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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σίτλοσ: Διερεφνθςθ Γενικϊν και Ειδικϊν Απαιτιςεων για Σιδθροδρομικι Μεταωορά 

Εμπορευμάτων 

Φοιτιτρια: Κϊτςθ Αρετι 

Επιβλζπων Κακθγθτισ: Μπαλλισ Ακανάςιοσ 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να διερευνιςει κζματα που αωοροφν ςτθ μεταωορά 

εμπορευμάτων με ςιδθρόδρομο. Αναλφεται το ςυνολικό ςφςτθμα τθσ εμπορευματικισ 

ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ και προςδιορίηονται τα ςτοιχεία εκείνα που επθρεάηουν 

κακοριςτικά τθ δυνατότθτα ωορτοεκωόρτωςθσ και μεταωοράσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν 

εμπορευμάτων. Ωσ πρϊτο βιμα παρουςιάηεται μία κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων 

και οι ςυνικεισ τεχνικζσ ςυςκευαςίασ τουσ. Στθ ςυνζχεια μελετϊνται οι γενικζσ και ειδικζσ 

απαιτιςεισ για τθ ςιδθροδρομικι μεταωορά των ανωτζρω κατθγοριϊν εμπορευμάτων. 

Αναπτφςςεται ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο με τθ μορωι ζμπειρου ςυςτιματοσ, που 

περιλαμβάνει πλθροωορίεσ για τθ ςυςκευαςία και διαχείριςθ των εμπορευμάτων, με ςτόχο 

τθν επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ωόρτωςθσ και τροχαίου υλικοφ για τθ 

ςιδθροδρομικι μεταωορά τουσ. Θ εωαρμογι τθσ μεκοδολογίασ αυτισ ζγινε για τα 

εμπορεφματα των επιχειριςεων τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ, και 

ςυγκεκριμζνα για προϊόντα μοριοςανίδων που παράγονται και διακινοφνται από μία 

μεγάλθ ελλθνικι επιχείρθςθ. 

 

ΑBSTRACT 

Title: General Investigation and Special Requirements for rail freight 

Student: Κotsi Areti  

Supervisor Professor: Βallis Athanasios  

The purpose of this study is to investigate issues relating to goods transport by rail. The 
entire system of rail freight transport is being analyzed, and the elements, that decisively 
affect handling and transport of specific categories of goods, are being identified. As a first 
step, a classification of goods and the usual packaging techniques are being presented. Then, 
the general and specific requirements for the transport of the above goods categories are 
being studied. A methodological framework in the form of an expert system, which includes 
information on the package and freight management, is being developed. Its aim is to select 
the appropriate loading equipment and rolling stock for the railway transport. The 
application of this methodology was applied to goods businesses of the Region of Eastern 
Macedonia - Thrace, and specifically to a large Greek business that produces and 
commercializes particleboard products. 
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1 Ειςαγωγή 

1.1 Εμπορεύματα 
 

Ο άνκρωποσ από τα προϊςτορικά χρόνια αγωνίηεται να ικανοποιιςει τισ διάωορεσ ανάγκεσ 

του, που είναι ςυνυωαςμζνεσ με τθν ίδια του τθν φπαρξθ. Οι ανάγκεσ μπορεί να είναι 

ςυντιρθςθσ, όπωσ θ ςίτιςθ, θ ζνδυςθ, θ ςτζγαςθ, πνευματικζσ, όπωσ θ μόρωωςθ, θ 

αναψυχι, κοινωνικζσ, όπωσ θ αςωάλεια και ψυχικζσ, όπωσ θ κοινωνικι αναγνϊριςθ και 

καταξίωςθ, θ αυτοπροβολι, κ.ά. Μία μεγάλθ κατθγορία αναγκϊν αωορά τα εμπορεφματα. 

Οι ανάγκεσ ικανοποιοφνται με τθ χριςθ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν. Πςον αωορά τα 

αγακά, αυτά διακρίνονται ςε ελεφκερα και οικονομικά. Οικονομικά αγακά είναι εκείνα που 

τα παράγει ο άνκρωποσ ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ. Τα οικονομικά αγακά 

κατθγοριοποιοφνται γενικά ανάλογα τθσ παραγωγισ τουσ ςε: α) αγακά του πρωτογενοφσ 

τομζα και β) αγακά του δευτερογενοφσ τομζα [1]. 

Ρρωτογενισ ονομάηεται ο παραγωγικόσ τομζασ δραςτθριοτιτων με αντικείμενο τθν 

απόκτθςθ ι απόςπαςθ αγακϊν (πρϊτων υλϊν) άμεςθσ ι ζμμεςθσ κατανάλωςθσ, κατ' 

ευκείαν από τθν ωφςθ, όπωσ γεωργία, αλιεία, κτθνοτροωία, κιρα, εξόρυξθ μεταλλευμάτων, 

υλοτομία. Ο δευτερογενισ τομζασ αξιοποιεί τον πρωτογενι, με τθν μεταποίθςθ των 

πρϊτων υλϊν (ςτθ μορωι, ςτθ χρθςιμότθτα, τισ ιδιότθτεσ) [2]. 

Τα αγακά κάκε τομζα ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ των ανκρϊπινων αναγκϊν. Απαιτείται 

επομζνωσ θ μεταωορά τουσ. Θ μεταωορά αποτελεί μία διαδικαςία θ οποία ξεκινάει από τθν 

πϊλθςθ ι αγορά των αγακϊν από τον παραγωγό και καταλιγει με τθ βοικεια των 

μεταωορικϊν μζςων ςε ενδιάμεςουσ εμπόρουσ, εργοςτάςια ι ςε τελικοφσ καταναλωτζσ *3]. 

Οι πρϊτεσ φλεσ είναι τα υλικά αγακά όταν βρίςκονται ακόμα ςτθ ωυςικι τουσ κατάςταςθ 

χωρίσ καμιά επεξεργαςία. Μπορεί να διατίκενται απευκείασ για κατανάλωςθ, όπωσ τα 

νωπά ωροφτα και λαχανικά, τα ωρζςκα αλιεφματα, θ οικοδομικι άμμοσ, κ.ά. Πταν οι 

πρϊτεσ φλεσ περάςουν ςτο ςτάδιο τθσ βιομθχανικισ επεξεργαςίασ και ςταδιακά 

μεταςχθματιςτοφν ςε προϊόντα, τότε κάνουμε λόγο για τα θμικατεργαςμζνα προϊόντα, 

όπωσ θ τεχνθτι ξυλεία, το αλεφρι, τα θμιτελι προϊόντα ζλαςθσ χάλυβα, κ.ά. Πταν τα υλικά 

αγακά υποςτοφν όλεσ τισ αναγκαίεσ επεξεργαςίεσ και πάρουν τθν τελικι τουσ μορωι, τότε 

αναωερόμαςτε ςτα τελικά ι ζτοιμα προϊόντα. Τα τελικά προϊόντα μπορεί να είναι χφδθν, 

όπωσ οι μπρικζτεσ άνκρακα και λιγνίτθ, θ χαλαηιακι άμμοσ ι ςυςκευαςμζνα, όπωσ θ 

μαρμελάδα, οι κονςζρβεσ ψαριϊν, τα τεχνθτά χρϊματα, τα ηυμαρικά, τα ζπιπλα, τα 

προϊόντα ςωλθνουργίασ, τα αυτοκίνθτα, κ.ά. 

Θ όλθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ περιλαμβάνει και ανατροωοδότθςθ. Τα θμικατεργαςμζνα 

προϊόντα (λιπάςματα, ωυτοωάρμακα, καφςιμα) κακϊσ και όςα από αυτά ζχουν υποςτεί μία 

περαιτζρω βιομθχανικι επεξεργαςία (μθχανιματα, εκρθκτικζσ φλεσ), μποροφν να 

αποτελζςουν «εργαλεία» του πρωτογενοφσ τομζα. Τα μθ χρθςιμοποιθμζνα τελικά προϊόντα 

και οι ςυςκευαςίεσ που απορρίπτονται μετά το άνοιγμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ 

βιομθχανικι επεξεργαςία μζςω των επιςτροωϊν, ι διαωορετικά να καταλιξουν ςτθν 

ανακφκλωςθ ι ςτθν υγειονομικι ταωι. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82
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Πλα τα οικονομικά αγακά αποτελοφν τα εμπορεφματα, τα υλικά αντικείμενα που ζχουν 

δθμιουργθκεί από τον άνκρωπο, εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του και αποτελοφν αντικείμενο 

ανταλλαγισ [4].Θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων ι ωυςικι διανομι, αποςκοπεί ςτθν 

παράδοςθ των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο, ςτθ ςωςτι 

ποςότθτα και βζβαια με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ [5].Τα διάωορα μζςα μεταωοράσ 

(πλοία, τρζνα, ωορτθγά οχιματα, αεροπλάνα αλλά και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν), ζχουν 

ςυμβάλλει δυναμικά ςτθν εφκολθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων από το ζνα άκρο τθσ γθσ 

ςτο άλλο [6]. 

 

Εικόνα 1: Ο «κφκλοσ» των εμπορευμάτων 

 

1.2 Εμπορευματικέσ Μεταφορέσ - Μεταφορικά Μέςα 
 
Εμπορευματικζσ μεταωορζσ, ςτον οικονομικό και εμπορικό χϊρο, ονομάηονται γενικά 

οποιεςδιποτε μετακινιςεισ ωορτίων από ζναν τόπο ςε ζναν άλλον. Κατά κανόνα θ 

μετακίνθςθ των ωορτίων γίνεται ζναντι κάποιασ αμοιβισ που ονομάηεται κόμιςτρο ι 

ναφλοσ [6]. 

Ο τομζασ των μεταωορϊν είναι μία από τισ πρϊτεσ κοινζσ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και διζπεται από τον τίτλο VI: «ΟΛ ΜΕΤΑΦΟΕΣ» (άρκρα 90-100 τθσ ςυνκικθσ για 

τθ λειτουργία τθσ ΕΕ). Με τθ Λευκι Βίβλο του 2001 (που ανακεωρικθκε το 2006), θ κοινι 

πολιτικι προςανατολίςτθκε προσ μία αρμονικι και ςυνεπι ανάπτυξθ των διαωόρων 

τρόπων μεταωοράσ, ιδίωσ μζςα από τθ ςυντροπικότθτα, δθλαδι τθ χριςθ κάκε τρόπου 

μεταωοράσ (χερςαίου, καλάςςιου, εναζριου ι ςυνδυαςμζνθσ μεταωοράσ) με τον πλζον 

αποτελεςματικό τρόπο *7]. 
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Με τθ Λευκι Βίβλο 4 ειςάγεται ο όροσ «Ευρωπαϊκι Ρεριοχι Μεταωορϊν» (European 

Transport Area), ο οποίοσ αναωζρεται ςτθν επίτευξθ μιασ πλιρουσ και ουςιαςτικισ 

ενοποίθςθσ του ςυςτιματοσ των Μεταωορϊν τθσ ΕΕ πολφ πζραν του μζχρι ςιμερα 

χρθςιμοποιοφμενου όρου «Εςωτερικι Αγορά Μεταωορϊν». Σε γενικζσ γραμμζσ 

περιλαμβάνεται θ δθμιουργία των: α) Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ ουρανοφ (Single European Sky), 

β) Ενιαίου Σιδθροδρομικοφ χϊρου (Single European Railway Area), και γ) Ενιαίου 

καλαςςίου χϊρου, ι τθσ λεγόμενθσ «μπλε ηϊνθσ» (blue belt) για τισ καλάςςιεσ μεταωορζσ 

(δθλαδι πλιρθσ ςυνεργαςία, ςυνδεςιμότθτα, και ανταλλαγι δεδομζνων λειτουργίασ 

μεταξφ Ευρωπαϊκϊν λιμζνων) [8]. 

Oι τφποι μεταωορϊν διακρίνονται ςε πζντε μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

1. οδικζσ μεταωορζσ 

2. ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ 

3. αεροπορικζσ μεταωορζσ 

4. καλάςςιεσ μεταωορζσ  

5. αγωγοί μεταωορϊν (pipelines) 

Πςον αωορά τθν Ελλάδα, τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διζπουν το περιβάλλον των 

μεταωορϊν είναι τα ακόλουκα: α) μεγάλο μζροσ των διαςυνοριακϊν μετακινιςεων 

πραγματοποιείται μζςω καλαςςίων οδϊν, β) το οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο είναι 

γενικά αραιά, γ) βαςικοί τφποι μεταωοράσ είναι ο οδικόσ (38,451 χλμ. που περιλαμβάνουν 

700 χλμ. αυτοκινθτοδρόμων και 9,210 χλμ. βαςικϊν οδϊν) και ο καλάςςιοσ (210 λιμάνια με 

430 πλοία με τακτικζσ καλάςςιεσ υπθρεςίεσ – 251 επιβατικά ωζρρυ, 97 επιβατικά πλοία, 76 

καταμαράν και μόνο 6 ναυλωμζνα εμπορευματικά πλοία) [9]. 

 

Εικόνα 2: Μερίδιο μεταφορικϊν μζςων ςτισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ τθσ Ευρϊπθσ για το ζτοσ 2013[10] 
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Οδικζσ Μεταφορζσ  

Οι οδικζσ μεταωορζσ αποτελοφν το κφριο μζςο μεταωορϊν εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

τόςο για τουσ επιβάτεσ όςο και για τα 

εμπορεφματα. Ανάλογα με τισ 

μεταωορικζσ ανάγκεσ υπάρχουν πολλζσ 

παραλλαγζσ οδικϊν οχθμάτων, όπωσ 

βυτιοωόρα αυτοκίνθτα, ωορτθγά 

ψυγεία, ωορτθγά μεταωοράσ υλικϊν 

μεγάλου όγκου και βάρουσ, 

πλατωόρμεσ μεταωοράσ containers. Θ 

οδικι μεταωορά κρίνεται κατάλλθλθ 

για μία πλθκϊρα κατθγοριϊν 

εμπορευμάτων, με ζμωαςθ ςτα 

ευπακι εμπορεφματα, όπωσ 

νωπά/κατεψυγμζνα ωροφτα, λαχανικά 

και άλλα ευαλλοίωτα τρόωιμα. 

Θ ανοδικι πορεία που παρουςιάηει το μεταωορικό ζργο των οδικϊν μεταωορϊν οωείλεται 

ςτα ςθμαντικά πλεονεκτιματα του μζςου, τα οποία και είναι: α) θ μεγάλθ ευελιξία ςτθ 

διαμόρωωςθ του δρομολογίου, β) θ εκτζλεςθ μεταωορϊν από πόρτα ςε πόρτα (door to 

door), γ) θ μθ απαίτθςθ ενδιάμεςων μεταωορτϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

μεταωοράσ, δ) θ μθ δζςμευςθ μεγάλου κεωαλαίου [11]. 

 

ιδθροδρομικζσ Μεταφορζσ  

Οι ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ, που 

ιταν άλλοτε το βαςικό μεταωορικό 

μζςο, περιζπεςαν ςε δεφτερθ μοίρα, 

μετά τθν άνοδο των οδικϊν 

μεταωορϊν κατά τθ δεκαετία του '60 

[12]. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ο 

ςιδθρόδρομοσ αναςυντάχκθκε και 

ανζκαμψε ϊςτε ςιμερα θ διακίνθςθ 

των εμπορευμάτων με το 

ςιδθρόδρομο να είναι ζνασ από τουσ 

αςωαλζςτερουσ και οικονομικότερουσ 

τρόπουσ μεταωοράσ μεγάλου όγκου 

εμπορευμάτων ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ 

[13]. 

Οι ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ εμωανίηουν πολλά πλεονεκτιματα ζναντι των οδικϊν 

μεταωορϊν και αποτελοφν μία βιϊςιμθ εναλλακτικι λφςθ για πολλοφσ τφπουσ ωορτίων 

[14+. Θ αναλυτικότερθ παρουςίαςθ των ςιδθροδρομικϊν μεταωορϊν ακολουκεί ςτο 

κεωάλαιο 3. 

Εικόνα 4: ιδθροδρομικζσ μεταφορζσ 

Εικόνα 3: Οδικζσ μεταφορζσ 
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Αεροπορικζσ Μεταφορζσ 

Οι αεροπορικζσ μεταωορζσ είναι το 

μζςο μεταωοράσ που ςθμειϊνει τθν 

ταχφτερθ ανάπτυξθ. Ο τομζασ των 

αεροπορικϊν μεταωορϊν καλφπτει 

μόνο το 10% τθσ μεταωοράσ 

εμπορευμάτων. Οι αεροπορικζσ 

μεταωορζσ αποτελοφν μία υπθρεςία 

υψθλοφ κόςτουσ και προτιμϊνται ςε 

περιπτϊςεισ όπωσ αποςτολι μικρϊν 

δεμάτων και μεταωορζσ «package 

express», με κοινό γνϊριςμα όλων των 

περικλειόμενων προϊόντων τθ μεγάλθ 

τουσ αξία *15]. 

Τα πλεονεκτιματα που εμωανίηουν οι αεροπορικζσ μεταωορζσ ζναντι των άλλων τφπων 

μεταωοράσ είναι θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ υψθλϊν ταχυτιτων και θ διζλευςθ υπεράνω 

χωρϊν χωρίσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ και ελζγχουσ. 

 

Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ 

Οι καλάςςιεσ μεταωορζσ μποροφν να διακρικοφν ςτισ εξισ δφο κατθγορίεσ: α)τισ 

εςωτερικζσ (inland waterway) και β) τισ διεκνείσ (international deep sea). Οι κυριότερεσ 

κατθγορίεσ εμπορευμάτων προσ μεταωορά είναι: τα ξθρά χφδθν ομοειδι ωορτία (π.χ. 

ηάχαρθ, ςιτάρι), τα γενικά ωορτία (π.χ. θλεκτρικά είδθ, ροφχα), τα υγρά ωορτία (π.χ. αργό 

πετρζλαιο, βενηίνθ, νάωκα) και τα κατεψυγμζνα εμπορεφματα. [16] 

Οι καλάςςιεσ μεταωορζσ ζχουν ηωτικι ςθµαςία για τθν Ευρϊπθ, κακϊσ περιςςότερο από 

το 90% του εξωτερικοφ εµπορίου τθσ Ε.Ε. και το 41% του εςωτερικοφ τθσ εμπορίου 

µεταωζρονται δια καλάςςθσ. Στθν 

Ελλάδα οι καλάςςιεσ µεταωορζσ 

είναι ςθµαντικζσ, δεδοµζνθσ και τθσ 

παράδοςθσ τθσ χϊρασ µασ ςτθ 

ναυτιλία γενικότερα. [17]. Σθμαντικό 

πλεονζκτθμα των καλαςςίων 

μεταωορϊν, το οποίο αντιςτακμίηει 

και τουσ αρκετά μεγάλουσ 

απαιτοφμενουσ χρόνουσ για τθν 

εκτζλεςι τουσ, αποτελοφν το 

χαμθλό κόςτοσ μεταωοράσ ανά μίλι 

και θ δυνατότθτα μεταωοράσ πολφ 

μεγάλων και παντόσ είδουσ ωορτίων. 

 

Εικόνα 5: Αεροπορικι μεταφορά 

Εικόνα 6: καλάςςια μεταφορά 
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Aγωγοί Μεταφορϊν 

Mε τον όρο αγωγοί μεταωορϊν αναωερόμαςτε ςε ςωλινεσ, μζςω των οποίων 

πραγματοποιείται θ μεταωορά 

αγακϊν. Οι αγωγοί μεταωορϊν 

καταςκευάηονται ςυνικωσ από 

χάλυβα ι πλαςτικό και ζχουν 

τυπικι εςωτερικι διάμετρο 100-

1220 mm. Οι περιςςότεροι αγωγοί 

μεταωορϊν κάβονται ςε βάκοσ 

0,90 – 183 m [18].Ο ςυγκεκριμζνοσ 

τφποσ μεταωοράσ ζχει χαμθλό 

κόςτοσ ενϊ παράλλθλα δεν 

απαιτείται ςυςκευαςία των 

προϊόντων [15]. 

Οι αγωγοί μεταωορϊν (pipelines) είναι ιδανικοί για τθ μεταωορά υγρϊν και αερίων 

αγακϊν, όπωσ ωυςικό αζριο, μαηοφτ, ακατζργαςτο πετρζλαιο και παράγωγά του, νερό, 

διάωορα χθμικά και προϊόντα διφλιςθσ. 

