πιαίζηα 
ησλ ραξαγκέλσλ δξνκνινγίσλ. Μέζα ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο δελ 
θπθινθνξεί νδηθφ φρεκα. Όιε ε δηαθίλεζε γίλεηαη απηφκαηα κε ειεθηξνληθφ 
ηξφπν θαη κε εηδηθά νρήκαηα. Αθφκα θαη νη κεραλέο έιμεσο ησλ βαγνληψλ 
θηλνχληαη κε ηειερεηξηζκφ. 

Απφ ην ιηκάλη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ πιεξσηήο θνκίζηξνπ είλαη πιένλ 
βάζεη ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ν έιιελαο αγνξαζηήο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ 
δίλεη ηελ εληνιή κεηαθνξάο ζε κία αμηφπηζηε ειιεληθή κεηαθνξηθή επηρείξεζε. 
ηελ ζπλέρεηα ε επηρείξεζε απηή έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ 
INTERCONTAINER, ε νπνία σο ζπγαηξηθή ησλ ζηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξψπεο 
είλαη επηθνξηηζκέλε απφ ηελ Δ.Δ. κε ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Σν ειεχζεξν εκπνξεπκαηνθηβψηην θνξηψλεηαη ζε 
βαγφλη θαη ν ζπξκφο θζάλεη ζε 24 – 30 ψξεο ζην Sopron. Δθεί γίλεηαη 
αλαδηαλνκή θνξηίσλ θαη αλαρσξνχλ ζπξκνί πξνο δηαθφξνπο πξννξηζκνχο 
κεηαμχ, ησλ νπνίσλ ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιινη 
πξννξηζκνί, φπνπ ηερληθά γίλεηαη εθηθηή ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 
Σέηνηνη ζηαζκνί βξίζθνληαη ζηελ ίλδν θαη ηελ Οηλφε. 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο πξννξηζκνχο θζάλνπλ ηα 
εκπνξεπκαηνθηβψηηα, χζηεξα απφ δξνκνιφγην ηεζζάξσλ πεξίπνπ εκεξψλ. Ο 
παξαιήπηεο εηδνπνηείηαη θαη έξρεηαη λα παξαιάβεη ην εκπνξεπκαηνθηβψηην. Ζ 
παξαιαβή ζηα ππνθείκελα εκπνξεπκαηνθηβψηηα δηελεξγείηαη χζηεξα απφ ηελ 
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαηππψζεσλ εηζαγσγήο ζην ηεισλείν θαη ηα ειεπζέξα 
θνηλνηηθά παξαδίδνληαη ρσξίο δηαηππψζεηο. 

Ο φξνη παξαδφζεσο θαη παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ ζηδεξφδξνκν είλαη 
ηξείο: 

1. Δπί βαγνλίνπ 
2. Δπί εδάθνπο 
3. Δπί θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ. 

Ζ θίλεζε ηνπ γεξαλνχ θνζηίδεη 20 – 30 Δπξψ έθαζηε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ή εάλ πξφθεηηαη γηα θνξησκέλν ή θελφ.  

Μέζα ζηελ ζχκβαζε πψιεζεο πεξηιακβάλεηαη έκκεζα πιελ ζαθψο φ 
φξνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ θελνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. Σν 
εκπνξεπκαηνθηβψηην κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ είλαη ελδερφκελν λα 
παξαδνζεί ζε κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε ηνπ Πεηξαηά. Δίλαη ελδερφκελν επίζεο 
λα δηαηεζεί δσξεάλ ή κε έλα κηθξφ ζπκβνιηθφ ηίκεκα ζε κία κεηαθνξηθή 
επηρείξεζε γηα λα ην επηζηξέςεη θνξησκέλν ζε θάπνην πξνζπκθσλεζέλ 
ζεκείν, φπνπ ελδερφκελα ζα θνξησζεί εθ λένπ. Τπάξρεη ηέινο θαη ην 
ελδερφκελν, λα πξέπεη λα επηζηξαθεί εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο θελφ 
ζην Ακβνχξγν, γηα λα επηζηξαθεί ζηελ Κίλα. 