 

1.3 Σκοπόσ, ςτόχοσ και δομή τησ εργαςίασ 
 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να διερευνιςει τισ γενικζσ (κόςτοσ, επίπεδο 

εξυπθρζτθςθσ, κ.ά.) και ειδικζσ (κατάλλθλθ μοναδοποίθςθ, χαρακτθριςτικά εμπορευμάτων, 

κ.ά.) απαιτιςεισ τθσ μεταωοράσ εμπορευμάτων με ςιδθρόδρομο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

κατθγορίεσ των εμπορευμάτων και αναλφοντασ τα κριτιρια που είναι απαραίτθτα για τθ 

ςιδθροδρομικι μεταωορά. Τα ςτοιχεία τθσ μεταωοράσ που λιωκθκαν υπόψθ, βαςίςτθκαν 

ςτα χαρακτθριςτικά των ελλθνικϊν ςιδθροδρόμων. 

Οι ςτόχοι που τζκθκαν αωοροφςαν: α) ςτθν ανάλυςθ των κατθγοριϊν εμπορευμάτων, ςτθν 

εφρεςθ των τεχνικϊν ςυςκευαςίασ και των τρόπων ωορτοεκωόρτωςισ τουσ και β) ςτθ 

ανάπτυξθ ενόσ ζμπειρου ςυςτιματοσ για τθν επιλογι του κατάλλθλου τροχαίου υλικοφ για 

τθ ςιδθροδρομικι μεταωορά. 

Στο επόμενο κεωάλαιο αυτισ τθσ εργαςίασ κα παρουςιαςτεί θ βιβλιογραωικι επιςκόπθςθ 

του κζματοσ, παρουςιάηοντασ τισ εργαςίεσ που ζχουν αςχολθκεί με το κζμα τθσ μεταωοράσ 

εμπορευμάτων με ςιδθρόδρομο τα τελευταία χρόνια. 

Στο τρίτο κεωάλαιο, κα γίνει θ παρουςίαςθ των κατθγοριϊν εμπορευμάτων για μεταωορά 

με ςιδθρόδρομο. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα περιγραωoφν οι ταξινομιςεισ των εμπορευμάτων, 

κα παρουςιαςτοφν οι τφποι ςυςκευαςίασ των ωορτίων και οι μονάδεσ μεταωοράσ τουσ, ενϊ 

το κεωάλαιο κα ολοκλθρωκεί παρουςιάηοντασ αναλυτικά τθ ςιδθροδρομικι 

εμπορευματικι μεταωορά και τισ γενικζσ και ειδικζσ απατιςεισ που τθ χαρακτθρίηουν. 

Εικόνα 7: Αγωγοί μεταφοράσ 
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Στο τζταρτο κεωάλαιο κα παρουςιαςτεί θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, που εωαρμόςτθκε για 

τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ, τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν, και κα δοκοφν οι 

γενικζσ λφςεισ που προζκυψαν. 

Στο πζμπτο κεωάλαιο κα παρουςιαςτεί μία εωαρμογι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ, με 

δειγματικό χϊρο τθν Ρεριωζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ και τα προϊόντα των 

παραγωγικϊν τθσ κλάδων, τα οποία αποτελοφν και το αντικείμενο τθσ ςιδθροδρομικισ 

μεταωοράσ. Τζλοσ κα παρουςιαςκοφν τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ και κα αναωερκοφν 

οριςμζνα κζματα που χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ, όπωσ προζκυψαν από τθ 

γενικότερθ μελζτθ του κζματοσ. 
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2 Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη 
 

Οι εμπορευματικζσ μεταωορζσ ςχετίηονται ςτενά με τα κζματα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

O Kveiborg [19] ερευνά τθ ςχζςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ με τθν αφξθςθ των 

εμπορευματικϊν μεταωορϊν, ζχοντασ ωσ βάςθ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων 

τθσ ταξινόμθςθσ NST/R. Ειδικότερα, αναλφει το ηιτθμα τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ με τθν εμπορευματικι κίνθςθ, εςτιάηοντασ ςτο ρόλο ςυγκεκριμζνων τφπων 

εμπορευμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ πραγματοποιείται προκειμζνου να οριςκεί θ 

επιρροι μεμονωμζνων εμπορευμάτων ςε παράγοντεσ όπωσ, θ μζςθ χρονικι διάρκεια τθσ 

μεταωοράσ, το μζςο ωορτίο, οι διαδικαςίεσ χειριςμοφ ςτθν όλθ διαδικαςία τθσ μεταωοράσ 

και εωοδιαςτικισ. Θ επιλογι των κατθγοριϊν εμπορευμάτων βαςίηεται ςτθν ταξινόμθςθ 

NST/R. H μεκοδολογία που ακολουκείται ςτθρίηεται ςτθν καταγραωι ςτοιχείων και 

μετριςιμων μεγεκϊν, τα οποία επθρεάηουν τθν οδικι μεταωορά, όπωσ: παραγωγι κατά 

βιομθχανικό κλάδο, παραγωγι κατά εμπόρευμα, βάροσ μεταωερόμενου ωωζλιμου ωορτίου 

και διανυόμενθ χιλιομετρικι απόςταςθ. Κεωρϊντασ τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ ωσ 

ςτακερζσ, λαμβάνονται υπόψθ οι παράγοντεσ μεταςχθματιςμοφ, όπωσ: τα παραγόμενα 

προϊόντα από κάκε βιομθχανία, θ αξία των εμπορευμάτων, το μζγεκοσ τθσ διανομισ που 

πραγματοποιείται από ζνα όχθμα, το μζγεκοσ και ο τφποσ ιδιοκτθςίασ του οχιματοσ. Θ 

επιρροι των εν λόγω παραγόντων αναλφεται, κεωρϊντασ ότι αυτοί προκαλοφν τθν αφξθςθ 

των εμπορευματικϊν μεταωορϊν. Ωσ ςυμπζραςμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ, 

προκφπτει θ διαπίςτωςθ ότι υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παραμζτρων που προκαλοφν 

τισ μεταβολζσ ςτισ εμπορευματικζσ μεταωορζσ. Για αυτό το λόγο, κάκε προςπάκεια 

μοντελοποίθςθσ των μεγεκϊν και του όλου ςυςτιματοσ, κα πρζπει να πραγματοποιείται με 

ιδιαίτερθ ακρίβεια, κακϊσ υπάρχουν ακόμθ πολλά ανεξιγθτα ερωτιματα ςτθ ςχζςθ 

ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθν εμπορευματικι μεταωορά. 

Τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τισ εμπορευματικζσ μεταωορζσ ζχουν 

επίςθσ ερευνιςει ο Tapio [20], ο Fosgerau [21] και ο Stead [22+, οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι 

θ απόλυτθ αναλογία ανάμεςα ςτα δφο μεγζκθ δεν υωίςταται. Μία διαωορετικι 

μεκοδολογία ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα ζχει αναπτφξει και ο McKinnon [23+, λαμβάνοντασ 

υπόψθ περιςςότερα κριτιρια και παραμζτρουσ, ενϊ o Βrowne [24+ εςτιάηει τθν ζρευνά του 

ςτισ μεταωορζσ που πραγματοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ εωοδιαςτικζσ αλυςίδεσ ανάλογα 

με τθν κατθγορία των εμπορευμάτων ςφμωωνα με τθν ταξινόμθςθ NST/R. 

Ζχοντασ ωσ άξονα τθν κατθγορία του εμπορεφματοσ, οι Christopher Clott et al. [25] 

αναλφουν το κζμα τθσ μεταωοράσ αγροτικϊν εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβϊτια και 

τθν επιρροι τθσ ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα. Ειδικότερα, εξετάηουν τθν εξαγωγι ςόγιασ, 

μεταωερόμενθσ ςε Ε/Κ, από τθν πολιτεία του Illinois, λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ 

που ςχετίηονται με τισ απαιτιςεισ του εμπορεφματοσ όπωσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, 

εποχικότθτα, τιμολόγθςθ, διαδικαςίεσ χειριςμοφ. Αναωζρουν το ςιδθρόδρομο ωσ 

προτεινόμενο μζςο μεταωοράσ αγροτικϊν εμπορευμάτων, τονίηουν ωςτόςο πωσ θ 

περιοριςμζνθ διάκεςθ βαγονιϊν κατάλλθλων για τθ μεταωορά χφδθν εμπορευμάτων από 

τισ ςιδθροδρομικζσ εταιρείεσ, ζχει οδθγιςει ςτθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν τρόπων 

μεταωοράσ. 
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Πςον αωορά τθν κατθγορία των επικίνδυνων εμπορευμάτων και τθν ταξινόμθςι τουσ, ο 

Chambers [26+, επιςθμαίνει πωσ ορίηοντασ ακριβζςτερα τθν ποςότθτα, το είδοσ, και τθ 

ςυμπεριωορά ωσ προσ τθν ευωλεκτότθτα ενόσ εμπορεφματοσ, εξαςωαλίηεται μία καλφτερθ 

κατθγοριοποίθςθ τουσ κακϊσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ αςωαλείασ κατά το χειριςμό τουσ. 

Κατά τον Chambers, θ κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων ςχετίηεται ςε πρϊτο ςτάδιο με 

το υλικό τουσ και τον τρόπο ςυςκευαςίασ. Ωςτόςο υποςτθρίηεται ότι πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ και περαιτζρω παράγοντεσ, όπωσ το υλικό του εμπορευματοκιβωτίου 

μεταωοράσ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ των εμπορευμάτων εντόσ του. Θ κατθγοριοποίθςθ 

που παρουςιάηεται διακρίνει τα εμπορεφματα ςε μικτά, τα οποία κεωροφνται τα πιο 

επικίνδυνα, και ςε παλετοποιθμζνα, τα οποία κεωροφνται επικίνδυνα. Τα εμπορεφματα 

χωρίηονται ςτισ εξισ κλάςεισ : ΚΛΑΣΘ I (μθ εφωλεκτα εμπορεφματα), ΚΛΑΣΘ II 

(εμπορεφματα ξυλείασ ι μοναδοποιθμζνα ςε παλζτεσ), ΚΛΑΣΘ III (εμπορεφματα από 

τεχνθτζσ ίνεσ), ΚΛΑΣΘ V (πλαςτικά εμπορεφματα), και ΚΛΑΣΘ VI (εμπορεφματα υψθλισ 

επικινδυνότθτασ). 

Σχετικά με τθν επιλογι του μεταωορικοφ μζςου για τθ διεξαγωγι μίασ εμπορευματικισ 

μεταωοράσ και τισ γενικζσ και ειδικζσ απαιτιςεισ που αωοροφν τθ διαδικαςία, θ εργαςία 

των Cullinane και Τoy [27] αποτελεί μία ςυςτθματικι και περιεκτικι «ανάλυςθ 

περιεχομζνου» (content analysis), θ οποία πραγματεφεται το ςυγκεκριμζνο κζμα. Τα 

ςτοιχεία που ζχουν ςυγκεντρωκεί από βιβλιογραωία, επικεντρϊνονται ςτον προςδιοριςμό 

των παραμζτρων εκείνων που επιδροφν ςτθν επιλογι του μεταωορικοφ μζςου ςτισ 

εμπορευματικζσ μεταωορζσ. Ειδικότερα, φςτερα από μελζτθ και ανάλυςθ περίπου 80 

επιςτθμονικϊν άρκρων, κακορίςτθκαν 15 παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διαδικαςία και οι 

οποίοι είναι: το κόςτοσ μεταωοράσ, οι υπθρεςίεσ μεταωοράσ, θ αξιοπιςτία χρόνου 

μεταωοράσ, θ ςυχνότθτα μεταωοράσ, θ απόςταςθ μεταωοράσ, θ ταχφτθτα μεταωοράσ, θ 

ευελιξία (π.χ. ςτον προγραμματιςμό τθσ μεταωοράσ, ςτισ παραλαβζσ/παραδόςεισ, κ.λπ.), θ 

φπαρξθ κατάλλθλθσ υποδομισ, θ ικανότθτα (διακεςιμότθτα εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν, 

χωρθτικότθτα), εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ, ποςοςτό απϊλειασ/ηθμίασ, χαρακτθριςτικά 

των ωορτίων, πωλιςεισ ανά ζτοσ, ικανότθτα παρακολοφκθςθσ/ελζγχου ωορτίων, 

προθγοφμενθ ςυμπεριωορά (π.χ. εμπειρία τθσ εταιρείασ για μεταωορζσ, ςυμπεριωορά των 

μζςων κατά τθ μεταωορά, κ.λπ.) *28]. 

Οι ΜcGinnis et al [29] ζχουν επίςθσ αςχολθκεί με το ίδιο κζμα. Κατόπιν ανάλυςθσ που 

αποςκοποφςε ςτθ διερεφνθςθ των ςθμαντικότερων κριτθρίων για τθν επιλογι 

μεταωορικοφ μζςου, κατζλθξαν ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των πικανϊν παραγόντων που 

επθρεάηουν τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, ενϊ προχϊρθςαν και ςτθ βακμολόγθςι τουσ, 

ανάλογα με το βακμό ςπουδαιότθτασ και επιρροισ τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ 

μεταωορικοφ μζςου *28]. 

Σε μία πιο ειδικευμζνθ εργαςία οι Jeffs και Hills [30+ ερεφνθςαν τισ απαιτιςεισ των 

επιχειριςεων, που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο τθσ παραγωγισ χαρτιοφ και των 

εκδόςεων ςτθν Αγγλία, ςχετικά με τθν επιλογι μεταωορικοφ μζςου για τθ διεξαγωγι των 

εμπορευματικϊν μεταωορϊν τουσ. Οριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ που λιωκθκαν υπόψθ 

ιταν: οι επικυμίεσ του πελάτθ, τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, θ δομι και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ, οι διακζςιμεσ μεταωορικζσ ευκολίεσ, κ.ά *28]. 
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Eπίςθσ οι Cook et al [31+ προςδιόριςαν τα κριτιρια που επθρεάηουν τθν επιλογι μεταξφ 

οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ μζςου για τουσ κυριότερουσ άξονεσ εμπορευματικισ 

μεταωοράσ ςτθν Λνδία, ςυγκεντρϊνοντασ μζςω ςυνεντεφξεων τισ απαιτιςεισ των ωορζων 

που λάμβαναν μζροσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι. Οι κυριότερεσ απαιτιςεισ ςυγκεντρϊκθκαν, αξιολογικθκαν ανάλογα με το βακμό 

ςπουδαιότθτάσ τουσ (κλίμακα από 1 ζωσ 10) και ομαδοποιικθκαν ςε κατθγορίεσ *28]. 

Οι Καρκαηισ και Μαγγίνα [32] αςχολοφνται με το κζμα του κόςτουσ των εμπορευματικϊν 

μεταωορϊν, ειςάγοντασ τθν ζννοια του διακομβικοφ κόςτουσ μεταφοράσ, και κατά πόςο 

αυτό επθρεάηει τθ χωροκζτθςθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Αναλφουν τρία είδθ 

εμπορευματικϊν ςυςτθμάτων μεταωορϊν: το ςιδθροδρομικό, το αεροπορικό και το 

ακτοπλοϊκό. Για τθ μελζτθ του κάκε είδουσ μεταωοράσ χρθςιμοποιείται θ ανάλυςθ 

παλινδρόμθςθσ, ωσ τεχνικι ανάλυςθσ του διακομβικοφ κόςτουσ μεταωοράσ ςτθ βάςθ των 

ςθμαντικότερων κόμβων για κάκε ςφςτθμα μεταωορϊν. Το διακομβικό κόςτοσ μεταωοράσ 

(που, για μεν το ακτοπλοϊκό ςφςτθμα μετράται ςε ναυτικά μίλια, για δε το αεροπορικό 

ςφςτθμα, μετράται ςε status miles) μετατρζπεται ςτθν ενιαία βάςθ ςφγκριςθσ του 

διακομβικοφ κόςτουσ μεταωοράσ ανά χιλιόμετρο, ϊςτε με τθν ςφγκριςθ τθσ ςυμπεριωοράσ 

του κόςτουσ μεταωοράσ και των τριϊν ςυςτθμάτων μεταωορϊν από κοινοφ, να μποροφν να 

εξαχκοφν ζγκυρα ςυμπεράςματα, για πικανι αναμόρωωςθ πολιτικισ ςυςτθμάτων 

μεταωορϊν ι επθρεαςμοφ παραγόντων που κακορίηουν το κόςτοσ μεταωοράσ. 

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των εμπορευματικϊν μεταωορϊν, 

ζχουν ςχζςθ με τθν αμεςότθτα του κόςτουσ μεταωοράσ πρϊτων υλϊν, κατεργαςμζνων και 

ζτοιμων προϊόντων, ςτθν διαμόρωωςθ του κόςτουσ παραγωγισ αλλά και του τελικοφ 

(μικτοφ ι κακαροφ) περικωρίου κζρδουσ των επιχειριςεων που ζχουν να διακινιςουν 

πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι προϊόντων αλλά, και τα παραγόμενα προϊόντα μζχρι τον 

τελευταίο καταναλωτι. Ειδικότερα για τθ ςιδθροδρομικι εμπορευματικι μεταωορά, 

ακολουκείται θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του διακομβικοφ κόςτουσ μεταωοράσ 

ςυγκεκριμζνων εμπορευμάτων, γλυκά και δζρματα, και διαπιςτϊνεται ότι με τθν αφξθςθ 

των μεταωερόμενων ποςοτιτων εμπορευμάτων, επζρχεται μείωςθ του κόςτουσ 

μεταωοράσ. 

Σχετικά με το κζμα τθσ ωορτοεκωόρτωςθσ/χειριςμοφ των εμπορευμάτων (material 

handling), ο Osman Koulak *33+ αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα λιψθσ αποωάςεων για τθν 

επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ των εμπορευμάτων. Το ςφςτθμα 

FUMAHES (fuzzy multi-attribute material handling equipment selection), αποτελείται από 

μία βάςθ δεδομζνων και ζνα ζμπειρο ςφςτθμα. Θ βάςθ δεδομζνων περιζχει τισ 

πλθροωορίεσ για τουσ τφπουσ (περονοωόρα ανυψωτικά μθχανιματα, ωορτωτζσ, 

ερπυςτριοωόρα, κ.ά.) και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εξοπλιςμϊν. Το ζμπειρο ςφςτθμα, 

μζςω τθσ εξζταςθσ διαωορετικϊν κριτθρίων όπωσ, απαιτιςεισ των εμπορευμάτων, ευελιξία 

ςτο χειριςμό, αποτελεςματικότθτα, οδθγεί ςτθν επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ.  

Επίςθσ, οι Fisher et al. [34] ζχουν ειςάγει το ζμπειρο ςφςτθμα MATHES, το οποίο παρζχει τθ 

δυνατότθτα επιλογισ εξοπλιςμοφ μζςα από ζνα ςφνολο 16 πικανϊν λφςεων, λαμβάνοντασ 

ωσ κριτιρια τον όγκο των εμπορευμάτων, τισ διαςτάςεισ των μεταωορικϊν μονάδων και τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά των εξοπλιςμϊν. Ο Park [35] με τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 
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ICMESE λαμβάνει ωσ δεδομζνα 50 διαωορετικοφσ τφπουσ εξοπλιςμοφ και εξετάηοντασ τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά, τισ απαιτιςεισ ωσ προσ το χειριςμό των εμπορευμάτων και το 

πεδίο εωαρμογισ, οδθγείται ςτθν τελικι επιλογι. 

Τζλοσ, τεχνικζσ πλθροωορίεσ για τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ τθσ εμπορευματικισ 

ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ (εμπορευματοκιβϊτια, τφποι βαγονιϊν, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, κ.ά.) υπάρχουν δθμοςιευμζνεσ ςε πολλοφσ καταλόγουσ (Hapag Lloyd [36], 

DB Schenker [37+), ωςτόςο δε ςυνοδεφονται από οδθγίεσ – μζκοδο που να προςδιορίηουν 

το βζλτιςτο ςυνδυαςμό τουσ με κατθγορίεσ των μεταωερόμενων εμπορευμάτων. 
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3 Εμπορευματικέσ Μεταφορέσ και Σιδηρόδρομοσ 

3.1 Κατηγορίεσ, Τυποποίηςη και Μεταφορά Εμπορευμάτων 

3.1.1 Ταξινομήςεισ Εμπορευμάτων (Νομενκλατούρεσ) 

 

Με τθν ζννοια ταξινόμθςθ αναωερόμαςτε ςε ζνα ςφνολο πεπεραςμζνων, διακριτϊν και 

αμοιβαία αποκλειόμενων παρατθριςεων, ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο. Οι 

παρατθριςεισ ςυλλζγονται ςε ομάδεσ ι τάξεισ βάςει των ιδιαιτζρων χαρακτθριςτικϊν τουσ 

και των ςτόχων, για τουσ οποίουσ ζχουν ςυλλεχκεί. Μία ταξινόμθςθ μπορεί να είναι απλι ι 

ιεραρχικι (με διαωορετικά επίπεδα), όπου κάκε επίπεδο αποτελεί μία αυτοτελι κατάταξθ 

[38]. 