3.11 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

3.11.1 ΚΟΣΟ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΕΑ  
 

Ζ δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζε κία 
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Κίλα. Γηα λα εμεηάζνπκε ην θφζηνο ηεο 
δηακεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηάζνπκε ηε δνκή ηεο. Ζ 
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δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε είλαη κία επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. πλήζσο 
δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηαθνξηθά κέζα, θαη ξφινο ηεο είλαη ν ζπληνληζκφο 
θαη ζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζή ηεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο επί ηεο νπζίαο είλαη ζπλήζσο ε δηακεζνιάβεζε 
αλάκεζα ζηνλ εληνιέα θαη ην κεηαθνξέα (δειαδή ηνλ θάηνρν ηνπ κεηαθνξηθνχ 
κέζνπ). Ο ξφινο ηνπ δηακεηαθνξέα επεθηείλεηαη θαη ζηελ επηινγή ηνπ 
θαηάιιεινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ, ε νπνία 
ζπλίζηαηαη ζηε: 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ κέζνπ ρξνληθά θαη ηνπηθά 

 Οηθνλνκηθά λα είλαη ζπκθέξνλ 

 Λεηηνπξγηθή θαηαιιειφηεηα 
 

Γηα λα αληεπεμέιζεη ζην έξγν απηφ κία ηέηνηα επηρείξεζε ην πξψην, 
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο γηα ηε ζηειέρσζή ηεο. Ζ αλάγθε 
απηή θαίλεηαη θαη απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δηακεηαθνξέα απφ ηελ 
πειαηεία. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα είλαη: 

 Αμηνπηζηία 

 Κφζηνο 

 Σαρχηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

 Ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

 Δμεηδίθεπζε 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία 
Δμεηάδνληαο κία ηππηθή δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε ζα ζπλαληήζνπκε 

κία εγθαηάζηαζε, ηνπνζεηεκέλε φρη απαξαίηεηα θνληά ζε θάπνην 
δηακεηαθνκηζηηθφ ζηαζκφ. Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε δε θαίλεηαη ζε δεδνκέλα αγνξάο λα επεξεάδεη 
ζεκαληηθά ηελ πειαηεία, θαζψο εληνπίδνληαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε 
εκπεηξία, ή ε εμεηδίθεπζε, θξηηήξηα ηα νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 
εληνλφηεξα ηελ ηειηθή επηινγή. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ έξγνπ απφ κία κέζε 
δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε είλαη απαξαίηεηα 3-5 άηνκα γηα ηε ζηειέρσζή ηεο, 
αιιά κπνξεί ν αξηζκφο απηφο λα απμεζεί, αλάινγα κε ην εθηεινχκελν έξγν. 
πλήζσο πάλησο επηδηψθεηαη ε ζηειέρσζε κε ιίγα θαη έκπεηξα άηνκα, ψζηε 
λα ππάξρεη επιπγηζία θαη ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα ηα 
κεηαβιεηά θφζηε κίαο ηέηνηαο επηρείξεζεο εθθξάδνληαη θπξίσο απφ ην θφζηνο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φ, ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (θφζηνο αζθάιηζεο θ.ιπ.). Σα 
ζηαζεξά θφζηε απνηεινχληαη απφ ηα έμνδα ελνηθίαζεο ησλ γξαθείσλ, ηα 
έμνδα ζέξκαλζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θιπ. 

ην ζεκείν απηφ φκσο αο δνχκε πψο ζπγθεληξψλνληαη θαη πψο 
επηκεξίδνληαη ηα θφζηε απηά. 

Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη κία δηακεηαθνξηθή εηαηξεία, ε νπνία ελνηθηάδεη 
γξαθεία ζηελ Αζήλα, έλαληη 600 επξψ ην κήλα, απαζρνιεί 3 εξγαδφκελνπο κε 
κηθηέο απνδνρέο 960 επξψ ην κήλα έθαζηνο. Σν δεηνχκελν, ην νπνίν ζπρλά 
απαζρνιεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο δηακεηαθνξάο είλαη κε πνην ηξφπν 
επηκεξίδνπλ ηα θφζηε εξγαζίαο, ψζηε λα εμάγνληαη ηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα, 
ηα νπνία ζα είλαη ε βάζε γηα ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Μία απιντθή 
ιχζε είλαη ε αλαγσγή ηνπ θφζηνπο απηνχ ζε εηήζηα βάζε, ήηνη 17220 γηα ηνλ 
θαζέλα. Σν πνζφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο κηθηέο απνδνρέο, ζπλ ηηο 
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εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, δειαδή 960 επξψ νη κηθηέο απνδνρέο, ζπλ 270 επξψ νη 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 1230 επξψ ην κήλα θφζηνο 
αλά ππάιιειν. Αληηζηνίρσο ην πνζφ ηνχην αλάγεηαη ζε εηήζηα βάζε ζηα 
17220, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο επί 14 (12 νη κεληαίνη 
κηζζνί, έλαο επηπιένλ σο Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ, 0,5 κηζζφο σο Γψξν Πάζρα 
θαη 0,5 κηζζφο σο επίδνκα αδείαο), θαη επνκέλσο θαη γηα ηνπο 3 ππαιιήινπο 
51660 επξψ. 

Σν πνζφ απηφ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζηνλ εηήζην θχθιν 
εξγαζηψλ. Σν δήηεκα απηφ σζηφζν είλαη απιντθφ θαη αγλνεί ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ μερσξηζηά. Δλδεηθλπφκελνο ηξφπνο 
είλαη λα εμεηάδνληαη ηα εηήζηα δξνκνιφγηα, ηα νπνία παξαθνινπζεί ν θάζε 
ππάιιεινο, θαη λα αλάγεηαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ ζηνλ εηήζην ηδίξν ησλ 
δξνκνινγίσλ απηψλ, ή αθφκα ζσζηφηεξα ζην εηήζην θέξδνο ησλ 
δξνκνινγίσλ απηψλ. Έηζη αλ έλαο εξγαδφκελνο παξαθνινπζεί 40 δξνκνιφγηα 
ην ρξφλν, ηφηε θνζηίδεη ζηελ εηαηξεία 17220/40 = 430 επξψ αλά δξνκνιφγην. 
Αληίζηνηρα κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν εξγαδφκελνο απηφο απνθέξεη θέξδνο 
50000/40 = 1250 επξψ αλά παξαθνινπζνχκελν δξνκνιφγην. 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε, φηη ηα θέξδε ησλ δηακεηαθνξηθψλ 
επηρεηξήζεσλ αλά δξνκνιφγην εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε 
θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, παξά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
δηνίθεζεο ηεο κεηαθνξάο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξνκνινγίσλ. Δάλ 
ππάξρνπλ θαιέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, ηφηε νη εθηεινχκελεο κεηαθνξέο 
απμάλνληαη ζε αξηζκφ θαη νκνίσο απμάλνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Όηαλ 
φκσο ππάξρεη θξίζε ζηελ αγνξά, ηφηε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηψλνληαη θαη 
ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηά ιεηηνπξγνχλ δεκηνγφλα 
απέλαληη ζε θάπνηα δξνκνιφγηα ή θάπνηνπο πειάηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξήζνπλ ηελ πειαηεία θαη πεξηκέλνληαο ηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο. 

Σα θέξδε ησλ δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο 
θπκαίλνληαη γχξσ ζην 2-8%. Οη κεγάιεο δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
ηελ άλεζε λα θαηεβάδνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο, πνιιέο θνξέο 
δπζαλάινγα κε ην ηδίξν ηνπο, θάηη πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη κεγάιν κεξίδην 
αγνξάο. 

3.11.2 ΡΟΛΟ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΕΑ Ε ΜΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΑ 
 

Έπεηηα απ’ ηελ αλάιπζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο είκαζηε ζε ζέζε λα 
εμεηάζνπκε κε πνην ηξφπν γίλεηαη κία κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ απφ Κίλα, 
απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηακεηαθνξέα. 