Οι ταξινομιςεισ αποτελοφν τθ βάςθ για τθ ςυλλογι και τθν κατάρτιςθ ςτοιχείων ςε κάκε 

τομζα τθσ ςτατιςτικισ. Ραρζχουν τυποποιθμζνεσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

περιγραωι μεγεκϊν, όπωσ θ οικονομικι δραςτθριότθτα, τα προϊόντα, οι δαπάνεσ, τα 

επαγγζλματα, θ υγεία, κ.ά. Επίςθσ αποτελοφν χριςιμα εργαλεία για τισ εκνικζσ ςτατιςτικζσ 

υπθρεςίεσ, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, τα πανεπιςτιμια, τθ νομικι κοινότθτα, κ.ά. [38]. Οι 

κφριεσ κατθγορίεσ ταξινομιςεων είναι οι ακόλουκεσ [39]: 

Σαξινομιςεισ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων: 

Οι ςυγκεκριμζνεσ ταξινομιςεισ είναι ςχεδιαςμζνεσ για τθν κατθγοριοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων που εκτελοφνται από μία μονάδα, όπωσ μία επιχείρθςθ ι μία βιομθχανία. 

Καλφπτουν όλο το εφροσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, από τθ γεωργία μζχρι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, και αποςκοποφν ςτθν ταξινόμθςθ των οικονομικϊν οντοτιτων 

(επιχειριςεισ, τοπικζσ μονάδεσ παραγωγισ, κ.ά.). Αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν παραγωγι και τουσ ςυντελεςτζσ που υπειςζρχονται 

ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (εργαςία, πρϊτεσ φλεσ, προμικειεσ, ενζργεια, κ.λπ.). Ρ.χ. για 

τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ χρθςιμοποιείται θ 

ταξινόμθςθ List of products of the European Community (PRODCOM List) (Κατάλογοσ 

PRODCOM), θ οποία αωορά τουσ κλάδουσ τθσ εξόρυξθσ και τθσ καταςκευισ *40]. 

Σαξινομιςεισ προϊόντων: 

Οι ταξινομιςεισ αυτοφ του είδουσ ςχετίηονται με τισ εκροζσ των οικονομικϊν οντοτιτων, 

δθλαδι τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ. Οι ταξινομιςεισ των αγακϊν αωοροφν τα 

εμπορεφματα και κεωροφνται ςθμαντικότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των υπθρεςιϊν. Οι 

ταξινομιςεισ των εμπορευμάτων χρθςιμοποιοφνται για τθν κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων, ςχετιηόμενων με πολλζσ πτυχζσ τθσ παραγωγισ αλλά και τθσ χριςθσ των 

εμπορευμάτων, όπωσ το εξωτερικό εμπόριο, θ κατανάλωςθ, οι μεταωορζσ, κ.ά. 

Ραραδείγματα ταξινομιςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτο εξωτερικό εμπόριο αποτελοφν:  

 Θ ταξινόμθςθ Harmonized System (HS) (Eναρμονιςμζνο Σφςτθμα), θ οποία 

ςυντάςςεται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τελωνείων (Worlds Customs 

Organisation) [41]. 
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 H ταξινόμθςθ Standard International Trade Classification (SITC) (Τυποποιθμζνθ 

Ταξινόμθςθ Διεκνοφσ Εμπορίου), θ οποία περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα τθσ 

ταξινόμθςθσ HS, πλθν του νομιςματικοφ χρυςοφ και των λοιπϊν νομιςμάτων *42]. 

 Θ ταξινόμθςθ Combined Nomenclature (CN) (Συνδυαςμζνθ Κατθγοριοποίθςθ), θ 

οποία δθμιουργικθκε προκειμζνου να διευκολφνει τθν εωαρμογι του Κοινοφ 

Εξωτερικοφ Δαςμολογίου (Common Customs Tarrif) [43]. 

  Θ ταξινόμθςθ Central Product Classification (CPC) at world level (Kεντρικι 

Ταξινόμθςθ των Ρροϊόντων), θ οποία αποτελεί ζνα διεκνζσ πρότυπο για τθν 

ανάλυςθ ςτοιχείων τθσ παραγωγισ, των τιμολογιςεων, κ.λπ. *44]. 

 Θ ταξινόμθςθ Statistical Classification of Products by Activity in the European 

Economic Community (CPA) at European level (Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν 

Δραςτθριοτιτων), θ οποία αποτελεί τθν ευρωπαϊκι εκδοχι τθσ ταξινόμθςθσ CPC 

[45]. 

Αντίςτοιχα παραδείγματα ταξινομιςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεταωορζσ αποτελοφν: 

 Θ ταξινόμθςθ Commodity Classification for Transport Statistics in Europe (CSTE) 

(Kατθγοριοποίθςθ Εμπορευμάτων για Στατιςτικζσ Μεταωορϊν ςτθν Ευρϊπθ), θ 

οποία ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι Χερςαίων Μεταωορϊν τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν (UNECE) [46]. 

  Θ ταξινόμθςθ Standard Goods Classification for Transport Statistics (NST/R) 

(Kατθγοριοποίθςθ Εμπορευμάτων για τισ Στατιςτικζσ Μεταωορϊν), θ οποία 

αποτελεί μία κατθγοριοποίθςθ των διακινοφμενων εμπορευμάτων εντόσ τθσ ΕΕ 

[47]. 

Μία ξεχωριςτι κατθγορία ταξινομιςεων αποτελοφν όςεσ αναωζρονται ςτα επικίνδυνα 

μεταωερόμενα εμπορεφματα. Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ κα ακολουκιςει 

μία ςφντομθ παρουςίαςθ των ταξινομιςεων που ςχετίηονται με τουσ τομείσ των προϊόντων 

και των υπθρεςιϊν, αλλά και του εμπορίου ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, CPC, CPA και CN 

αντίςτοιχα, ενϊ κα παρουςιαςκεί αναλυτικά θ ταξινόμθςθ NST/R, θ οποία ςυνδζεται 

άμεςα με τον τομζα των μεταωορϊν, κακϊσ και θ ταξινόμθςθ RID, θ οποία αωορά τα 

επικίνδυνα εμπορεφματα. 

3.1.1.1 Ταξινόμηςη CPC 

 

Θ ταξινόμθςθ CPC (Central Product Classification) – Kεντρικι Ταξινόμθςθ των Ρροϊόντων, 

αποτελεί μία περιεκτικι ταξινόμθςθ όλων των αγακϊν και υπθρεςιϊν ςε παγκόςμιο 

επίπεδο. Θ CPC παρουςιάηει τισ κατθγορίεσ όλων των προϊόντων που μποροφν να 

αποτελζςουν αντικείμενο εγχϊριων ι διεκνϊν ςυναλλαγϊν ι μποροφν να τεκοφν ςε 

αποκζματα. Ρεριλαμβάνει κυρίωσ τα προϊόντα, τα οποία κεωροφνται ωσ εκροζσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ μεταωερόμενα και μθ εμπορεφματα, αλλά και 

υπθρεςίεσ *48]. 

Θ CPC, ωσ μία πρότυπθ κεντρικι ταξινόμθςθ προϊόντων, αναπτφχκθκε για τθ ςυλλογι, τθν 

επεξεργαςία και τθν ταξινόμθςθ όλων των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, τα οποία αωοροφν 

διάωορουσ τομείσ, ςχετιηόμενουσ  με τα προϊόντα. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αυτοφ του είδουσ 
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καλφπτουν τομείσ όπωσ, θ παραγωγι, θ ενδιάμεςθ και τελικι κατανάλωςθ, ο ςχθματιςμόσ 

κεωαλαίου, το εξωτερικό εμπόριο και θ τιμολόγθςθ. Ειδικότερα, θ ςυλλογι των 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων απορρζει από τθν ανάλυςθ κεμάτων όπωσ, θ ροι των 

εμπορευμάτων, τα αποκζματα ι τα υπόλοιπα, το ιςοηφγιο των πλθρωμϊν, κ.ά. 

Χαρακτθριςτικό τθσ ταξινόμθςθσ CPC, είναι ότι τα εμπορεφματα ταξινομοφνται βάςει των 

ωυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ ι τθ ωφςθ τουσ, ςτθν περίπτωςθ των υπθρεςιϊν *48].  

H CPC αποτελείται από 5 επίπεδα. Αναλυτικότερα, ςτο Επίπεδο 1 περιλαμβάνονται 10 

υποδιαιρζςεισ, αρικμθμζνεσ από το 0 ζωσ το 9, οι οποίεσ περιγράωουν τισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ εμπορευμάτων. Στο Επίπεδο 2, περιλαμβάνονται οι 9 υποκατθγορίεσ κάκε 

βαςικισ κατθγορίασ, αρικμθμζνεσ με διψιωιουσ αρικμθτικοφσ κωδικοφσ. Στο Επίπεδο 3 

περιλαμβάνονται 9 αναλυτικότερεσ υποκατθγορίεσ για κάκε προθγοφμενθ, αρικμθμζνεσ με 

τριψιωιουσ αρικμθτικοφσ κωδικοφσ. Στο Επίπεδο 4 περιλαμβάνονται 9 κατθγορίεσ 

εμπορευμάτων, αρικμθμζνεσ με τετραψιωιουσ αρικμθτικοφσ κωδικοφσ, που ανικουν ςτο 

ανϊτερο προθγοφμενο επίπεδο και τζλοσ το Επίπεδο 5 περιλαμβάνει οριςμζνα ειδικότερα 

εμπορεφματα του Επιπζδου 4, με πενταψιωια αρίκμθςθ.  

Για παράδειγμα, θ αρικμθτικι κωδικοποίθςθ 01322, αναωζρεται ςτα λεμόνια, τα οποία 

ανικουν ςτθν υποκατθγορία 0132 των εςπεριδοειδϊν του Επιπζδου 4, ςτθν υποκατθγορία 

013 των ωροφτων και καρπϊν του Επιπζδου 3, ςτθν κατθγορία 01 των προϊόντων γεωργίασ, 

κθπουρικισ και κθπευτικισ του Επίπεδου 2 και τζλοσ ςτθ βαςικι κατθγορία 0 τωn 

προϊόντων γεωργίασ, δαςοκομίασ και αλιείασ του Επιπζδου 1. Στο Ραράρτθμα Α 

παρουςιάηονται οι 10 βαςικζσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων, ςε Επίπεδο 1 τθσ ταξινόμθςθσ 

CPC, και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.  

 

3.1.1.2 Ταξινόμηςη CPA 

 

Θ ταξινόμθςθ CPA (Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic 

Community)-Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων είναι θ ευρωπαϊκι 

εκδοχι τθσ ταξινόμθςθσ CPC (Central Product Classification), θ οποία αποτελεί μία 

ολοκλθρωμζνθ ταξινόμθςθ όλων των αγακϊν και των υπθρεςιϊν από τθ Διεφκυνςθ 

Στατιςτικισ των Ενωμζνων Εκνϊν (United Nations Statistics Division [UNSD]). Θ CPA είναι 

νομικά δεςμευτικι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςυντάςςεται από τθ Στατιςτικι Υπθρεςία 

τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Commission of the European Communities 

[Statistical Office / Eurostat]) [49]. 

Αντικείμενο τθσ CPA είναι θ παρουςίαςθ όλων των κατθγοριϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

που κεωροφνται εκροζσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, και μποροφν να αποτελζςουν 

αντικείμενο εγχϊριων – διεκνϊν ςυναλλαγϊν ι να τεκοφν ςε αποκζματα εντόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ [49]. 

Κφριο γνϊριςμα τθσ CPA είναι ότι θ ταξινόμθςθ των προϊόντων γίνεται με βάςθ τα ωυςικά 

χαρακτθριςτικά (ι τθ ωφςθ, ςτθν περίπτωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν) [49]. Θ CPA 

δομείται από ζξι επίπεδα (Levels), το πρϊτο από τα οποία αναωζρεται ςτουσ γενικοφσ 
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τίτλουσ των κατθγοριϊν προϊόντων και τα υπόλοιπα δίνουν λεπτομερζςτερεσ περιγραωζσ 

των ειδϊν προϊόντων. Ειδικότερα, ςτο Επίπεδο 1 περιλαμβάνονται 21 τομείσ που 

προςδιορίηονται από αλωαβθτικό κϊδικα (A-U) και υποδθλϊνουν τθν περιγραωι τθσ 

κατθγορίασ του προϊόντοσ, ςτο Επίπεδο 2, 88 τμιματα που προςδιορίηονται από διψιωιο 

αρικμθτικό κωδικό, ςτο Επίπεδο 3, 261 ομάδεσ που χαρακτθρίηονται από τριψιωιο 

αρικμθτικό κωδικό, ςτο Επίπεδο 4, 575 τάξεισ που προςδιορίηονται από τετραψιωιο 

αρικμθτικό κωδικό, ςτο Επίπεδο 5, 1342 κατθγορίεσ που προςδιορίηονται από πενταψιωιο 

αρικμθτικό κωδικό και ςτο Επίπεδο 6, 3142 υποκατθγορίεσ που προςδιορίηονται από 

εξαψιωιο αρικμθτικό κωδικό. 

Για παράδειγμα, θ κωδικοποίθςθ Level 5-Code 01.24.1 υποδθλϊνει ωσ κατθγορία 

προϊόντων τα μιλα, τα οποία εντάςςονται ςτθν γενικι κατθγορία Ρροϊόντα Γεωργίασ, 

Δαςοκομίασ και Αλιείασ (Level 1-Code A). Στο Ραράρτθμα Α παρουςιάηονται οι βαςικζσ 

κατθγορίεσ εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν, ςε Επίπεδο 1 τθσ ταξινόμθςθσ CPC, και κάποια 

ενδεικτικά παραδείγματα.  

 

3.1.1.3 Ταξινόμηςη CN 

 

Θ ταξινόμθςθ CN (Combined Nomenclature)-Συνδυαςμζνθ Κατθγοριοποίθςθ είναι θ 

ταξινόμθςθ των προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται εντόσ τθσ Ε.Ε. Συντάςςεται από το 

Συμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Council of the European Communities) και 

αποτελεί μία ετθςίωσ ενθμερωμζνθ ταξινόμθςθ, από τθν 1θ Λανουαρίου κάκε ζτουσ [50]. 

Θ κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων γίνεται ςφμωωνα με τισ πρϊτεσ τουσ φλεσ και το 

ςτάδιο παραγωγισ ςτο οποίο ανικουν. Οργανϊνεται ςε πζντε επίπεδα, το πρϊτο από τα 

οποία αναωζρεται ςτουσ γενικοφσ τίτλουσ των κατθγοριϊν προϊόντων και τα υπόλοιπα 

δίνουν λεπτομερζςτερεσ περιγραωζσ των ειδϊν προϊόντων. Ειδικότερα, ςτο Επίπεδο 1 

περιλαμβάνονται ενότθτεσ κωδικοποιθμζνεσ με ρωμαϊκοφσ αρικμοφσ που υποδθλϊνουν 

τθν περιγραωι τθσ κατθγορίασ του προϊόντοσ, ςτο Επίπεδο 2, κεωάλαια που 

προςδιορίηονται από ζνα διψιωιο αρικμθτικό κωδικό, ςτο Επίπεδο 3, κλάςεισ που 

προςδιορίηονται από ζνα τετραψιωιο αρικμθτικό κωδικό, ςτο Επίπεδο 4, κατθγορίεσ τθσ HS 

που προςδιορίηονται από ζνα εξαψιωιο αρικμθτικό κωδικό και ςτο Επίπεδο 5, κατθγορίεσ 

τθσ CN που προςδιορίηονται από ζνα οκταψιωιο αρικμθτικό κωδικό. 

Για παράδειγμα θ κωδικοποίθςθ Level 7-Code 22089041 υποδθλϊνει ωσ προϊόν το οφηο, το 

οποίο εντάςςεται ςτθ γενικι ενότθτα Ρροϊόντα Χθμικϊν ι ςυναωϊν Βιομθχανιϊν (Level 1-

Chapter VI). Στο Ραράρτθμα Α παρουςιάηονται οι βαςικζσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων, ςε 

Επίπεδο 1 τθσ ταξινόμθςθσ CΝ, και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. 
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3.1.1.4 Ταξινόμηςη NST/R 

 

Θ ταξινόμθςθ NST/R (Standard Goods Classification for Transport Statistics Revised)) 

Kατθγοριοποίθςθ Εμπορευμάτων για τισ Στατιςτικζσ Μεταωορϊν, αποτελεί ουςιαςτικά ζνα 

κατάλογο τυποποιθμζνων ονοματολογιϊν εμπορευμάτων, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ το 1961, 

μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Θ ςφνταξθ τθσ 

πραγματοποιικθκε υπό τθ ςτενι ςυνεργαςία εμπειρογνωμόνων από τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (European Community), τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Θνωμζνων 

Εκνϊν (ECE/UNO), κακϊσ επίςθσ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν [51]. 

H ταξινόμθςθ NST/R χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι και παρουςίαςθ ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων ςτον τομζα των μεταωορϊν ςτθν Ευρϊπθ. Βρίςκεται ςε πλιρθ αντιςτοιχία με τθν 

ταξινόμθςθ CSTE (Commodity Classification for Transport Statistics in Europe), θ οποία 

ςυντάςςεται αποκλειςτικά από τθν Οικονομικι Επιτροπι των Θνωμζνων Εκνϊν (ECE/UNO) 

και εξυπθρετεί τουσ ίδιουσ ςκοποφσ, με τθ μόνθ διαωορά ότι περιλαμβάνει κάποιεσ 

περαιτζρω αναλφςεισ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων Κοινοτικϊν αναγκϊν. Ρρότυπο για τθ 

ςφνταξθ τθσ NST/R αποτζλεςε θ ταξινόμθςθ NIMEXE, θ οποία χρθςιμοποιοφνταν από τθν 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα για ςτατιςτικζσ εξωτερικοφ εμπορίου μζχρι και το 1987. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι θ NST/R αποτελεί μία δυναμικι και όχι ςτατικι ταξινόμθςθ, κακϊσ ζχει 

υποςτεί μετατροπζσ για τθν τελικι κακιζρωςι τθσ. Ο τελικόσ τίτλοσ ΝST/R (ςε αντίκεςθ με 

τον αρχικό NST), κακιερϊκθκε οριςτικά τθν 1θ Λανουαρίου του 1967, φςτερα μία ςειρά 

μικρϊν τροποποιιςεων [51]. 

Ρρόςωατα θ Εurostat προζβθκε ςε ακόμθ μία πρόταςθ για ανακεϊρθςθ τθσ NST/R, 

κρίνοντάσ τθν απαραίτθτθ για τουσ εξισ λόγουσ [51]: 

α) θ ταξινόμθςθ ΝΛΜΕΧE (πρότυπο τθσ NST/R) ζχει αντικαταςτακεί από τθν ταξινόμθςθ CN 

ιδθ από το 1988, με αποτζλεςμα θ NST/R να μθ ςυνδζεται πλζον με το ςφςτθμα των 

διεκνϊν και κοινοτικϊν ςτατιςτικϊν ταξινομιςεων 

β) ςφμωωνα με τον Κανονιςμό του Συμβουλίου τθσ ΕΕ για τθ CPA (European Union Council 

Regulation) πρζπει για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, ςχετικϊν με μεταωερόμενα 

εμπορεφματα, να κακιερωκεί μία ταξινόμθςθ ςε ςυςχζτιςθ με τθ CPA 

γ) οριςμζνεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων τθσ NST/R κεωροφνται ελάχιςτα χριςιμεσ. 

H ταξινόμθςθ NST/R ζχει τθ μορωι ενόσ καταλόγου, αποτελοφμενου από 167 τίτλουσ 

κατθγοριϊν εμπορευμάτων, θ διάκριςθ των οποίων γίνεται με βάςθ τθ ωφςθ των 

εμπορευμάτων, το ςτάδιο επεξεργαςίασ τουσ, τισ μεκόδουσ μεταωοράσ και τισ ςυνολικά 

μεταωερόμενεσ ποςότθτεσ. Δομείται ςε τρία επίπεδα, με το πρϊτο να αποτελεί το γενικό 

τίτλο τθσ κατθγορίασ εμπορευμάτων και τα επόμενα δφο να αποτελοφν αναλυτικότερεσ 

υποδιαιρζςεισ των εμπορευμάτων που ςυμπεριλαμβάνει θ αρχικι κατθγορία. Ειδικότερα, 

το Επίπεδο 1 περιλαμβάνει 10 κεωάλαια που προςδιορίηονται από μονοψιωιουσ 

αρικμθτικοφ κωδικοφσ και υποδθλϊνουν το γενικό τίτλο τθσ κατθγορίασ εμπορευμάτων, το 

Επίπεδο 2, 52 ομάδεσ που χαρακτθρίηονται από διψιωιουσ αρικμθτικοφσ κωδικοφσ, το 

Επίπεδο 3, 175 τίτλουσ που προςδιορίηονται από τριψιωιουσ αρικμθτικοφσ κωδικοφσ. 
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Για παράδειγμα ο αρικμθτικόσ κωδικόσ 12 (Level 2) υποδθλϊνει τθν υποκατθγορία 

προϊόντων Ροτά, τα οποία εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ κατθγορία με αρικμθτικό κωδικό 

1(Level 1) Tρόωιμα, ενϊ ο αρικμθτικόσ κωδικόσ 121 (Level 3) αναωζρεται ςτο προϊόν κραςί, 

το οποίο ανικει ςτθν υποκατθγορία Ροτά. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ 

ταξινόμθςθ NST/R. 