Υξνληθά ε κεηαθνξά απηή μεθηλά απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ ην εξγνζηάζην ηεο Κίλαο θαη παξαδίδεηαη γηα 
θφξησζε ζε θάπνην ιηκάλη (π.ρ. ηεο αγθάεο). Σε κεηαθνξά απηή 
αλαιακβάλεη ζπλήζσο ν απνζηνιέαο (π.ρ. ην εξγνζηάζην ηεο Κίλαο) θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή δελ εκπιέθεηαη ν δηακεηαθνξέαο. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη 
ζπλήζσο κε θνξηεγφ, αιιά δελ απνθιείεηαη λα γίλεη θαη ζηδεξνδξνκηθά, ζε 
πεξηπηψζεηο κεγάισλ εξγνζηαζίσλ, φπνπ ππάξρεη ε απαξαίηεηε 
ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή. Ο απνζηνιέαο επίζεο αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή 
ηνπ λαχινπ θαη ηηο θηλήζεηο γεξαλψλ γηα ηε θφξησζε ηνπ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζην ιηκάλη αλαρψξεζεο. 
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Σν πινίν απηφ θηάλεη ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο 
απηφ ηνπ Rotterdam ή ηνπ Ακβνχξγνπ. Απφ εθεί αλαιακβάλεη ελεξγά ξφιν ν 
δηακεηαθνξέαο πιεξψλνληαο ηα έμνδα ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ ζην ιηκάλη 
άθημεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ην ιηκάλη άθημεο ν δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη, εθηφο απφ ηα έμνδα 
απηά, θαη ην θφζηνο ηεο εθθφξησζεο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ ην πινίν, 
ην νπνίν αθνξά ηελ θίλεζε ηνπ γεξαλνχ (θαη θπκαίλεηαη ζηα 20-30 επξψ). Σν 
ιηκάλη ηνπ Ακβνχξγνπ είλαη νπζηαζηηθά ν εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο, ζηνλ 
νπνίν ηαμηλνκνχληαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ψζηε λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη 
ηνπο πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. 

` Σνχην κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Δθθφξησζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαη παξακνλή ηνπ ζην 
Ακβνχξγν γηα επαλαθφξησζε ζε πινίν σο ην ιηκάλη ηνπ επφκελνπ 
πξννξηζκνχ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα αθνξά π.ρ. κία κεηαθνξά πξνο ηηο 
ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

 Δθθφξησζε απφ ην πινίν θαη παξακνλή ηνπ ζην ιηκάλη σο ηε θφξησζή 
ηνπ ζε θνξηεγφ. 

 Απεπζείαο θφξησζε απφ ην πινίν ζε ζηδεξνδξνκηθή ακαμνζηνηρία κε 
κία θίλεζε γεξαλνχ. 
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ην ζεκείν απηφ είλαη ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε θνξηνεθθφξησζή ηνπο, απφ 
έλα θνξηεγφ πινίν ηεο ηάμεσο ησλ 6000 container. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ν δηακεηαθνξέαο έρεη αλαιάβεη ηελ παξάδνζε ελφο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζηελ Διιάδα, ηφηε ην πηζαλφηεξν είλαη λα θνξησζεί ην 
εκπνξεπκαηνθηβψηην απηφ απφ ην πινίν θαηεπζείαλ ζε θάπνην ζπξκφ. Με ηνλ 
ίδην ζπξκφ ζπλερίδεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κέρξη ην ζηαζκφ αλαδηαλνκήο 
ηνπ Sopron (ζηα ζχλνξα Οπγγαξίαο – Απζηξίαο), φπνπ κπνξεί λα 
κεηαθνξησζεί ζε άιιν ηξέλν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη πξνο ηα Βαιθάληα. Ο 
δηακεηαθνξέαο είλαη απηφο, πνπ έρεη αλαιάβεη ην ζηδεξνδξνκηθφ θφζηνο θαη 
απηφ ησλ απαξαίηεησλ θνξηψζεσλ θαη εθθνξηψζεσλ. 

  
 
Δθηφο απηνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ηεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 

θνξηίσλ, ν δηακεηαθνξέαο έρεη πξφζζεηα θαζήθνληα. Αλαιακβάλεη ηηο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ δηέιεπζεο απφ ηηο ρψξεο, απ’ φπνπ ζα 
πεξάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα, θαη πνιιέο θνξέο ηαθηνπνηεί δεηήκαηα ζπλνδείαο 
ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ απφ ηηο εγρψξηεο αξρέο. Μία ηέηνηα δηέιεπζε γίλεηαη 
ζε ζηελά ρξνληθά πιαίζηα, θαζψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηέιεπζεο, ελψ εθηφο απφ ηα έμνδα γηα ηελ 
έθδνζε ησλ αδεηψλ, ππάξρεη θαη ην έμνδν ζπλνδείαο απ’ ηηο αζηπλνκηθέο 
αξρέο, ην νπνίν αγγίδεη ηα 14 επξψ ηελ ψξα. 

Απφ ην ζηαζκφ ηνπ Sopron πιεξψλεη εθ λένπ ηελ θίλεζε ηνπ γεξαλνχ 
θαη αθνινχζσο ην θνξηεγφ, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ηνπ κέρξη ηνλ 
ηειηθφ πξννξηζκφ, πνπ είλαη ηηο  πεξηζζφηεξεο θνξέο νη απνζήθεο ηνπ 
παξαιήπηε. Ζ κεηαθνξά κε ην θνξηεγφ κπνξεί λα γίλεηαη απφ θάπνην 
ζπλεξγαδφκελν απηνθηλεηηζηή, ή κε θάπνηα κεηαθνξηθή εηαηξεία κε θαηνρή 
θνξηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεο. Ζ ζπλεξγαζία κε θάπνηα κεηαθνξηθή 
επηρείξεζε, ή κε θάπνην πξαθηνξείν κεηαθνξψλ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 
αμηφπηζηε, θαη πξνηηκάηαη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε 
αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ. 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο πξνζηίζεληαη ηα θφζηε αζθάιεηαο 
ηεο κεηαθνξάο, ηα νπνία γηα θνηλά θνξηία αλέξρνληαη ζην 1-1,5% ηνπ εηήζηνπ 
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ηδίξνπ κίαο δηακεηαθνξηθήο επηρείξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ αλέξρνληαη ζην δηπιάζην, αιιά ν δηακεηαθνξέαο 
ππνινγίδεη πεξηζζφηεξν απφ απηφ ην ρξεκαηηθφ θφζηνο, ηε δπζθνιία 
εμεχξεζεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, δηαηεζεηκέλεο λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο 
αζθάιεηα. Δθηφο φκσο απφ ηελ επηθηλδπλφηεηα, δηαδξακαηίδεη ξφιν θαη ε αμία 
ηνπ κεηαθεξφκελνπ εκπνξεχκαηνο. Σν πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ γηα ην θνηλφ 
θνξηίν αθνξά εκπνξεπκαηηθή αμία έσο 150000 επξψ. 

ηα έμνδα απηά πξνζηίζεληαη ηα εξγαηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ην 15-
20% ηνπ ηδίξνπ, ηα ελνίθηα, νη ζπληεξήζεηο θαη ηπρφλ ακνηβέο ηξίησλ. 
Οπζηαζηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ε ηηκνιφγεζε θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γίλεηαη εκπεηξηθά, αιιά ζε κεγαιχηεξεο 
επηρεηξήζεηο, κε πνιινχο εξγαδφκελνπο, παξαθνινπζείηαη ζηελά ην θφζηνο 
αλά δξνκνιφγην, ψζηε αθελφο λα κε ραζεί ν έιεγρνο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ν 
θαηάιιεινο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο αλά δξνκνιφγην, ή ππάιιειν ή φπσο 
αιιηψο θξίλεη ε επηρείξεζε θαηά πεξίπησζε. 

Οινθιεξψλνληαο ζεκεηψλεηαη φηη κπνξεί ην θνξηεγφ πινίν λα θζάλεη 
θαηεπζείαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηακεηαθνξέαο 
ρξεψλεηαη κφλν κε ηηο θηλήζεηο ηνπ γεξαλνχ. 