Πίνακασ 1: Σαξινόμθςθ NST/R 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ NST/R 

(ΕΡΛΡΕΔΟ 1) (ΕΡΛΡΕΔΟ 2 και 3) 

0 ΓΕΩΡΓΙΚΑ/ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΑ 01 Σιτθρά 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 Ρατάτεσ 

03 Nωπά / κατεψυγμζνα ωροφτα και λαχανικά 

04 Κλωςτοχωαντουργικζσ φλεσ και τεχνθτζσ ίνεσ 

05 Ξυλεία και ωελλόσ 

      051 Χαρτί 
      055 Κορμοί Ξυλείασ  
      056 Τεχνθτι ξυλεία  
      057 Καυςόξυλα, καρβουνόξυλα 

06 Ηαχαρότευτλα 

09 Λοιπζσ πρϊτεσ φλεσ ηωικισ ι ωυτικισ προζλευςθσ 

1 ΣΡΟΦΙΜΑ 11 Ηάχαρθ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 Αλκοολοφχα Ροτά 
     128 Μθ αλκοολοφχα ποτά 

13 Διεγερτικά και μπαχαρικά 

14 Ευαλλοίωτα τροωίμα 
     141  Νωπά , διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα 
Κρζατα 
     142 Αλιεφματα, μαλακόςτρακα και μαλάκια , ωρζςκα , 
κατεψυγμζνα , παςτά ι καπνιςτά 
     143 Γάλα και κρζμα γάλακτοσ 
     144 Βοφτυρο, τυρί , λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα 

16 Μθ ευαλλοίωτα τρόωιμα 
     161 Aλεφρι, άλευρα ςιτθρϊν και πλιγοφρι 

17 Ηωοτροωζσ και υπολείμματα τροωίμων  

18 Σπόροι και καρποί 

2 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΙΜΑ 21 Άνκρακασ 

  
  
  
  
  
  
  

     211 Άνκρακασ 

     213 Μπρικζτεσ άνκρακα 

22 Λιγνίτθσ και τφρωθ 
     221 Λιγνίτθσ 
     222 Μπρικζτεσ λιγνίτθ 
     224 Τφρωθ 
23 Κοκ 

3 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 31 Αργό πετρζλαιο  

  
  

32 Ραράγωγα καυςίμων 

33 Αζριοι υδρογονάνκρακεσ , υγροί ι ςυμπιεςμζνοι 

4 ΙΔΗΡΟΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΑ 41 Σιδθρομεταλλεφματα 

  45 Μθ ςιδθροφχα μεταλλεφματα και ςτερεά υπολείμματα 
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  46 Στερεά υπολείμματα ςιδιρου και χάλυβα, ςκόνθ 
υψικαμίνου 

5 ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΑ 
51 Xυτοςίδθροσ και ακατζργαςτοσ χάλυβασ, 
ςιδθροκράματα (χελϊνεσ) 

 

52 Θμιτελι προϊόντα ζλαςθσ χάλυβα 
     522 Ρλάκεσ, μπιγιζτεσ, ςπείρεσ  

53 άβδοι οπλιςμοφ, διατομζσ, χονδρόςυρμα, 
ςιδθροτροχιζσ 

54 Φφλλα, ςτεωάνια, ταινίεσ   

55 Aγωγοί μεταωοράσ, ςωλινεσ, castings και forgings 
      551 Αγωγοί μεταωοράσ, ςωλινεσ  

56 Μθ ςιδθροφχα μζταλλα 
     562 Κράματα αλουμινίου (χελϊνεσ) 

6 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 61 Άμμοσ , χαλίκι , πθλό και ςκωρία 

  
  
  
  
  
  

62 Αλάτι , ςιδθροπυρίτθσ , κείο 

63 Άλλεσ πζτρεσ γαίεσ και τα ορυκτά 

64 Αςβζςτθσ, τςιμζντο 

65 Σοβάδεσ 

69 Δομικά Υλικά  
     692 Τοφβλα, κεραμίδια, κεραμικά οικοδομικά υλικά, 
πυρίμαχα δομικά υλικά 

7 ΛΙΠΑΜΑΣΑ 71 Φυςικά λιπάςματα 

  72 Χθμικά λιπάςματα 

9 ΔΙΑΦΟΡΑ 91 Μεταωορικόσ εξοπλιςμόσ 

  
  
  

  
  
  
  

92 Τρακτζρ, γεωργικά μθχανιματα και εξοπλιςμόσ 

93 Λοιπζσ ςυςκευζσ και μθχανιματα, μθχανζσ , 
εξαρτιματα 

94 Καταςκευαςμζνα υλικά 

95 Γυαλί , υαλικά , κεραμικά προϊόντα 

96 Δζρμα, κλωςτοχωαντουργικά προϊόντα και τα είδθ 
ζνδυςθσ 

97 Λοιπά βιομθχανικά είδθ 

99 Διάωορα είδθ 
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3.1.1.5 Tαξινόμηςη RID 

 

Ο ευρωπαϊκόσ κϊδικασ που διζπει τισ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ είναι θ Συμωωνία για τθ 

Διεκνι Σιδθροδρομικι Μεταωορά Επικινδφνων Εμπορευμάτων RID (International Rail 

Carriage Regulations). Ωσ επικίνδυνα χαρακτθρίηονται τα ωορτία που αποτελοφνται από 

εμπορεφματα, είδθ και υλικά, θ μεταωορά των οποίων ενζχει κινδφνουσ τόςο για τθ ηωι και 

τθν υγεία ανκρϊπων και ηϊων όςο και για τθ δθμόςια τάξθ και αςωάλεια. Σκοπόσ τθσ 

ςυμωωνίασ είναι θ διαςωάλιςθ τθσ αςωαλοφσ μεταωοράσ των επικινδφνων εμπορευμάτων, 

όταν αυτά διζρχονται από μία ι περιςςότερεσ χϊρεσ [52]. 

Ωσ προσ τισ ιδιότθτζσ τουσ οι επικίνδυνεσ φλεσ ταξινομοφνται ςε 9 κλάςεισ, με τθν κάκε 

κλάςθ να είναι είτε «περιοριςτικι» είτε «μθ περιοριςτικι». Για τισ περιοριςτικζσ κλάςεισ 

επιτρζπεται θ μεταωορά μόνο των ουςιϊν που ανικουν ςε αυτζσ ενϊ απαγορεφεται θ 

μεταωορά όςων ουςιϊν δεν αναωζρονται [52].  

Θ ςυμωωνία RID επιβάλλει τθ ςιμανςθ των οχθμάτων που μεταωζρουν επικίνδυνα 

εμπορεφματα με δφο είδθ ςιμανςθσ: α) πορτοκαλί πινακίδεσ αναγνϊριςθσ του κινδφνου 

(ωζρονται ςτο εμπρόσ και πίςω μζροσ του οχιματοσ), β) ετικζτεσ κινδφνου. 

 

Εικόνα 8: Πινακίδα αναγνϊριςθσ κινδφνου [53] 

 

 

Εικόνα 9: Ετικζτεσ κινδφνου [54] 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ επικινδφνων ουςιϊν ςφμωωνα 

με τθν ταξινόμθςθ RID. 
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Πίνακασ 2: Σαξινόμθςθ Επικινδφνων Φορτίων κατά RID 

 

 

3.1.2 Συςκευαςία και Μεταφορικέσ Μονάδεσ  

 

Θ ςυςκευαςία, ςαν διαδικαςία, αποτελεί ζνα ςυντονιςμζνο ςφςτθμα που ςτοχεφει ςτθ 

διευκόλυνςθ τθσ μεταωορά, διανομισ, αποκικευςθσ, λιανικισ πϊλθςθσ και τελικισ χριςθσ 

των αγακϊν [55+. Θ ςυςκευαςία των προϊόντων μπορεί να διακρικεί ςε δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ: α) τθν τελικι ςυςκευαςία και β) τθ ςυςκευαςία διακίνθςθσ. Αναλυτικότερα τα 

επίπεδα ςτα οποία κατατάςςουμε τθ ςυςκευαςία είναι τρία :  

Ρρωτογενισ ςυςκευαςία: Είναι θ ςυςκευαςία ςτθν οποία ςυνικωσ αγοράηει το προϊόν ο 

καταναλωτισ. Θ πρωτογενισ ςυςκευαςία κα πρζπει κυρίωσ: α) Nα προςτατεφει τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ. β) Nα προςελκφει. γ) Nα είναι χρθςτικι. δ) Nα τοποκετείται 

εφκολα ςτο ράωι. Τφποι πρωτογενοφσ ςυςκευαςίασ είναι θ ωιάλθ, το μικρό μεταλλικό 

δοχείο, οι ςάκοι, θ χάρτινθ ςυςκευαςία. 

Δευτερογενισ ι ομαδοποιθμζνθ ςυςκευαςία: Είναι θ ςυςκευαςία που περιζχει ζνα 

ςυγκεκριμζνο αρικμό από πρωτογενείσ ςυςκευαςίεσ (π.χ. κιβϊτιο, χαρτόδιςκοσ) και 

αποτελεί τθ βαςικι μονάδα πϊλθςθσ μιασ παραγωγικισ ι εμπορικισ εταιρείασ, είναι 
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δθλαδι θ ςυςκευαςία τθν οποία ςυνικωσ αγοράηει ο ζμποροσ ι το κατάςτθμα. Θ 

δευτερογενισ ςυςκευαςία κα πρζπει : α) Nα προςτατεφει το προϊόν από εξωτερικζσ 

επιδράςεισ. β) Nα προςτατεφει τθν πρωτογενι ςυςκευαςία από ωκορζσ και χτυπιματα. γ) 

Nα επιτρζπει τθ ςωςτι αξιοποίθςθ των μζςων μεταωοράσ (κατάλλθλεσ διαςτάςεισ). δ)Nα 

διευκολφνει τθν παλετοποίθςθ, ϊςτε να αποκθκεφεται το προϊόν με αςωάλεια. ε) Nα 

αντζχει ςτισ καταπονιςεισ. 

Τριτογενισ ςυςκευαςία: Είναι θ ςυςκευαςία που περιλαμβάνει ζνα ςχετικά μεγάλο αρικμό 

προϊόντων ςε μορωι δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ (π.χ. παλζτα). Θ τριτογενισ ςυςκευαςία 

κα πρζπει: α) Nα επιτρζπει ςτο τελικό κιβϊτιο να μεταωερκεί και να αποκθκευτεί με 

αςωάλεια και υγιεινι. β) Nα διευκολφνει τθν αποκικευςθ και τθ μεταωορά. γ) Nα 

διευκολφνει κατά το δυνατόν τθ ςτοίβαξθ (ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό είναι 

επικυμθτό/εωικτό). 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι διάωοροι τφποι μικρισ μοναδοποίθςθσ, ανάλογα με το 

επίπεδο ςυςκευαςίασ ςτο οποίο ανικουν και τθ χριςθ τουσ, κακϊσ και δφο είδθ 

βοθκθτικϊν υλικϊν για τισ ςυςκευαςίεσ. 

ΦΛΑΛΕΣ 

Είναι μονάδεσ ςυςκευαςίασ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται 

για προϊόντα ςε υγρι ι παχφρρευςτθ μορωι, όπωσ τα 

ποτά (αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κραςιά, 

ωαρμακευτικά και χθμικά προϊόντα). Υλικά καταςκευισ 

των ωιαλϊν αποτελοφν το γυαλί και διάωορα είδθ 

πλαςτικϊν.  

ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΧΑΤΛΝΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 

Θ πλαςτικοποιθμζνθ χάρτινθ ςυςκευαςία ζχει ευρεία χριςθ ςε 

χφδθν ςτερεά προϊόντα (ηάχαρθ, αλεφρι). Ωςτόςο δεν παρζχει 

προςταςία από τθν υγραςία. Θ πιο ςφγχρονθ εξζλιξθ ςτον τομζα 

του χαρτιοφ είναι θ ανάπτυξθ χάρτινων ςυςκευαςιϊν ενιςχυμζνων 

με ωφλλα αλουμινίου και πλαςτικοφ, ειδικϊν για προςταςία από 

τθν υγραςία κακϊσ και για ςυςκευαςία υγρϊν προϊόντων (γάλα, 

χυμοί, κ.α.)  

ΜΛΚΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΔΟΧΕΛΑ 

Διακρίνουμε δφο κατθγορίεσ δοχείων : α) δοχεία γενικισ χριςθσ, τα οποία είναι 

καταςκευαςμζνα από ωφλλα λευκοςιδιρου, αλουμινίου και κραμάτων τουσ, και 

εξυπθρετοφν κυρίωσ τθ ςυςκευαςία τροωίμων ςε ςτερεά ι 

υγρι μορωι (κονςζρβεσ), β)Aerosol cans, τα οποία είναι 

δοχεία που δεν αναγομϊνονται και περιζχουν προϊόντα 

που διαχζονται μζςω βαλβίδασ με τθ βοικεια 

προωκθτικοφ αερίου εντόσ του δοχείου. 

Εικόνα 10: Διάφοροι τφποι γυάλινων 
φιαλϊν 

Εικόνα 12: α) Δοχείο γενικισ 
χριςθσ, β) Aerosol cans 

Εικόνα 11: υςκευαςία 
γάλατοσ 
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ΣΑΚΟΛ 

Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ και ροι των χφδθν 

προϊόντων και ωσ μονάδεσ μεταωοράσ, ζχουν κακιερωκεί 

οι ςάκοι ωόρτωςθσ. Μπορεί να είναι καταςκευαςμζνοι από 

: χαρτί, φωαςμα (καννάβι), πλαςτικό (ςυνκετικζσ φλεσ), 

ςυνδυαςμό χαρτιοφ με φωαςμα και/ι πλαςτικό. 

Χαρακτθριςτικό τουσ είναι το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ 

και θ καλι δυνατότθτα ςτοιβαςίασ. Ωςτόςο, υςτεροφν ςτθν 

αντοχι γιατί καταπονοφνται από αιχμθρά αντικείμενα και 

προςβάλλονται εφκολα από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 

ΜΕΓΑΣΑΚΟΛ 

Οι μεγαςάκοι (big bags) χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν 

αποκικευςθ και μεταωορά οικοδομικϊν υλικϊν , ξυλείασ, 

κάρβουνου, αλλά και τροωίμων και γεωργικϊν προϊόντων 

(ρφηι, ςιτθρά, κ.ά.).Καταςκευάηονται από προπυλζνιο και 

μποροφν να περιλάβουν από 500 ζωσ 2000 kg 

εμπορευμάτων. Εκτόσ από τουσ κλαςςικοφσ μεγαςάκουσ, 

υπάρχουν αδιαβροχοποιθμζνοι, με ειδικό κορδόνι για 

προςταςία των χφδθν υλικϊν και αεριηόμενοι.  

 

ΒΑΕΛΛΑ 

Για τθ μοναδοποίθςθ μίασ ευρείασ 

γκάμασ προϊόντων χρθςιμοποιοφνται τα 

βαρζλια. Τα βαρζλια ενδείκνυνται για τθ 

μεταωορά υγρϊν, παχφρρευςτων ι 

προϊόντων ςε κόκκουσ και ςπανιότερα για 

τθ μεταωορά ςτερεϊν προϊόντων. Για τθν 

καταςκευι τουσ χρθςιμοποιείται ςκλθρό 

χαρτί, πλαςτικό ι μζταλλο. 

 

ΚΛΒΩΤΛΑ (Δευτερογενισ Συςκευαςία) 

Τα κιβϊτια είναι ζνα από τα απλοφςτερα και πλζον χρθςιμοποιοφμενα μζςα 

μοναδοποίθςθσ προϊόντων. Ανάλογα με τα προϊόντα που μεταωζρουν τα κιβϊτια 

διακρίνονται ςε : κιβϊτια για υγρά, για παχφρρευςτα, για ςτερεά προϊόντα, για 

μικροαντικείμενα, για εξαρτιματα, για αντικείμενα μεςαίου μεγζκουσ και βάρουσ, για 

αντικείμενα μεγάλα και βαριά. Στισ εμπορευματικζσ μεταωορζσ με ςιδθρόδρομο, οι οποίεσ 

Εικόνα 13 : άκοι 

Εικόνα 15: Μεγαςάκοσ 

Εικόνα 14: άκοι 

Εικόνα 16: Μεταλλικά βαρζλια 



 
26 

 

αποςκοποφν ςτθ μεταωορά και αποκικευςθ μίασ ευρείασ γκάμασ προϊόντων, 

χρθςιμοποιοφνται τα κιβϊτια γενικισ χριςθσ. 

Για τθν καταςκευι των κιβωτίων κλαςςικά υλικά είναι : το χαρτί (γκοωρζ), το ξφλο, το 

πλαςτικό (ςυνκετικζσ φλεσ), το μζταλλο ι κάποιοσ ςυνδυαςμόσ τουσ. Στο εμπόριο 

κυκλοωοροφν κιβϊτια ορκογωνικισ, τραπεηοειδοφσ και πολυγωνικισ μορωισ, ενϊ 

ενδζχεται να ωζρουν και επιπλζον καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ όπωσ ειδικά ανοίγματα, 

καπάκια ,κ.λπ. 

 

Εικόνα 17: Χάρτινα και ξφλινα κιβϊτια 

ΡΑΛΕΤΟΚΛΒΩΤΛΑ (Δευτερογενισ Συςκευαςία) 

Tα παλετοκιβϊτια διαωζρουν από τα απλά κιβϊτια ςτο 

ότι θ βάςθ τουσ ζχει διαμόρωωςθ παλζτασ, ζτςι ϊςτε να 

διαχειρίηονται από τα περονοωόρα μθχανιματα. 

Καταςκευάηονται από ξφλο, πλαςτικό και μζταλλο (κυρίωσ από 

τα δφο τελευταία). 

 

ΡΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (Δευτερογενισ Συςκευαςία) 

Ρρόκειται για δεξαμενζσ ςυναρμολογθμζνεσ πάνω ςε παλζτεσ, 

για ευκολότερθ διαχείριςθ. Χρθςιμεφουν ςτθν αποκικευςθ και 

μεταωορά υγρϊν .και αερίων προϊόντων. 

 

 

ROLLPALLETS (Τριτογενισ Συςκευαςία) 

Καταςκευαςτικι λεπτομζρεια των roll pallets είναι τα προςαρμοςμζνα ςτθ βάςθ τουσ 

ροδάκια, με τα οποία διευκολφνεται θ μετακίνθςι τουσ χωρίσ να είναι απαραίτθτο κάποιο 

ειδικό μθχάνθμα. Στθ βάςθ τουσ ωζρουν κατάλλθλθ διαμόρωωςθ για διαχείριςθ από 

ανυψωτικά μθχανιματα, ενϊ υπάρχουν και roll pallets που διακζτουν ςκελετό 

ποςτιάςματοσ, βοθκθτικζσ πόρτεσ και ανοίγματα.  

 

Εικόνα 18: Παλετοκιβϊτια 

Εικόνα 19: Παλετοδεξαμενι 
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STRETCH FILM (Βοθκθτικό Υλικό Συςκευαςίασ) 

Το stretch film είναι ζνα διαωανζσ ςυνκετικό ωιλμ με πλάτοσ 

50cm. Χρθςιμοποιείται για το περιτφλιγμα μίασ παλζτασ, είτε 

χειρωνακτικά είτε αυτόματα, με τθ χριςθ ειδικϊν 

μθχανθμάτων.  Ζχει χαμθλό κόςτοσ και παρουςιάηει καλι 

μθχανικι αντοχι. Ρεριςτρεωόμενο γφρω από μία παλζτα, 

τεντϊνεται χωρίσ να κοπεί, και ςυςωίγγει ότι περιβάλλει.  