ε γεληθέο γξακκέο πάλησο φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θχξην παξάγνληα 
επηινγήο ηνπ κεηαθνξέα θαη δηακεηαθνξέα απνηειεί ε εκπεηξία ηνπ ζε 
δεηήκαηα κεηαθνξάο, ε πνηφηεηα ηεο κεηαθνξάο, ε θήκε ηνπ ζηελ αγνξά θαη 
θαηά πεξίπησζε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ην ζπγθεθξηκέλν δηακεηαθνξέα. 
Σν θφζηνο δελ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα επηινγήο, θαζψο νη ιήπηεο 
ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ελδηαθέξνληαη θπξίσο ζηελ άξηηα νινθιήξσζε ηεο 
κεηαθνξάο. 
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4 ΕΠΙΛΟΓΟ 
 
 

Ζ κεηαθνξά δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, γηαηί είλαη φινη νη παξάγνληεο 
ξεπζηνί θαη  αλά πάζα ζηηγκή  αλαηξέπνληαη. Ζ δηαξθψο κεηαβαιιφκελε 
λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ν εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο  
ππνρξεψλνπλ ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο λα ππνινγίδνπλ κε αθξίβεηα ηα 
θφζηε θαη λα ηα θαηαινγίδνπλ ζην κεηαθνξηθφ έξγν κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα, 
ψζηε νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ιακβάλνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο. 
Σαπηφρξνλα φκσο λα ηηο αθππλίδεη, ψζηε λα δηαβιέπνπλ ην κέιινλ θαη λα 
αλαπξνζαξκφδνπλ έγθαηξα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο  απνθάζεηο. 

Σα κέζα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ είλαη αλαγθαζκέλα λα ζπκκαρνχλ 
κεηαμχ ηνπο ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, ελψ παζρίδνπλ αηνκηθά λα 
πάξνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ ρεξζαία κεηαθνξά. Σν 
θνξηεγφ απηνθίλεην πιενλεθηεί ζηηο κηθξέο δηαδξνκέο. Ο ζηδεξφδξνκνο 
ππεξηεξεί ζηηο κεγάιεο δηαδξνκέο. Σν θνξηεγφ απηνθίλεην πιενλεθηεί ζηηο 
κηθξέο απνζηνιέο θαη ν ζηδεξφδξνκνο ζην κεγάιν έξγν. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή ε έλλνηα κεγάιν 
κεηαθνξηθφ έξγν απφ ηελ έλλνηα καδηθφ κεηαθνξηθφ έξγν. Ζ δηαθνξά είλαη 
πνηνηηθή. Μαδηθφ έξγν είλαη απηφ, πνπ πξνζθέξεη ν πειάηεο ζηελ κεηαθνξηθή 
επηρείξεζε, ζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο, δηαδξνκέο, θαη 
πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζεζκίεο. Απηή ε νξγάλσζε είλαη επηζπκεηή, δηφηη 
ζπκπηέδεη ην θφζηνο θαη επηηξέπεη ζηελ κεηαθνξηθή επηρείξεζε λα νξγαλψζεη 
ηνλ κεηαθνξηθφ άμνλα. 

Αληίζεηα ην κεγάιν έξγν ελδέρεηαη λα είλαη απξνγξακκάηηζην θαη 
πνζνηηθά απξφβιεπην. Απηφ δελ βνεζά ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη δξα αξλεηηθά ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο. ηε 
ρεξζαία κεηαθνξά δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηαζνχλ κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 
κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ ιχζε είλαη ε ζπκκαρία ή ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ  ηνπο γηα 
λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο. Απηφ αθνξά θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

Οη παξνχζεο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ κία δηαξθή κειινληηθή ηάζε 
πξνο ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. Οη ζπλζήθεο απηέο επαθίεληαη θπξίσο 
ζηελ παγθφζκηα, αιιά θαη ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζε 
πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Δπνκέλσο είλαη δήηεκα ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ 
λα αληηιεθζνχλ έγθαηξα ηηο κεηαβνιέο απηέο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ 
έγθαηξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα κπνξέζνπλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο, γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ 
κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηθαλνπνηεηηθψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 
 

**** 
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