ΤΣΕΚΛ (Βοθκθτικό Υλικό Συςκευαςίασ) 

Το τςζρκι είναι μία ταινία καταςκευαςμζνθ από ειδικό υλικό ι μζταλλο και είναι κατάλλθλο 

για το δζςιμο και τθ ςτερζωςθ κιβωτίων ι άλλων αντικειμζνων μεταξφ τουσ και πάνω ςε 

παλζτεσ. Τα τςζρκια μπορεί να είναι ωορθτά, επιτραπζηια ι και ςε αυτοματοποιθμζνεσ 

διατάξεισ (π.χ. αυτόματοσ ζλεγχοσ 

προζνταςθσ του τςερκιοφ ϊςτε να μθν 

καταςτρζωονται τα χαρτοκιβϊτια). 

 

 

 

Παλζτεσ 

Οι παλζτεσ ανικουν ςτθν τριτογενι ςυςκευαςία και είναι βάςεισ κακοριςμζνων 

διαςτάςεων με ςθμεία ανάρτθςθσ. Καταςκευάηονται είτε από ξφλο είτε από μεταλλικοφσ 

ςκελετοφσ και ςανίδωμα, ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ είναι εξολοκλιρου μεταλλικζσ. Επάνω 

τουσ γίνεται θ τοποκζτθςθ των ωορτίων, τα οποία ςυνικωσ καλφπτονται με αδιάβροχο 

κάλυμμα. Θ πρόςδεςθ παλζτασ-ωορτίου είναι ιδιαίτερα ιςχυρι. 

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα κακϊσ και βαςικό πλεονζκτθμα των παλετϊν είναι ότι 

διαχειρίηονται ςχεδόν από όλα τα μζςα μεταωοράσ προϊόντων όπωσ : παλετοωόρα 

οχιματα, περονοωόρα οχιματα, ραουλόδρομουσ, ταινιόδρομουσ και γερανοφσ. 

Μεταωζρονται μζςω ςιδθροδρόμου ςε κλειςτζσ ωορτάμαξεσ (κατθγορίεσ G,H) και 

πλεονεκτοφν μόνο ςτθν περίπτωςθ ιδιωτικϊν γραμμϊν ςτθν αωετθρία και τον προοριςμό 

τθσ μεταωοράσ, κακϊσ θ μεταωόρτωςθ τουσ απαιτεί αρκετό χρόνο και γίνεται με χριςθ 

περονοωόρων οχθμάτων [56]. Μία άλλθ ςειρά πλεονεκτθμάτων που διακζτουν οι παλζτεσ 

είναι τα εξισ *5]:  

 Ραρζχουν τθ δυνατότθτα ταχείασ εκωόρτωςισ τουσ (π.χ. από ζνα πλοίο). 

 Θ χριςθ τουσ ενδείκνυται ςτισ περιπτϊςεισ ωορτοεκωόρτωςθσ τεμαχιςμζνων 

ωορτίων, και ιδιαίτερα όπου είναι δφςκολθ θ διακίνθςθ των ωορτίων με άλλου 

είδουσ μεταωορικζσ μονάδεσ. 

Εικόνα 21: Σςζρκια 

Εικόνα 20: Περιτφλιξθ με stretchfilm 
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 Θ ςτοίβαξθ και αποςτοίβαξθ των εμπορευμάτων γίνεται με εφκολο και γριγορο 

τρόπο. 

 Είναι δυνατι θ μεταωορά κενϊν παλετϊν, δεδομζνου ότι ςτοιβάηονται εφκολα. 

 

Εικόνα 22: Ξφλινθ παλζτα [57] 

Ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα που εμωανίηουν οι παλζτεσ είναι θ μειωμζνθ προςταςία του 

εμπορεφματοσ από κακϊςεισ. Θ προςταςία του εμπορεφματοσ εξαςωαλίηεται μόνο διά 

μζςω τθσ βάςθσ τθσ παλζτασ και τθσ πρόςδεςθσ ςε αυτι, με αποτζλεςμα να κακίςταται 

εωικτό ςε οποιοδιποτε πλάγιο εμπόδιο να μπορεί να προςβάλει το εμπόρευμα. Επίςθσ θ 

μζκοδοσ των παλετϊν υςτερεί ςτο γεγονόσ ότι δεν είναι δυνατό για όλα τα είδθ 

μεταωορικϊν μζςων να εκμεταλλευτοφν πλιρωσ τθ χωρθτικότθτά τουσ ενϊ χρθςιμοποιοφν 

παλζτεσ για τθ μεταωορά προϊόντων. 

 Ραλζτεσ ISO  

O Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (International Organization for Standardization – ISO) 

εγκρίνει ζξι διαωορετικζσ διαςτάςεισ παλετϊν, όπωσ περιγράωονται ςτο ISO Standard 6780: 

Flat pallets for intercontinental materials handling – Principal dimensions and tolerances. 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των παλετϊν κατά ISO και 

οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται το κάκε είδοσ. 

Πίνακασ 3: Οι βαςικότερεσ παλζτεσ που χρθςιμοποιοφνται με τθν ζγκριςθ του IS0 

Πλάτοσ (mm) Μικοσ ( mm) Περιοχι που 
χρθςιμοποιοφνται 

1219 1016 Βόρεια Αμερικι 

1000 1200 Ευρϊπθ, Αςία 

1165 1165 Αυςτραλία 

1067 1067 Βόρεια Αμερικι, Ευρϊπθ, Αςία 

1100 1100 Αςία 

800 1200 Ευρϊπθ 
 

 Ευρωπαλζτεσ  

Στθν Ευρϊπθ αλλά και παγκοςμίωσ πλζον, θ ευρωπαλζτα (ΕURO Pallet), είναι θ πιο 

διαδεδομζνθ. Οι διαςτάςεισ τθσ και ο τρόποσ καταςκευισ τθσ είναι τυποποιθμζνα. Με 

βάςθ τθν ευρωπαλζτα γίνεται και θ τυποποίθςθ των διαςτάςεων βαγονιϊν τρζνων, 

εμπορευματοκιβωτίων, καταςκευάηονται ειδικά πλοία και αεροπλάνα, κακορίηονται τα 

χαρακτθριςτικά των περονοωόρων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων και των ςυςτθμάτων 

αποκικευςθσ [58]. 
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Θ ευρωπαλζτα ζχει διαςτάςεισ 800x1200mm και φψοσ 120mm. Οι καταςκευαςτζσ των 

ευρωπαλετϊν επιβάλλεται να τθροφν τισ προδιαγραωζσ του European Pallet Association 

(EPAL). Στον πίνακα δίνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των διαωόρων τφπων 

ευρωπαλετϊν. 

 

Πίνακασ 4: Συποποιθμζνεσ διαςτάςεισ ευρωπαλετϊν με τθν ζγκριςθ του EPAL 

Πλάτοσ (mm) Μικοσ (mm) Σφποσ 

800 1200 EUR, EUR1 

1200 1000 EUR2 

1000 1200 EUR3 

800 600 EUR6 (1/2 τθσ EUR) 

600 400 1/4 τθσ EUR 

400 300 1/8 τθσ EUR 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Ευρωπαλζτα [59] 
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3.1.2.1 Εμπορευματοκιβώτια  

 

Με τον όρο εμπορευματοκιβϊτιο (Ε/Κ) ι κοντζινερ (container), αποκαλείται μία ειδικι 

κυρίωσ μεταλλικι καταςκευι, με τθν οποία μεταωζρονται ςυςκευαςμζνα εμπορεφματα. 

Ρρόκειται δθλαδι για μεγάλα μεταλλικά (ςιδερζνια ι αλουμινζνια) κιβϊτια με τα οποία 

ςιμερα ζχει γενικευκεί ο τρόποσ μεταωοράσ των διαωόρων ωορτίων [60]. 

Θ ιςτορία του εμπορευματοκιβωτίου είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το όραμα του Malcolm 

Mc Lean, αμερικανοφ επιχειρθματία, που κεωρείται ο πατζρασ του containerization. Το 

1929 θ Seatrain Lines χρθςιμοποίθςε ωορτθγά βαγόνια για τθ μεταωορά προϊόντων με 

πλοία μεταξφ Ν. Υόρκθσ-Κοφβασ. Τθν ίδια περίοδο, θ Chicago North Sore & Milwaukee 

Railroad μετζωεραν με τρζιλερ επάνω ςε ςιδθροδρομικζσ πλατωόρμεσ προϊόντα ςχετικά 

μικροφ όγκου, αντίςτοιχου με τα ςθμερινά LCL (Lateral Collateral Ligament). Στα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1930, οι Chicago Great Western Railway και θ New Heaven Railroad 

πραγματοποίθςαν τισ πρϊτεσ τουσ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ με τρζιλερ ι κιβϊτια, που 

μεταωορτϊνονταν ζπειτα ςε αυτοκίνθτα (piggyback service). Τθ δεκαετία του 1950 ζγιναν 

διάωορεσ προςπάκειεσ μεταωοράσ προϊόντων με κιβϊτια, με τθ χριςθ ςυνδυαςμοφ 

αυτοκινιτου-πλοίου-τρζνου.  

Θ πραγματικι επανάςταςθ ςτα εμπορευματοκιβϊτια ιρκε το 1956, όταν ο Malcolm Mc 

Lean ςυνεργάςτθκε με το μθχανικό Keith Tantlinger, με αποτζλεςμα τθν καταςκευι και 

τυποποίθςθ του εμπορευματοκιβωτίου μεταωοράσ προϊόντων ςτθ ςθμερινι του μορωι: 

μεταλλικι καταςκευι, ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων και προδιαγραωϊν, με ‘’παπουτςάκια’’ 

ςτισ 4 γωνίεσ του για αςωάλεια και ευκολία ςτο χειριςμό. Το πρϊτο εμπορευματοκιβϊτιο 

με τθ ςθμερινι του μορωι χρθςιμοποιικθκε για χερςαία μεταωορά το 1933 και το 1956 για 

καλάςςια μεταωορά ςτθν Αμερικι. Το πρϊτο λιμάνι ειδικά ςχεδιαςμζνο για 

εμπορευματοκιβϊτια άνοιξε το 1963 από τον Mc Lean ςτο Port Elizabeth μεταξφ New Jersey 

και New York. Αποτζλεςε πρότυπο για τθν καταςκευι των Στακμϊν Εμπορευματοκιβωτίων 

και εξακολουκεί να βρίςκεται μζςα ςτα μεγαλφτερα παγκοςμίωσ, με ςθμερινό διαχειριςτι 

τθ Maersk (δανζηικοσ όμιλοσ επιχειριςεων)[61]. 

Το ςφγχρονο εμπορευματοκιβϊτιο αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ επινοιςεισ του 

20ου αιϊνα, αωοφ επζδραςε καταλυτικά ςτθ μεταωορά προϊόντων, τόςο ωσ προσ τθν 

«τεχνικι» όςο και ωσ προσ τθ ωιλοςοωία [6]. 

 
               Εικόνα 24: Φόρτωςθ εμπορευματοκιβωτίου ςτο δεξαμενόπλοιο Ideal-X [62] 
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Πλεονεκτιματα Εμπορευματοκιβωτίων 

Το εμπορευματοκιβϊτιο αποτελεί μία αρκετά ςτερει μεταωορικι μονάδα και ενδείκνυται 

για επαναλαμβανόμενεσ χριςεισ. Θ ςχεδίαςι του διευκολφνει τθ μεταωορά 

εμπορευμάτων, από ζνα ι περιςςότερα μζςα μεταωοράσ χωρίσ ενδιάμεςεσ 

μεταωορτϊςεισ. Επίςθσ, είναι εξοπλιςμζνο με εξαρτιματα που επιτρζπουν τον άμεςο 

χειριςμό, και ιδιαίτερα όταν πρζπει να μεταωορτωκεί ςε διάωορουσ τφπουσ μζςων 

μεταωοράσ [63]. 

Πςον αωορά τισ χερςαίεσ μεταωορζσ, θ μεταωορά των εμπορευματοκιβωτίων 

πραγματοποιείται από οχιματα ελκυςτιρεσ που ςφρουν πλατωόρμεσ. Χαρακτθριςτικό των 

ςυγκεκριμζνων οχθμάτων είναι ότι μποροφν να μεταωορτϊνονται ολόκλθρα ςε 

ςιδθροδρομικά οχιματα (piggyback). 

 

Εικόνα 25: ιδθροδρομικό όχθμα (piggyback) [64] 
 

Θ χριςθ των εμπορευματοκιβωτίων άνοιξε νζουσ ορίηοντεσ ςτον τομζα των μεταωορϊν με 

όλα τα μζςα και ςυνζβαλε ςτθν παροχι μίασ μεγάλθσ ςειράσ πλεονεκτθμάτων, όπωσ [6]: 

 Μετατροπι του ωορτίου ςε μία μεταωορικι μονάδα, αντί ενόσ ςυνόλου από άνιςα 

πακζτα και καςόνια. 

 Σθμαντικι μείωςθ του χρόνου ωόρτωςθσ και εκωόρτωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αφξθςθ δυνατότθτασ μεταωοράσ μεγαλφτερων ποςοτιτων ωορτίου. 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου ςτο πλοίο, ςτο βαγόνι ι ςτο ωορτθγό, με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ κόςτουσ μεταωοράσ.  

 Μείωςθ των κλοπϊν. 

 Ρλιρθσ προςταςία του ωορτίου από καιρικζσ και άλλεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ.  

 Αςωάλεια ζναντι ηθμιϊν και ωκορϊν κατά τθ μεταωορά. 

 Αιςκθτι μείωςθ τθσ γραωειοκρατίασ, με τθ διαχειρίςτρια εταιρεία να αναλαμβάνει 

τθν ετοιμαςία λιγότερων εγγράωων. 

 Μείωςθ του κόςτουσ αςωάλιςθσ, εωόςον τα πακζτα δε διαχειρίηονται πλζον 

χωριςτά. 

 Εξαςωάλιςθ μεγαλφτερθσ αξιοπιςτίασ ςτουσ χρόνουσ παράδοςθσ. 

 Μείωςθ του κόςτουσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων για μεταωορά. 

 Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν που προκφπτει από τον παραλιπτθ λόγω ζγκαιρθσ 

παράδοςθσ. 
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Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Εμπορευματοκιβωτίων  

Το εμπορευματοκιβϊτιο ωσ μεταωορικι μονάδα, ςτοχεφει ςτθν εφκολθ μεταωορά του από 

όλα τα μεταωορικά μζςα (καλάςςια, οδικά, ςιδθροδρομικά). Στο πλαίςιο αυτισ τθσ λογικισ 

ζχει βαςιςτεί και θ διαμόρωωςθ των διαςτάςεϊν του. Συγκεκριμζνα, το πλάτοσ του 

εμπορευματοκιβωτίου ανταποκρίνεται ςτα μζγιςτα πλάτθ των οδικϊν οχθμάτων, το μικοσ 

του ανταποκρίνεται ςτο μικοσ ι υποπολλαπλάςιο του μικουσ ςυνικων ςιδθροδρομικϊν 

οχθμάτων και τζλοσ το φψοσ του αντιςτοιχεί ςτα καταςκευαςτικά φψθ των οχθμάτων και τα 

διεκνι περιτυπϊματα των ςτακερϊν εμποδίων [119]. 

Τα εμπορευματοκιβϊτια περιγράωονται ςυμβατικά ςφμωωνα με το μζγεκόσ τουσ ςε 

διεκνείσ μονάδεσ. Τα κοινά εμπορευματοκιβϊτια είναι 40 πόδια μικοσ (περίπου 13m), 8 

πόδια πλάτοσ και 6 ίντςεσ φψοσ (86m3, 34 τόνοι). Ο αρικμόσ εμπορευματοκιβωτίων ςε 

οποιαδιποτε αποςτολι εκωράηεται ςε TEU (Twenty Feet Equivalent Units: Λςοδφναμεσ 

Μονάδεσ 20 Ροδιϊν, 1 TEU=1 Ε/Κ 20 ποδϊν). 

O International Standards Organization (ISO) κζτει τα πρότυπα αντοχισ και αςωαλείασ που 

πρζπει να πλθροί το εμπορευματοκιβϊτιο και το υλικό καταςκευισ του. Κατά τον ISO οι 

τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ του εμπορευματοκιβωτίου είναι οι εξισ:  

 Μικοσ: μζχρι 40 ft (=12,192m) 

 Φψοσ: μζχρι 8,5 ft (=2,591m) 

 Ρλάτοσ: μζχρι 8 ft (=2,438m)  

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται οι ελάχιςτεσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ και ο εςωτερικόσ 

όγκοσ των εμπορευματοκιβωτίων τθσ 1θσ ςειράσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ 

ΛSO [119]: 

Πίνακασ 5: Ελάχιςτεσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ και όγκοσ των εμπορευματοκιβωτίων τθσ ςειράσ ISO1 

υμβολιςμόσ Ελάχιςτο φψοσ (mm) 
Ελάχιςτο πλάτοσ 

(mm) 
Ελάχιςτο μικοσ 

(mm) 
Ελάχιςτοσ όγκοσ 

(m
3
) 

IA 2.197 2.299 11.898 60,5 

IAA 2.350 2.299 11.998 64,8 

IB 2.197 2.299 8.931 45 

IC 2.197 2.299 5.867 29 

ID 2.197 2.299 2.802 14,1 

IE 2.197 2.299 1.780 9 

IF 2.197 2.299 1.273 6,4 

 

Θ μορωολογία ενόσ εμπορευματοκιβωτίου ζχει γενικϊσ μία κακοριςμζνθ μορωι. Ο 

ςκελετόσ τουσ είναι καταςκευαςμζνοσ από μζταλλο. Στισ 8 γωνίεσ του ςκελετοφ υπάρχουν 

ςτερεωμζνα μόνιμα χαλφβδινα ειδικά τεμάχια με οπζσ, τα οποία επιτρζπουν τθν ανάρτθςθ 

ι τθ ςτιριξθ του εμπορευματοκιβωτίου πάνω ςτα διάωορα μζςα μεταωοράσ. Επίςθσ όλοι 

οι τφποι διακζτουν τουλάχιςτον μία κφρα ςτθ μία μικρι πλευρά τουσ, ενϊ υπάρχουν τφποι 

με περιςςότερεσ των μία κυρϊν ςτα πλάγια κακϊσ και με δυνατότθτα ανοίγματοσ όλων των 

πλευρϊν. Στθν εικόνα που ακολουκεί περιγράωονται οι διάωορεσ μορωολογικζσ 

λεπτομζρειεσ ενόσ ςυνικουσ εμπορευματοκιβωτίου, οι οποίεσ και επεξθγοφνται. 



 
33 

 

 

 

Εικόνα 26: Μορφολογικζσ λεπτομζρειεσ ςυνικων Ε/Κ [65] 
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Θ βαςικότερθ μορωολογικι λεπτομζρεια των εμπορευματοκιβωτίων είναι τα γωνιακά 

ςθμεία που διακζτουν, τα οποία εξαςωαλίηουν τον εφκολο χειριςμό τουσ, διαωυλάςςοντασ 

ταυτόχρονα και τθ ςτατικι τουσ επάρκεια. Ο χειριςμόσ μζςων των γωνιακϊν ςθμείων 

μπορεί να πραγματοποιθκεί ωσ εξισ:  

 Ανφψωςθ ζμωορτου εμπορευματοκιβωτίου από τα πάνω γωνιακά με τθ βοικεια 

αρπάγθσ 

 Ανφψωςθ ζμωορτου εμπορευματοκιβωτίου από τα κάτω γωνιακά, ςχθματίηοντασ 

γωνία 45 μοιρϊν 

 Ανφψωςθ ζμωορτου ι κενοφ εμπορευματοκιβωτίου με τθ βοικεια ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων και των κατάλλθλων υποδοχϊν του 

Δφο από τουσ ςυνθκζςτερουσ τφπουσ τυποποιθμζνων εμπορευματοκιβωτίων είναι τα 

εμπορευματοκιβϊτια γενικισ χριςθσ (General Purpose Container [GP]) 20 ft και 40 ft, και τα 

εμπορευματοκιβϊτια μεγάλου φψουσ (High Cube Container [HC]) 40 ft και 45ft. Και οι δφο 

τφποι μποροφν να είναι και με ανοικτι οροωι (Open Top Container), ενϊ διακζτουν και 

αεραγωγοφσ. Πςον αωορά τα εμπορευματοκιβϊτια μεγάλου φψουσ, θ δθμιουργία τουσ 

προζκυψε από τθν ανάγκθ για τθ μεταωορά όλο και περιςςότερων προϊόντων, ςε 

μεγαλφτερα φψθ ςτοιβαςίασ, με αποτζλεςμα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ να διαωζρει από τα 

αρχικά πρότυπα. Τα βαςικά γνωρίςματα αυτϊν των δφο τφπων εμπορευματοκιβωτίων είναι 

τα εξισ [66]: 

 Είναι κατάλλθλα για τθ μεταωορά κάκε είδουσ ωορτίου (πικανό να ωζρουν ειδικό 

εξοπλιςμό επενδυμζνων ςάκων για τθ μεταωορά χφδθν ωορτίου). 

 Ζχουν ειδικζσ υποδοχζσ (forklift pockets) για χειριςμό και μεταωορά από 

ανυψωτικό μθχάνθμα. 

 Αποτελοφνται από 2 πλαίςια εμπρόςκιασ και οπίςκιασ όψεωσ (front end frame, rear 

end frame αντίςτοιχα).  

 Ζχουν φψοσ δαπζδου (μετροφμενο από το επίπεδο του εδάωουσ ζωσ τθν εςωτερικι 

επιωάνεια του δαπζδου): 170mm – 5mm. 

 
Εικόνα 27: Εμπορευματοκιβϊτιο γενικισ χριςθσ 40’ [66] 

Μία άλλθ κατθγορία, με ιδιαίτερο ενδιαωζρον αποτελοφν τα εμπορευματοκιβϊτια των 45 

ποδϊν. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ζχει μικοσ μεγαλφτερο κατά 10% ςε ςχζςθ με τα 

εμπορευματοκιβϊτια των 40 ποδϊν, και ζχουν τθ δυνατότθτα μεταωοράσ τθσ ίδιασ 

ποςότθτασ παλετϊν (ευρωπαλετϊν ι παλετϊν διαςτάςεων 100 x 120 cm) με τα 

θμιρυμουλκοφμενα οχιματα.  
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Εικόνα 28: Eμπορευματοκιβϊτιο μεγάλου φψουσ 45’ [66] 

 

Πίνακασ 6 : Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Συποποιθμζνων Εμπορευματοκιβωτίων 

Σφποσ Μικοσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

(mm) 

Υψοσ 

(mm) 

Μζγιςτο 

υνολικό 

Φορτίο 

(kg) 

Απόβαρο 

(kg) 

Μζγιςτο 

Ωφζλιμο 

Φορτίο 

(kg) 

Χωρθτικότθτα 

(m
3
) 

20’ GP 5895 2350 2392 30480 2250 28230 33,2 

20’ HC 6058 2350 2896 30500 2500 28000 33,2 

40’ GP 12029 2350 2392 30480 3780 26700 67,6 

40’ HC 12024 2350 2697 30480 4020 26460 76,3 

45’ HC 13532 2414 2694 34000 4950 29050 88,4 

 
 
Eκτόσ από τουσ προαναωερκζντεσ βαςικοφσ τφπουσ τυποποιθμζνων εμπορευματοκιβωτίων, 

υπάρχουν και άλλοι τρεισ τφποι, ο οποίοι αποςκοποφν ςτθ μεταωορά προϊόντων με ειδικζσ 

απαιτιςεισ και αξίηει να αναωερκοφν. 

Επίπεδο Εμπορευματοκιβϊτιο (Flat Container)  

Kφριο χαρακτθριςτικό των επίπεδων εμπορευματοκιβωτίων είναι τα αναδιπλοφμενα 

πλευρικά τοιχϊματα, τα οποία τουσ επιτρζπουν να μετατραποφν και ςε πλατωόρμα. Τα 

επίπεδα εμπορευματοκιβϊτια μπορεί να είναι 20 ft ι 40 ft ΘC. Διακζτουν τα εξισ 

γνωρίςματα: 

 Είναι κατάλλθλα για τθ μεταωορά βαριϊν, υπερμεγεκϊν, ειδικϊν ωορτίων (project 

cargo). 

 Ζχουν ςτθ βάςθ κρίκουσ για τθν πρόςδεςθ των ωορτίων. 

 Μπορεί να ωζρουν ορκοςτάτεσ (stanchions), ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του 

πελάτθ. 
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Εικόνα 29: Επίπεδο εμπορευματοκιβϊτιο 20’ [66] 

Πίνακασ 7 : Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Επίπεδων Εμπορευματοκιβωτίων 

Σφποσ Μικοσ 
(mm) 

Πλάτοσ 
(mm) 

Υψοσ 
(mm) 

Μζγιςτο 
υνολικό 
Φορτίο 
(kg) 

Απόβαρο 
(kg) 

Μζγιςτο 
Ωφζλιμο 
Φορτίο 
(kg) 

20’ 6058 2438 370 30480 2520 27960 

40’ HC 12192 2245 648 45000 5700 39300 

 
 

Αυτόψυκτο Εμπορευματοκιβϊτιο (Refrigerated Container) 

Tα αυτόψυκτα εμπορευματοκιβϊτια αποτελοφν μία ειδικι κατθγορία, κακϊσ είναι 

κατάλλθλα για τθ μεταωορά προϊόντων με απαιτιςεισ ψφξθσ ι απλισ προςταςίασ από τισ 

εξωτερικζσ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ. Οι εξωτερικζσ τουσ διαςτάςεισ είναι όμοιεσ με αυτζσ 

των ςυνικων τφπων, εωόςον οι ςυςκευζσ ψφξθσ καταλαμβάνουν μζροσ του ωωζλιμου 

όγκου. Αυτό βζβαιο ζχει ωσ αποτζλεςμα τον περιοριςμό του ωωζλιμου όγκου, ο οποίοσ 

κυμαίνεται ςτα 90% των αντίςτοιχων ςυνικων εμπορευματοκιβωτίων [119]. Είναι είτε 20 ft 

είτε 40 ft και διακζτουν τα παρακάτω γνωρίςματα: 

 Ζχουν χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 χάρθ ςτθ χαμθλι θλεκτρικι κατανάλωςθ των 

ςφγχρονων τεχνολογιϊν ψφξθσ (χριςθ ψυκτικϊν ωιλικϊν προσ το περιβάλλον). 

 Θ κλίμακα διατιρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ κυμαίνεται από –35oC εϊσ +30oC 

(ενδείκνυνται για μεταωορά ακόμα και ςε κερμοκραςία εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

50ο C). 

 Φζρουν ειδικό εξοπλιςμό για ωορτία τροωίμων. 

 Διακζτουν υγειονομικι ςχεδίαςθ (ςωραγιςμζνα και επενδυμζνα πλευρικά 

τοιχϊματα). 

 

Εικόνα 30: Αυτόψυκτο εμπορευματοκιβϊτιο 20’ [66] 
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Εμπορευματοκιβϊτιο Δεξαμενι (Τank Container) 

Tα εμπορευματοκιβϊτια δεξαμενζσ είναι κατάλλθλα για τθ μεταωορά υγρϊν και αερίων, 

όπωσ τρόωιμα/ποτά (αλκοολοφχα ποτά, χυμοί ωροφτων, εδϊδιμα λάδια, πρόςκετα 

τροωίμων) και χθμικά προϊόντα (εφωλεκτεσ φλεσ, οξειδωτικοί παράγοντεσ, τοξικζσ ουςίεσ, 

διαβρωτικά). Κατά κανόνα ζχουν μικοσ 20 ft και όςον αωορά τα τεχνικά τουσ 

χαρακτθριςτικά αυτά είναι όμοια με των ςυνικων εμπορευματοκιβωτίων. Υπόκεινται ςτουσ 

εξισ περιοριςμοφσ: 

 Για τθ διεξαγωγι χερςαίασ μεταωοράσ ωορτίων πρζπει να τθροφνται οι εκνικοί 

περιοριςμοί βάρουσ για οδικι ι ςιδθροδρομικι μεταωορά αντίςτοιχα. 

 Για τθ μεταωορά ςυγκεκριμζνων επικινδφνων ωορτίων, επιβάλλεται το 

εμπορευματοκιβϊτιο δεξαμενι να μθ ωζρει ανοίγματα ςε φψθ μικρότερα τθσ 

ελεφκερθσ επιωάνειασ του ωορτίου. 

 Συνίςταται θ πλιρωςθ των δεξαμενϊν κατά 80%, προσ αποωυγι επικίνδυνθσ 

διόγκωςθσ-διαςτολισ κατά τθ μεταωορά. 

 
Εικόνα 31: Εμπορευματοκιβϊτιο δεξαμενι 20’ [66] 

Τα εμπορευματοκιβϊτια αποτελοφν μονάδεσ για τθ μεταωορά των παλετϊν. Στα τυπικά 

εμπορευματοκιβϊτια 20’ και 40’, το εςωτερικό τουσ πλάτοσ είναι μικρότερο από 2,4m και 

αρκεί για τθν είςοδο 2 ευρωπαλετϊν. Αυτό μεταωράηεται ςε χωρθτικότθτα 11 και 23-24 

ευρωπαλετϊν αντίςτοιχα ανά επορευματοκιβϊτιο. Ειδικά όμωσ για το εμπορευματοκιβϊτιο 

40’, αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υποχρθςιμοποίθςθ του διακζςιμου χϊρου (παραμζνουν 

0,35m ανεκμετάλλευτα), ενϊ ςε αυτι τθν περίπτωςθ προκφπτουν και κζματα αςωάλειασ 

του εμπορεφματοσ. Ωςτόςο, ςτα εμπορευματοκιβϊτια 45’ HC με διαςτάςεισ 2,5m(φψοσ) x 

13,60m(πλάτοσ) x 12m(μικοσ), το εςωτερικό πλάτοσ είναι 2,44m και επιτρζπει τθν είςοδο 3 

ευρωπαλετϊν. Αυτό μεταωράηεται ςε χωρθτικότθτα 33 ευρωπαλετϊν ανά 

εμπορευματοκιβϊτιο. Το γεγονόσ τθσ φπαρξθσ ανεκμετάλλευτου χϊρου ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ χρθςιμοποίθςθσ εμπορευματοκιβωτίων, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ των 

εμπορευματοκιβωτίων μεγαλφτερου πλάτουσ (pallet-wide containers) κακϊσ και των 

κινθτϊν αμαξωμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται ο αρικμόσ των παλετϊν που είναι δυνατό να 

τοποκετθκοφν ςε κάκε τφπο, ενϊ ςτθν ακόλουκθ εικόνα παρουςιάηεται μία ςχθματικι 

απεικόνιςθ του τρόπου διάταξθσ των παλετϊν εντόσ των τριϊν πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενων εμπορευματοκιβωτίων.  
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Πίνακασ 8: Χωρθτικότθτα ςε παλζτεσ διάφορων τφπων εμπορευματοκιβωτίων [67] 

Αρικμόσ παλετϊν/Διαςτάςεισ Σφποσ ε/κ 

9 παλζτεσ  1.2 x 1.0m , 11 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 20' General Purpose 

9 παλζτεσ -1.2 x 1.0m , 11 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 20' Open Top 

9 παλζτεσ - 1.2 x 1.0m , 11 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 20' Open Top 

21 παλζτεσ -1.2x1.0m , 25 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' General Purpose 

21 παλζτεσ -1.2x1.0m , 25 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' High Cube 

24 παλζτεσ  1.2 x 1.0m , 30 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' Palletwide 

24 παλζτεσ -1.2 x 1.0m , 30 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' High Cube Palletwide 

21 παλζτεσ -1.2 x 1.0m , 25 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' Refrigerated 

21 παλζτεσ - 1.2 x 1.0m , 25 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 40' Refrigerated High Cube 

24 παλζτεσ - 1.2 x 1.0m , 27 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 45' High Cube 

26 παλζτεσ -1.2 x 1.0m , 33 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 45' High Cube Palletwide 

26 παλζτεσ - 1.2 x 1.0m , 33 παλζτεσ - 1.2 x 0.8m 45' Palletwide Reefer container 

 

 

Εικόνα 32: Διάταξθ παλετϊν ςτα ISO Ε/Κ [68] 

 

3.1.2.2 Κινητϊ Αμαξώματα (Swap Bodies) 

 

Το κινθτό αμάξωμα είναι μία μονάδα μεταωοράσ ωορτίου, βελτιςτοποιθμζνθ ςε διαςτάςεισ 

οδικοφ οχιματοσ, θ οποία διακζτει διατάξεισ χειριςμοφ για διατροπικζσ μεταωορζσ, 

ςυνικωσ οδικζσ/ςιδθροδρομικζσ [69]. Θ τυποποίθςθ των κινθτϊν αμαξωμάτων 

κακορίςτθκε με τουσ κανονιςμοφσ ΕΝ 283, 284 και 452 όςον αωορά τθν καταςκευι και το 

ςχεδιαςμό τουσ, όπωσ επίςθσ και από τον κανονιςμό EN 13044 όςον αωορά τθν 

κωδικοποίθςι τουσ. Ακολουκοφν, όμωσ, τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ των τυποποιθμζνων κατά 

ISO εμπορευματοκιβωτίων και μποροφν να ωορτοεκωορτωκοφν από τον αντίςτοιχο 

εξοπλιςμό. 
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Πςον αωορά τισ διαςτάςεισ τουσ, τα κινθτά αμαξϊματα παρουςιάηουν μεγαλφτερα πλάτθ 

και μικθ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα τυποποιθμζνα κατά ISO εμπορευματοκιβϊτια. Συνικωσ 

το πλάτοσ τουσ (εξωτερικό) κυμαίνεται περίπου ςτα 2,5m (ι 2,55m), ενϊ το μικοσ τουσ 

ποικίλει με ςυνικεισ τιμζσ: 7,15m, 7,45m, 7,82m και 13,6m. Στον πίνακα που ακολουκεί 

παρουςιάηονται οι διάωοροι τφποι τουσ. 

Πίνακασ 9: Σφποι κινθτϊν αμαξωμάτων [70]  

Μικουσ 7,15 m, ςτοιβάςιμο, με ςυρόμενθ κφρα 
Εξωτερικό πλάτοσ 2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ 2,700 mm 

Μικουσ 7,15 m, ςτοιβάςιμο box end door 

loading 

Εξωτερικό πλάτοσ 2,440 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ 2,361 mm 

Μικουσ 13,6m, ςτοιβάςιμο 
Εξωτερικό πλάτοσ 2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ 2,703 mm 

Μικουσ 13,6m, Euro box 
Εξωτερικό πλάτοσ 2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ 2,770 mm 

Μικουσ 12,2m, Euro liner 
Εξωτερικό πλάτοσ 2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ  2,770 mm 

Μικουσ 7,15m, με ςυρόμενθ κφρα 
Εξωτερικό πλάτοσ  2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ 2,670 mm  (Type A) 

Μικουσ 7,15m, Euro liner (full side access unit, 

for combined traffic) 

Εξωτερικό πλάτοσ 2,500 mm                                  

Εξωτερικό φψοσ  2,670 mm  (Type B) 

 

 

 

Εικόνα 33: Κινθτό αμάξωμα *71] 
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Ζνα βαςικό πλεονζκτθμα τουσ είναι θ φπαρξθ πολλϊν διαωορετικϊν τφπων, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ προςαρμογι τουσ ςτισ ανάγκεσ μεταωοράσ προϊόντων 

διαωορετικισ ωφςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πλαιςιωτι τουσ βάςθ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ανταγωνιςτικζσ τουσ διαςτάςεισ ςτισ χερςαίεσ μεταωορζσ ςυνζβαλε ςτθν καταςκευαςτικι 

τουσ ευελιξία και ςτθ δθμιουργία ενόσ μεγάλου εφρουσ υπερκαταςκευϊν. Ραρακάτω 

περιγράωονται οριςμζνοι τφποι τουσ: 

 ανταλλαςςόμενα αμαξϊματα με κουρτίνα και ςυρόμενθ οροωι 

 ανταλλαςςόμενα αμαξϊματα με πλευρικά τοιχϊματα από μουςαμά 

 ανταλλαςςόμενα αμαξϊματα – δεξαμενζσ κ.ά. 

Πςον αωορά τθν τοποκζτθςθ παλετϊν εντόσ των κινθτϊν αμαξωμάτων, αξίηει να τονιςκεί 

ότι λόγω του πλάτουσ τουσ υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ τριϊν ευρωπαλετϊν με τθ 

μικρότερθ τουσ πλευρά (3 x 0,80=2,4<2,5) ι δφο ευρωπαλετϊν με τθ διάςταςθ των 1,2m. 

Λαμβάνοντασ ωσ μζγιςτο μικοσ του αμαξϊματοσ τα 13,6m, υπάρχει θ δυνατότθτα 

τοποκζτθςθσ 33 ευρωπαλετϊν κατά πλάτοσ ςε αντίκεςθ με το τυποποιθμζνο 40’ 

εμπορευματοκιβϊτιο που ζχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ 25 ευρωπαλετϊν κατά ςτρϊςθ. 

Υπερτεροφν άρα ζναντι των εμπορευματοκιβωτίων, παρζχοντασ μια αυξθμζνθ 

χωρθτικότθτα τθσ τάξθσ του 30%, που ςτθν περίπτωςθ των ανταλλαςςόμενων αμαξωμάτων 

μικρότερθσ διάςταςθσ (7,2m μικοσ) αγγίηει το 63%. 

 

Εικόνα 34: υγκριτικι παρουςίαςθ χωρθτικότθτασ (ςε ευρωπαλζτεσ) των κινθτϊν αμαξωμάτων και των Ε/Κ 
[70] 

Θ ωορτοεκωόρτωςι των κινθτϊν αμαξωμάτων πραγματοποιείται μζςω αρπάγθσ με 

κινθτοφσ βραχίονεσ, οι οποίοι ειςζρχονται ςε κατάλλθλα διαμορωωμζνεσ εςοχζσ ςτα 

πλευρά τθσ βάςθσ. Υπό προχποκζςεισ (φπαρξθ κατάλλθλων γωνιακϊν τεμαχίων) είναι 

δυνατόσ και ο χειριςμόσ από τθν οροωι. 

Ωσ μειονζκτθμα των κινθτϊν αμαξωμάτων, μπορεί να κεωρθκεί το χαμθλό τουσ απόβαρο, 

το οποίο ναι μεν εξαςωαλίηει χαμθλό αρχικό κόςτοσ και χαμθλό κόςτοσ καυςίμων κατά τθ 

μεταωορά, αλλά από τθν άλλθ πλευρά δυςχεραίνει τθν κακ’ φψοσ ςτοιβαςία τουσ. Επειδι 

μάλιςτα δε διακζτουν τθ ςτιβαρι καταςκευι των εμπορευματοκιβωτίων, αποωεφγεται θ 
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κακ’ φψοσ ςτοίβαςία τουσ, εκτόσ από μερικοφσ τφπουσ που επιτρζπουν ςτοιβαςία μζχρι 3m 

[116]. Ακόμθ, ςε οριςμζνουσ τφπουσ ανταλλαςςόμενων αμαξωμάτων, είναι δυνατι θ 

προςαρμογι ειδικϊν πρόςκετων ςτθριγμάτων (ποδιϊν), τα οποία επιτρζπουν τθν απόκεςθ 

τουσ από το ωορτθγό όχθμα ςτο χϊρο ςτοιβαςίασ ι τθ μεταωορά τουσ μεταξφ των 

ωορτθγϊν χωρίσ τθ χριςθ γερανοφ μεταωόρτωςθσ, εξαςωαλίηοντάσ τα, όμωσ, ζναντι 

ολίςκθςθσ. Σε γενικά πλαίςια τα κινθτά αμαξϊματα εμωανίηουν αρκετά πλεονεκτιματα 

ζναντι των Ε/Κ, κακϊσ :  

 παρζχουν μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα για τισ ευρωπαλζτεσ και τα υγρά ωορτία, λόγω 

τθσ βελτιςτοποίθςθσ των διαςτάςεϊν τουσ  

 ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι εωοδιαςμζνα με «πτυςςόμενα πόδια» κάτω από το 

πλαίςιό τουσ ϊςτε να διευκολφνεται θ μεταωορά από το ζνα ωορτθγό ςτο άλλο 

όπωσ επίςθσ και θ εναπόκεςι τουσ ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ, χωρίσ τθ χριςθ 

γερανοφ. 

 θ καταςκευαςτικι τουσ πολυμορωία τουσ προςδίδει ευελιξία. 

 

 

3.2 Σιδηροδρομικέσ Μεταφορέσ  

3.2.1 Ιςτορική Αναδρομή 

 

Ο ςιδθρόδρομοσ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα χερςαία μζςα μαηικισ μεταωοράσ, 

όπου οχιματα με χαλφβδινουσ τροχοφσ ωζροντεσ όνυχεσ ςτθν εςωτερικι τουσ πλευρά 

κινοφνται (είτε αυτοκινοφμενα είτε ελκόμενα από κινθτιρια μονάδα) ςε αποκλειςτικά δικό 

τουσ διάδρομο κυκλοωορίασ (ςτακερι τροχιά) που ορίηεται από δφο παράλλθλεσ μεταξφ 

τουσ χαλφβδινεσ ςιδθροτροχιζσ [72]. Μεταωζρει επιβάτεσ και εμπορεφματα ςε 

οποιοδιποτε περιβάλλον (αςτικό, προαςτιακό, περιαςτικό, περιωερειακό, υπεραςτικό). O 

ςιδθρόδρομοσ είναι ίςωσ θ μόνθ τεχνολογία που κατά τθ διάρκεια τθσ εξελικτικισ τθσ 

πορείασ γνϊριςε αρχικά περίοδο μεγάλθσ ακμισ, πζραςε ςτθ ςυνζχεια μία περίοδο 

μεγάλθσ αμωιςβιτθςθσ και τθν τελευταία δεκαετία κατόρκωςε όχι μόνο να ανακάμψει, 

αλλά να αποτελεί, για πολλζσ χϊρεσ, τεχνολογία ακμισ *73]. 

Ο χρόνοσ γζννθςθσ του ςιδθροδρόμου δεν είναι δυνατό να κακοριςκεί με ακρίβεια, γιατί θ 

ιςτορία του αρχίηει με τθν εωαρμογι τθσ ςιδθροτροχιάσ και προχωρά μζχρι τθν 

ατμομθχανι, με τθν οποία ταυτίςτθκε [72]. Ρριν από τθν ανακάλυψθ του ςιδθροδρόμου οι 

διά ξθράσ μεταωορζσ πραγματοποιοφνταν επί χιλιετίεσ κατά τον ίδιο ςχεδόν πρωτόγονο 

τρόπο: για τθν ζλξθ είτε επιβατικϊν είτε ωορτθγϊν αμαξϊν χρθςιμοποιοφνταν θ μυϊκι 

δφναμθ των ηϊων. Στθν αρχαία Ελλάδα χρθςιμοποιοφνταν οι λίκινεσ αυλακωτζσ τροχιζσ, 

πάνω ςτισ οποίεσ κινοφνταν οχιματα που τα τραβοφςαν ηϊα, ςυνικωσ βόδια. Το 1630 

καταςκευάςτθκαν οι ξυλοτροχιζσ για τθ μετακίνθςθ των οχθμάτων ςτα ανκρακωρυχεία. Θ 

γριγορθ ωκορά όμωσ των ξυλοτροχιϊν οδιγθςε ςτθν καταςκευι των ςιδθροτροχιϊν και 
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ωτάνοντασ ςτο 18ο αιϊνα ζχουμε τθν εμωάνιςθ των ιππιλατων ςιδθροδρόμων, όπου θ ζλξθ 

των οχθμάτων γινόταν με άλογα. 

Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ (τζλθ 18ου – αρχζσ 19ου αιϊνα) ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ τθσ 

ςφγχρονθσ ιςτορίασ του ςιδθρόδρομου με τθν εωαρμογι τθσ ατμοκίνθςθσ και τθσ 

ατμομθχανισ. Ωσ ςθμαντικότερα ςτάδια ςτθν εξελικτικι πορεία του ςιδθροδρόμου 

κεωροφνται τα εξισ: 

 Το 1804 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ χερςαία μεταωορά προςωπικοφ και αγακϊν 

με ατμοκίνθςθ από τον Τρζβικικ (Trevithick), ο οποίοσ καταςκεφαςε ατμομθχανι 

ελκτικισ ικανότθτασ 5 βαγονιϊν, ςε απόςταςθ 15 χλμ., με μζςθ ταχφτθτα 8 km/h. 

 Στον τομζα τθσ εμπορευματικισ μεταωοράσ, θ πρϊτθ δρομολόγθςθ ατμοκίνθτου 

ςιδθροδρόμου ιρκε το 1825 από το Στίβενςον, για τθ γραμμι Stockton-Darlington, 

με τθ μεταωορά 90 τόνων άνκρακα με ταχφτθτα 15 km/h 

 Θ πρϊτθ γραμμι επιβατικισ μεταωοράσ λειτοφργθςε το 1830, εκτελϊντασ τθ 

διαδρομι Λίβερπουλ-Μάντςεςτερ, με χριςθ τθσ ατμομθχανισ ‘’Rocket’’ 

(εξελιγμζνο μοντζλο τθσ αρχικισ ατμομθχανισ του Στίβενςον). Θ μεταωορικι 

ικανότθτα ιταν 30 άτομα και θ αναπτυςςόμενθ ταχφτθτα 50 km/h. 

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ εμωάνιςθ των αυτοκινιτων και των αεροπλάνων μετζτρεψαν 

τθν κατάςταςθ ςτον τομζα των μεταωορϊν. Θ ανάπτυξθ των ςιδθροδρόμων ςτθν Ε.Ε. τόςο 

από πλευράσ υποδομϊν όςο και από τθν πλευρά τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ τουσ, υπιρξε 

χαμθλι ιδιαίτερα μετά τθν δεκαετία του 60. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ το μερίδιο αγοράσ 

του ςιδθρόδρομου μειϊκθκε από 21,1% που ζωτανε το 1970 ςε 8,4% το 1998 για να αγγίξει 

το 10% το 2005 και να παρουςιάςει μία μικρι άνοδο τθσ τάξεωσ του 3% το 2013. Τα 

ςτοιχεία αυτά δείχνουν τθν κατακόρυωθ πτϊςθ που χαρακτιριςε τισ ςυγκεκριμζνεσ 

μεταωορζσ όταν μάλιςτα από τθ μία ο όγκοσ των μεταωερόμενων προϊόντων αφξανε 

ςυνεχϊσ και από τθν άλλθ ανταγωνιςτικά μζςα μεταωοράσ γνϊριηαν κατακόρυωθ άνοδο 

των επιδόςεων τουσ όπωσ για παράδειγμα οι οδικζσ μεταωορζσ, οι οποίεσ το 2005 κατείχαν 

το 44,2% του ςυνολικοφ όγκου μεταωοράσ ςτθν ΕE [10]. 

 

Εικόνα 35: φγκριςθ οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ εμπορευματικοφ ζργου ςτθν Ευρϊπθ [74] 
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Εικόνα 36: Ποςοςτό οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςτθν Ε.Ε. για τα ζτθ 1995-2010 
[75]  

Στθν Ελλάδα το πρϊτο ςιδθροδρομικό δίκτυο λειτοφργθςε ςτισ 27 Φεβρουαρίου του 1869, 

ςτθ διαδρομι Ακινασ-Ρειραιά και ανικε ςτθν «Εταιρεία του υπ’ Ακθνϊν εισ Ρειραιά 

ςιδθροδρόμου». Με τθν πάροδο των χρόνων θ γραμμι επεκτάκθκε μζχρι τθν Ομόνοια και 

αργότερα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Κθωιςιάσ, ενϊ το 1904 θ γραμμι θλεκτροδοτικθκε [6]. 

Το 1971 ιδρφεται ο Οργανιςμόσ Σιδθροδρόμων Ελλάδασ (ΟΣΕ) ςτον οποίο υπάγονται όλα τα 

ςιδθροδρομικά δίκτυα τθσ χϊρασ εκτόσ από εκείνο των Θλεκτρικϊν Σιδθροδρόμων (ΘΣΑΡ), 

που εξακολουκεί να μζνει ανεξάρτθτο ωσ εκνικό. 

Σιμερα, ο κφριοσ 

ςιδθροδρομικόσ άξονασ τθσ 

χϊρασ ΡΑΚΕ/Ρ (Ράτρα – 

Ακινα – Κεςςαλονίκθ – 

Ειδομζνθ/Ρρομαχϊνασ), ζχει 

προωκθκεί ςθμαντικά με 

ορίηοντα ολοκλιρωςθσ το 

ζτοσ 2016. Το ςιδθροδρομικό 

δίκτυο ωςτόςο ςυνεχίηει να 

είναι μικροφ ςυνολικοφ 

μικουσ, ενϊ το μεταωορικό 

ζργου του ςιδθρόδρομου 

παραμζνει χαμθλό εξαιτίασ 

διαωόρων τεχνικϊν κεμάτων 

(διαωορετικό εφροσ γραμμισ, 

ςχετικά μικρζσ ταχφτθτεσ, 

κ.λπ.) [8].   

Εικόνα 37: ιδθροδρομικό δίκτυο Ελλάδασ 
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3.2.2 Σύγχρονο Τροχαίο Υλικό – Τύποι Εμπορευματικών Βαγονιών  

3.2.2.1 Η Εξϋλιξη των Εμπορευματικών Βαγονιών 

 

Στθν ορολογία του ςιδθρόδρομου ο όροσ «ςφνκεςθ ςυρμοφ» περιγράωει τθν ομάδα των 

ςιδθροδρομικϊν οχθμάτων – ςτοιχείων που αποτελοφν το ςιδθροδρομικό ςυρμό. Δφο είναι 

τα ςτοιχεία αυτά: το ελκτικό και το ελκόμενο. 

Το ελκτικό ςτοιχείο του ςυρμοφ είναι θ μθχανι ζλξθσ, θ οποία και αποτελεί τθν κινθτιρια 
δφναμθ του ςυρμοφ (δθλαδι ο τφποσ του κινθτιρα που ζλκει το ςυρμό) *72]. Οι ςφγχρονεσ 
μθχανζσ ζλξθσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ των ςυρμϊν αλλά και ςτθν 
αφξθςθ του μεταωερόμενου όγκου. Οι βαςικότεροι τφποι μθχανϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ςιμερα είναι οι μθχανζσ Ντίηελ, οι οποίεσ μετατρζπουν τθ κερμικι ενζργεια ςε κινθτικι, 
και οι θλεκτροκίνθτεσ μθχανζσ, οι οποίεσ μετατρζπουν τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε κινθτικι. 
Θ θλεκτροκίνθςθ κεωρείται γενικϊσ ωσ ο οικονομικότεροσ και αποτελεςματικότεροσ 
τρόποσ λειτουργίασ ενόσ ςιδθροδρομικοφ δικτφου, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει 
διακζςιμθ ωτθνι θλεκτρικι ενζργεια και ότι θ πυκνότθτα τθσ ςιδθροδρομικισ κυκλοωορίασ 
δικαιολογεί τθν απαιτοφμενθ επζνδυςθ. Ωσ πλεονεκτιματα των θλεκτραμαξϊν κεωροφνται 
[76]: 

 θ ανάπτυξθ ιςχφοσ, μεγαλφτερθσ τθσ ονομαςτικισ τουσ, χάρθ ςτουσ διακζςιμουσ 
πόρουσ του δικτφου θλεκτροκίνθςθσ 

 θ μικρι παραγωγι κορφβου και τα μθδενικά καυςαζρια  

 το χαμθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ και ο μεγαλφτεροσ ωωζλιμοσ χρόνοσ ηωισ, 
ςυγκριτικά με τισ ντθηελάμαξεσ. 

 

 
Εικόνα 38: φγχρονθ μθχανι ζλξθσ που χρθςιμοποιείται ςτουσ ελλθνικοφσ ςιδθρόδρομουσ *77] 

Το ελκόμενο ςτοιχείο είναι μία ομάδα κινοφμενων βαγονιϊν που είναι μόνιμα ι προςωρινά 

ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ ϊςτε να αποτελοφν μία ενιαία ομάδα τροχαίου υλικοφ. Με τον 

όρο εμπορευματικά βαγόνια (goods cars ι freight cars) αναωερόμαςτε ςτο τροχαίο υλικό το 

οποίο χρθςιμοποιείται για τθ μεταωορά ωορτίων [78]. 

Στα πρϊτα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ των ςιδθροδρόμων, θ ςυντριπτικι πλειοψθωία των 

εμπορευματικϊν βαγονιϊν ιταν τετράτροχα οχιματα απλισ καταςκευισ όπωσ: μικρά 

καλυμμζνα βαγόνια, ανοικτά βαγόνια με πλευρικζσ ςανίδεσ και επίπεδα βαγόνια με ι χωρίσ 
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παςςάλουσ. Με τθν πάροδο των χρόνων βζβαια αναπτφχκθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

εξειδικευμζνων βαγονιϊν, για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, βαγόνια – δεξαμενζσ (tank 

wagons) και πολλά είδθ οχθμάτων-ψυγείων (refrigerated vans).  

 
Εικόνα 39: Εμπορευματικό βαγόνι με πλευρικζσ ςανίδεσ [79] 

Στθν Ευρϊπθ οι πρϊτεσ ςυμωωνίεσ μεταξφ των εκνικϊν κρατικϊν ςιδθροδρόμων 

(Länderbahnen) και των ιδιωτικϊν εταιρειϊν, για αμοιβαία χριςθ εμπορευματικϊν 

βαγονιϊν, ξεκίνθςαν από πολφ νωρίσ. Ιδθ από το 1850 θ Ζνωςθ Γερμανικϊν Σιδθροδρόμων 

(Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen) ςυνζταξε κανονιςμοφσ για τθν τυποποίθςθ των 

διαςτάςεων και των εξαρτθμάτων των βαγονιϊν, ενϊ το 1881 θ ίδρυςθ τθσ Σιδθροδρομικισ 

Ζνωςθσ του Ρρωςικοφ Κράτουσ (Prussian State Railway Union) ζκεςε τισ βάςεισ για τθν 

καταςκευι διαωόρων τφπων βαγονιϊν ςφμωωνα με τυποποιθμζνα πρότυπα [80]. 

Θμερομθνία ορόςθμο για τθν εξζλιξθ των εμπορευματικϊν βαγονιϊν αποτζλεςε θ 1θ 

Απριλίου του 1909, με τθν ίδρυςθ τθσ Κρατικισ Γερμανικισ Σιδθροδρομικισ Ζνωςθσ 

Φορταμαξϊν (German State Railway Wagon Association). Με τθ ςυμμετοχι όλων των 

γερμανικϊν κρατικϊν ςιδθροδρόμων ςε αυτι, δθμιουργικθκε ζνα ςθμείο αναωοράσ για τισ 

εμπορευματικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ, κάτι το οποίο οδιγθςε ςτθ δθμιουργία 

ςτόλου εμπορευματικϊν βαγονιϊν που ζωταςε το 1909 τισ 560000 ωορτάμαξεσ. 

Ειδικότερα, τα εμπορευματικά βαγόνια κατθγορίασ Verbandsbauart και οι μετζπειτα 

εξελίξεισ τουσ, κυριάρχθςαν ςτθ διακίνθςθ αγακϊν κατά το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο [81]. 

 

Εικόνα 40: Βαγόνι κατθγορίασ Α2, Verbandsbauart [82] 
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Σιμερα, τα ςφγχρονα εμπορευματικά βαγόνια για εκνικζσ μεταωορζσ ακολουκοφν τα 

πρότυπα τθσ UIC (International Union of Railways – Διεκνισ Ζνωςθ Σιδθροδρόμων), ενϊ 

ζχουν ζγκριςθ ακόμθ και για ανάπτυξθ ταχυτιτων των 121 km/h ςε οριςμζνεσ χϊρεσ (π.χ. θ 

Deutsche Bahn διακζτει βαγόνια που αναπτφςςουν ταχφτθτα 160 km/h). Επίςθσ, όλο και 

περιςςότερα είναι εξοπλιςμζνα με ςυςτιματα GPS και αναμεταδότεσ που παρζχουν τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ για τον εντοπιςμό τουσ *83]. 

 

Εικόνα 41: φγχρονο εμπορευματικό βαγόνι [83] 

 

3.2.2.2 Τεχνικϊ Χαρακτηριςτικϊ Σύγχρονων Εμπορευματικών Βαγονιών  

 

Θ επιλογι του κατάλλθλου τροχαίου υλικοφ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ςιδθροδρομικισ 

μεταωοράσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα, ο οποίοσ εξαςωαλίηει τθν καλφτερθ δυνατι 

εκμετάλλευςθ τθσ μεταωοράσ αλλά και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του τροχαίου υλικοφ. Θ 

διαδικαςία επιλογισ του κατάλλθλου τροχαίου υλικοφ είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ ςτισ 

εμπορευματικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ, όπου οι απαιτιςεισ και τα χαρακτθριςτικά 

μιασ μεταωοράσ μπορεί να αλλάηουν κατά περίπτωςθ.  

Κατά τθ ςφνκεςθ ενόσ εμπορευματικοφ ςυρμοφ, επομζνωσ, κρίνεται ςκόπιμο, να επιλζγεται 

κάκε ωορά θ καλφτερθ ωορτάμαξα που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 

μεταωοράσ. Στθν περίπτωςθ ςυνδυαςμοφ διαωορετικϊν κατθγοριϊν ωορταμαξϊν ςτον ίδιο 

ςυρμό πρζπει να ελζγχεται και θ δυνατότθτα αςωαλοφσ ςυνδυαςμοφ τουσ, κακϊσ πρζπει 

να αποωεφγεται ο ςυνδυαςμόσ ωορταμαξϊν με διαωορετικι ςυμπεριωορά μεταξφ τουσ 

[56]. 

Θ UIC ζχει προβεί ςτθν τυποποίθςθ και κωδικοποίθςθ των εμπορευματικϊν βαγονιϊν. Θ 

κάκε κατθγορία περιλαμβάνει ζνα μεγάλο αρικμό τφπων ςιδθροδρομικϊν οχθμάτων με 

διαωορετικά χαρακτθριςτικά. Οι διάωοροι τφποι ζχουν διαμορωωκεί είτε με βάςθ τισ 

οδθγίεσ τθσ UIC, που αναωζρονται ςτα αντίςτοιχα ωφλλα τθσ (571-1, 571-2, 571-3, 571-4), 

είτε ςφμωωνα με διαωοροποιιςεισ των καταςκευϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων 

απαιτιςεων. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κατθγοριοποίθςθ των βαγονιϊν 

ςφμωωνα με τθ UIC. 
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Πίνακασ 10: Κατθγορίεσ Εμπορευματικϊν Βαγονιϊν κατά UIC [56] 
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Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ωορτάμαξασ για μία μεταωορά γίνεται με βάςθ τα ιδιαίτερα 

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά των ωορταμαξϊν που διατίκενται. Στον ακόλουκο 

πίνακα παρουςιάηονται τα κριτιρια επιλογισ ωορτάμαξασ με βάςθ τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ. 

Πίνακασ 11: Κριτιρια επιλογισ φορταμαξϊν *56] 

 

Κάκε κατθγορία διακζτει ζνα μεγάλο αρικμό τφπων βαγονιϊν με διαωορετικά τεχνικά 

χαρακτθριςτικά. Στον πίνακα που ακολουκεί ζχει γίνει μία προςπάκεια καταγραωισ του 

εφρουσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυνθκζςτερων τφπων βαγονιϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικότερα οι 

ςυνθκζςτεροι ςφγχρονοι τφποι εμπορευματικϊν βαγονιϊν. 

Πίνακασ 12: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά των ςυνθκζςτερων τφπων Εμπορευματικϊν Βαγονιϊν  

Σφποσ Βαγονιοφ Μικοσ φόρτωςθσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

φόρτωςθσ (mm) 

Mζγιςτο 

ωφζλιμο φορτίο 

(tn) 

Xωρθτικότθτα 

(m
3
) 

Βαγόνι με 

υψθλζσ παρειζσ 

12700-14500 2760 19-65,5 36-86 

Κλειςτό Βαγόνι 12700-22640 2760-2900 18-57 36-86 

Βαγόνι 

Πλατφόρμα 

12700-25000 2770-5500 19-77 36-86 

Βαγόνι Βυτίο  11150-12450 3010-3100 57,5-71 50-75 
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E. Βαγόνι με υψθλζσ παρειζσ  

 

 
Εικόνα 42: Open Wagon Eanos-x 059 [84] 

Tα ςυγκεκριμζνα οχιματα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταωορά μίασ μεγάλθσ γκάμασ χφδθν 

προϊόντων όπωσ: 

 άνκρακασ 

 πλίνκοι 

 ςίδερα 

 μεταλλεφματα 

 χαλίκια 

 βράχοι 

 αδρανι υλικά 

 άμμοσ, 

κακϊσ και μοναδοποιθμζνων προϊόντων ςε πακζτα, βαρζλια, κ.ά. 

Διακζτουν αποκθκευτικό χϊρο ςε ςχιμα κουτιοφ με ανοικτι οροωι και ξφλινο ι ατςάλινο 

δάπεδο. Φζρουν εξοπλιςμό δακτυλιδιϊν, ςυνδεδεμζνων ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ του 

οχιματοσ, για τθν προςαρμογι ωφλλων ι καλυμμάτων μουςαμά, που εξαςωαλίηουν τθν 

προςταςία του ωορτίου από βροχι κακϊσ και τθν αποωυγι απωλειϊν ςε χφδθν ωορτία 

λόγω ανζμου. Eπίςθσ διακζτουν ειδικά άγκιςτρα για τθν πρόςδεςθ δικτυωτϊν 

καλυμμάτων, που ςυγκρατοφν ωορτία όπωσ χαλίκια, βράχοι, αδρανι υλικά. Τα νεότερα 

μοντζλα οχθμάτων είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθ μεταωορά ξυλείασ. Διακζτουν 

υψθλότερα τοιχϊματα και ωζρουν ιμάντεσ με καςτάνια (rachet straps) για τθν αςωαλι 

πρόςδεςθ του ωορτίου. 

Πίνακασ 13: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά τυπικοφ Βαγονιοφ με υψθλζσ παρειζσ  

Μικοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Υψοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Χωρθτικότθτα (m
3
) Μζςο 

Απόβαρο 

(kg) 

Αρικμόσ 

Αξόνων 

12800 2760 2100 72.0 21800 4 
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F. Βαγόνι με υψθλζσ παρειζσ ειδικισ χριςθσ  

 
Εικόνα 43: Βαγόνι ανοιχτισ χοάνθσ *84] 

Τα βαγόνια ανοιχτισ χοάνθσ χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταωορά χφδθν προϊόντων, που 

κινδυνεφουν από υγραςία, όπωσ ςιτθρά, δθμθτριακά, κ.ά. Τα χφδθν ωορτία τοποκετοφνται 

ςτισ χοάνεσ του βαγονιοφ, οι οποίεσ είναι διατεταγμζνεσ θ μία δίπλα ςτθν άλλθ και 

ρυκμίηονται από περιςτροωικι βαλβίδα, κάκε μία εκ των οποίων μπορεί να λειτουργεί 

αυτόνομα και ξεχωριςτά από τισ υπόλοιπεσ. Θ εκωόρτωςι τουσ γίνεται με ελεγχόμενο 

ρυκμό, μζςω τθσ βαρφτθτασ και από τισ δφο πλευρζσ του βαγονιοφ, κάτι το οποίο είναι 

ιδανικό ςτθν περίπτωςθ μεταωοράσ των ωορτίων μζςω ταινίασ μεταωοράσ. Τα 

ςυγκεκριμζνα βαγόνια προςωζρουν υψθλι χωρθτικότθτα. 

Πίνακασ 14: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά τυπικοφ Βαγονιοφ ανοιχτισ χοάνθσ 

Μικοσ 

Φόρτωςθσ 

Χοάνθσ (mm) 

Πλάτοσ 

φόρτωςθσ 

Χοάνθσ (mm) 

Υψοσ 

Φόρτωςθσ 

Xoάνθσ (mm) 

Χωρθτικότθτα 

(m
3
) 

Μζςο 

Απόβαρο (kg) 

Αρικμόσ 

Αξόνων 

8000 1960 3993 40 12500 2 

 

F. Ανοιχτι Ανατρεπόμενθ Φορτάμαξα Τψθλϊν Παρειϊν  

 

Εικόνα 44: Ανοιχτι Ανατρεπόμενθ Φορτάμαξα Τψθλϊν Παρειϊν [84] 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία βαγονιϊν διακζτει ενιαία μονι ι διπλι χοάνθ, με δυνατότθτα 

περιςτροωισ και εκωόρτωςθσ και από τισ δφο πλευρζσ του οχιματοσ. Είναι βαγόνια επίςθσ 

κατάλλθλα για τθ μεταωορά χφδθν ωορτίων που δεν είναι ευαίςκθτα ςτθν υγραςία, όπωσ 

άμμοσ, χαλίκι, πετρϊματα, κ.ά. 
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Κάκε χοάνθ ρυκμίηεται από ζνα κφλινδρο ανατροπισ, ο οποίοσ τροωοδοτείται με αζρα 

μζςω δεξαμενισ που διακζτει το κάκε βαγόνι, και προκαλεί τθν ανατροπι του. Είναι 

βαγόνια κατάλλθλα για τθν εκωόρτωςθ χφδθν ωορτίων ςτθν περίπτωςθ που αυτι κα 

πραγματοποιθκεί πλθςίον του βαγονιοφ και ςτο επίπεδο του εδάωουσ ι εντόσ υπόγειου 

καλάμου. Κατά τθν εκωόρτωςθ θ χοάνθ ανακινείται, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλιςτεί θ πλιρθσ 

εκκζνωςι τθσ. 

Πίνακασ 15: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά ανοιχτισ ανατρεπόμενθσ φορτάμαξα υψθλϊν παρειϊν 

Αρικμόσ 

Χοανϊν 

Μικοσ 

Φόρτωςθσ 

Χοάνθσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ 

Χοάνθσ 

(mm) 

Υψοσ 

Φόρτωςθσ 

Xoάνθσ 

(mm) 

Χωρθτικότθτα 

(m3) 

Μζςο 

Απόβαρο 

(kg) 

Αρικμόσ 

Αξόνων 

1 1190 2750 3435 40 30800 4 

 

G. Κλειςτό Βαγόνι 

 

Εικόνα 45: Κλειςτό Βαγόνι *84] 

Τα κλειςτά βαγόνια διακζτουν πλευρικά ςυρόμενα τοιχϊματα τα οποία μποροφν να 

μετακινθκοφν και από ζνα μόνο άτομο. Θ πρόςβαςθ είναι δυνατι και από τισ δφο πλευρζσ 

του βαγονιοφ. H ωόρτοεκωόρτωςθ του βαγονιοφ πραγματοποιείται μζςω περονοωόρου 

μθχανιματοσ, είτε ςε ράμπα είτε ςτο επίπεδο του εδάωουσ. Είναι βαγόνια κατάλλθλα για 

τθ μεταωορά παλετϊν, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα μεταωοράσ από 24 ζωσ και 65 παλζτεσ 

(βαγόνια με μικθ ωόρτωςθσ 22,64m), ανάλογα με τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

Οριςμζνα μάλιςτα είναι εξοπλιςμζνα με αςωαλιηόμενα διαχωριςτικά, για τθν αςωαλι 

μεταωορά ευαίςκθτων και εφκραυςτων εμπορευμάτων. 

 

Εικόνα 46: Κλειςτό βαγόνι με αςφαλιηόμενα διαχωριςτικά *84] 
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Πίνακασ 16: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά τυπικοφ Κλειςτοφ Βαγονιοφ  

Μικοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Υψοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Χωρθτικότθτα 

(m
3
) 

Μζςο 

Απόβαρο (kg) 

Αρικμόσ 

Αξόνων 

12774 2670 2250 76.7 13700 2 

 

 

Εικόνα 47: Διάταξθ ευρωπαλετϊν ςε κλειςτό βαγόνι *84] 

Κ. Βαγόνι Πλατφόρμα  

 

Εικόνα 48: Βαγόνι Πλατφόρμα *84] 

Αυτι θ κατθγορία βαγονιϊν είναι ιδανικι για τθ μεταωορά βαρζων και μεγάλου μικουσ 

προϊόντων με μεγάλεσ απαιτιςεισ χωρθτικότθτασ, κακϊσ μπορεί το μικοσ ωόρτωςισ τουσ 

να ωτάνει ζωσ και τα 25m. Κρίνονται κατάλλθλα για τθ μεταωορά κυρίωσ μθ 

μοναδοποιθμζνων γενικϊν ωορτίων όπωσ:  

 ξυλεία (κορμοί και τεχνθτι ξυλεία *μοριοςανίδεσ, μελαμίνεσ, δοκάρια+) 

 θμιτελι προϊόντα ζλαςθσ χάλυβα (πλάκεσ, μπιγιζτεσ, ράβδοι, δοκοί, ωφλλα, ρολά) 

 αγωγοί μεταωοράσ, ςωλινεσ 

 ςιδθροτροχιζσ, χονδρόςυρμα. 
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Εικόνα 49: Μεταφορά πλακϊν χάλυβα από βαγόνι πλατφόρμα [85] 

Χαρακτθριςτικό πλεονζκτθμά τουσ αποτελεί θ δυνατότθτα αναδίπλωςθσ των ακραίων 

τοιχωμάτων, που τα κακιςτά προςβάςιμα για ωορτοεκωόρτωςθ όχι μόνο από τισ δφο 

πλαϊνζσ πλευρζσ αλλά και από τα άκρα. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ωζρουν ειδικό 

εξοπλιςμό, ανάλογα με το μεταωερόμενο ωορτίο, όπωσ πλευρικοφσ και ακραίουσ 

ορκοςτάτεσ, αρκρωτά μαξιλάρια (hinged bolsters) και καςτάνια για τθν καλφτερθ 

ςυγκράτθςθ και προςταςία του ωορτίου. Επίςθσ διακζτουν ειδικό εξοπλιςμό προςταςίασ 

εωαρμοηόμενων καλυμμάτων μουςαμά, ςτθν περίπτωςθ μεταωοράσ ωορτίου ευαίςκθτου 

ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

Πίνακασ 17: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά τυπικοφ Βαγονιοφ Πλατφόρμα 

Μικοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Υψοσ 

Φόρτωςθσ 

(mm) 

Χωρθτικότθτα 

(m
3
) 

Μζςο 

Απόβαρο (kg) 

Αρικμόσ 

Αξόνων 

14150 2850 40.3 109 17150 2 

 

 

Εικόνα 50: Μεταφορά κορμϊν ξυλείασ και χονδροςφρματοσ από βαγόνι πλατφόρμα [86], [87] 
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L. Βαγόνι Πλατφόρμα μεταφοράσ Οχθμάτων 

 

Εικόνα 51: Βαγόνι Πλατφόρμα μεταφοράσ οχθμάτων [84] 

Τα ςυγκεκριμζνα βαγόνια πλατωόρμεσ μπορεί να είναι τριϊν αξόνων και να 

χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταωορά: 

 αυτοκινιτων 

 SUVs 

 ωορτθγϊν 

 επαγγελματικϊν οχθμάτων, 

είτε τεςςάρων αξόνων και να χρθςιμοποιοφνται ςε διεκνείσ αποςτολζσ για τθ μεταωορά 

ωορτθγϊν και επαγγελματικϊν οχθμάτων. 

Χαρακτθριςτικό πλεονζκτθμα τουσ είναι θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του ανϊτερου 

καταςτρϊματοσ ςε ζνα εφροσ από διαωορετικά φψθ, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ 

ωόρτωςθ των διαωορετικϊν τφπων οδικϊν οχθμάτων.  

Πίνακασ 18: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά τυπικοφ Βαγονιοφ Πλατφόρμα μεταφοράσ οχθμάτων 

Μικοσ 

Φόρτωςθσ (mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ (mm) 

Υψοσ Φόρτωςθσ 

(mm) 

Μζςο Απόβαρο 

(kg) 

Αρικμόσ Αξόνων 

25730 2800 1665 - 2205 25200 3 

 

 

Εικόνα 52: Μεταφορά αυτοκινιτων από βαγόνι πλατφόρμα [88] 
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S. Ειδικό Βαγόνι Μεταφοράσ  

 

Εικόνα 53: Ειδικό Βαγόνι μεταφοράσ ρολϊν [84] 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία βαγονιϊν είναι ειδικι για τθ μεταωορά ρολϊν χάλυβα, τα οποία 

δεν πρόκειται να μεταωερκοφν ςτοιβαγμζνα κακ’ φψοσ. Τα βαγόνια ωζρουν κατάλλθλθ 

διαμόρωωςθ κοιλωμάτων που επιτρζπει τθ μεταωορά ρολϊν με βάρθ από 84,5 ζωσ και 

104tn, ενϊ ανάλογα με τα μικθ των διαωόρων τφπων βαγονιϊν είναι δυνατι θ μεταωορά 5 

ζωσ 7 ρολϊν. 

Πίνακασ 19: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Συπικοφ Ειδικοφ Βαγονιοφ Πλατφόρμα  

Μικοσ 

Φόρτωςθσ (mm) 

Πλάτοσ 

Φόρτωςθσ 

Κοιλϊματοσ 

(mm) 

Υψοσ Φόρτωςθσ 

(mm) 

Μζςο Απόβαρο 

(kg) 

Αρικμόσ Αξόνων 

9600 2500 700 - 2000 33800 6 

 

 

Εικόνα 54: Μεταφορά ρολϊν χάλυβα από βαγόνι πλατφόρμα με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ [89] 
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Z. Βαγόνι Βυτίο 

 

Εικόνα 55: Βαγόνι Βυτίο *90] 

Τα βαγόνια βυτία ζχουν τθ μορωι δεξαμενϊν, καταςκευαςμζνων από χάλυβα. Οι 

δεξαμενζσ τοποκετοφνται κατά μικοσ πλαιςίου, ςτερεϊνονται ςε αυτό με πριτςίνια (rivets) 

και ζπειτα επικολλοφνται ςτο ςκελετό του βαγονιοφ, και θ πλιρωςι τουσ πραγματοποιείται 

μζςω αντλίασ. Φζρουν ειδικά εξαρτιματα, όπωσ βαλβίδεσ εκτόνωςθσ, εξαεριςτιρεσ, 

βαλβίδεσ πεπιεςμζνου αζρα, κ.ά. Τα βυτιοωόρα βαγόνια μπορεί να είναι τεςςάρων και 

οκτϊ αξόνων. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθ μεταωορά υγρϊν χφδθν εμπορευμάτων, 

επικινδφνων και μθ, όπωσ: 

 πετρζλαιο και προϊόντα διφλιςθσ  

 χθμικζσ ουςίεσ  

 υγροποιθμζνα αζρια 

 νερό 

 γάλα  

 μελάςα. 

Πίνακασ 20: Σεχνικά χαρακτθριςτικά τυπικοφ βυτιοφόρου βαγονιοφ  

Aρικμόσ Αξόνων Μικοσ (mm) Xωρθτικότθτα (tn) Εςωτερικι Διάμετρο 

Δεξαμενισ (mm) 

4 12020 63 2600 

 

Μία ακόμθ κατθγορία βαγονιϊν αποτελοφν τα βαγόνια μεταωοράσ Ε/Κ. Ρρόκειται για 

ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα οχιματα, με τα μικθ τουσ να κυμαίνονται μεταξφ 20 και 45 

πόδια, ενϊ τα βάρθ γενικά από 2,5tn ζωσ 38tn. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται 

τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των διαωόρων τφπων βαγονιϊν για τθ μεταωορά Ε/Κ. 
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Πίνακασ 21: Χαρακτθριςτικά φορταμαξϊν κατάλλθλων για τθ μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων [56] 

 

 

 

Εικόνα 56: Βαγόνι μεταφοράσ Ε/Κ *91] 

 

3.2.3 Εξοπλιςμόσ Φορτοεκφόρτωςησ Εμπορευμάτων  

 

Για τθ μεταωορά και τθ ωορτοεκωόρτωςθ των εμπορευμάτων που διακινοφνται με το 

ςιδθρόδρομο, χρθςιμοποιείται μθχανολογικόσ ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ ανάλογα 

με τον τφπο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, είναι κατάλλθλοσ για τθ διαχείριςθ όλων των 

κατθγοριϊν ωορτίων – εμπορευμάτων, όπωσ χφδθν ωορτία, μθ μοναδοποιθμζνα γενικά 

ωορτία και μοναδοποιθμζνα ωορτία. 

Με τον όρο ανυψωτικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αναωερόμαςτε ςτα μθχανικά 

ςυγκροτιματα, τα οποία χρθςιμεφουν για τθ μεταωορά βαρζων ωορτιϊν κατακόρυωα ι 

οριηόντια και κατακόρυωα ςυγχρόνωσ. Θ χριςθ των ανυψωτικϊν μθχανϊν ζχει αποκτιςει 

μζγιςτθ ςθμαςία ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ ςφγχρονθσ βιομθχανίασ και των μεταωορϊν. 

Χρθςιμοποιοφνται ςε μία ευρεία γκάμα διαδικαςιϊν, όπωσ *92]:  

 ςτθ βαριά βιομθχανία για τθ μετακίνθςθ μεγάλων βαρϊν 

 ςτισ αποβάκρεσ και τουσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ για τθ ωόρτωςθ 

εμπορευμάτων, ςτα εργοςτάςια για τισ μετακινιςεισ μθχανϊν και υλικϊν 
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 ςτα πολυϊροωα κτίρια για τθν εξυπθρζτθςθ ανυψωτικϊν και μεταωορικϊν 

αναγκϊν προςωπικοφ και υλικϊν ςε όλουσ τουσ ορόωουσ 

 ςτα μεταλλεία 

 ςτα δομικά ζργα 

και γενικά όπου παρίςταται ανάγκθ ανφψωςθσ ι μετακίνθςθσ ωορτίων. 

Θ χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ζχει οδθγιςει ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ εργατικισ 

προςπάκειασ, ςτθ μείωςθ τθσ καταπόνθςθσ του προςωπικοφ από βαριζσ εργαςίεσ και ςτθ 

ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου που απαιτείται για τθ διεκπεραίωςθ των διαωόρων εργαςιϊν. 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ βρίςκεται ςυνεχϊσ υπό μία κατάςταςθ τελειοποίθςθσ, διότι 

με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ και των μεταωορϊν, δθμιουργείται 

όλο και περιςςότερο θ ανάγκθ για τθ διαχείριςθ μεγαλφτερων ωορτίων ςε υψθλζσ 

ταχφτθτεσ, κακϊσ και θ απαίτθςθ για οικονομικότερθ παραγωγι, πλθρϊντασ ταυτόχρονα 

όρουσ άνεςθσ και αιςκθτικισ. 

Οι κυριότεροι τφποι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ 

ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ είναι οι ακόλουκοι: 

 Ρερονοωόρα Ανυψωτικά Μθχανιματα 

 Γερανοί και Φορτωτζσ. 

 

3.2.3.1 Περονοφόρα Ανυψωτικϊ Μηχανόματα 

 

Τα βαςικά δομικά ςτοιχεία ενόσ περονοωόρου είναι: το κυρίωσ ςϊμα, ο ιςτόσ και οι 

περόνεσ. Ο ιςτόσ μπορεί να είναι μονόσ, διπλόσ, τριπλόσ (ι και τετραπλόσ, ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ). Ανάλογα με τον τρόπο κίνθςθσ, διακρίνονται ςε υγροφ καυςίμου, αζριο 

καυςίμου και θλεκτρικά (μπαταρίασ). Θ ανυψωτικι του ικανότθτα αποτελεί ςυνάρτθςθ του 

φψουσ ανφψωςθσ και τθσ απόςταςθσ του κζντρου βάρουσ των ωορτίων από το πλαίςιο των 

περονϊν [93]. 

 

Εικόνα 57: Σα μζρθ του περονοφόρου *94] 
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Οι βαςικότεροι τφποι περονοωόρων οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ωορτοεκωόρτωςθ εμπορευμάτων ςτισ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ είναι οι ακόλουκοι: 

Περονοφόρα με Αντίβαρα  

Τα περονοωόρα του τφπου αυτοφ είναι τα πλζον διαδεδομζνα. Ρρόκειται για οχιματα με 

τζςςερισ ι τρεισ ρόδεσ, με τισ πίςω να ζχουν δυνατότθτα ςτροωισ. Εμπρόσ από τισ 

μπροςτινζσ ρόδεσ υπάρχει ο ιςτόσ και τα πιροφνια. Ρροτιμϊνται κυρίωσ για τθ ωόρτωςθ 

εμπορευμάτων ςε Ε/Κ. 

Πίνακασ 22: Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Περονοφόρου με Αντίβαρα  

Σρόποσ Κίνθςθσ Υγρά, Αζρια καφςιμα, Θλεκτρικά 

Διάδρομοσ Λειτουργίασ (m) 3.35 – 3.50  

Ανυψωτικι Ικανότθτα (tn) 1 – 50  

Υψοσ Ανφψωςθσ (m) Ζωσ 6  

Δάπεδο Λειτουργίασ  Πλα  

Σφποσ Σροχϊν  Ελαςτικά ςυμπαγι / με αζρα 

Τα περονοωόρα με αντίβαρα κρίνονται κατάλλθλα για τθ μεταωορά και ωορτοεκωόρτωςθ 

ςυςκευαςμζνων εμπορεφματων ςε παλζτεσ όπωσ: 

 κιβϊτια 

 ςάκοι 

 βαρζλια, 

μθ μοναδοποιθμζνων γενικϊν ωορτίων, και κυρίωσ προϊόντων τεχνθτισ ξυλείασ, όπωσ:  

 μοριοςανίδεσ 

 μελαμίνεσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ωόρτωςθσ εμπορευμάτων ςε εμπορευματοκιβϊτια από περονοωόρα με 

αντίβαρα, υπάρχει θ ανάγκθ χριςθσ εξοπλιςμοφ χϊρων ωορτοεκωόρτωςθσ, ο οποίοσ είναι 

απαραίτθτοσ προκειμζνου να γεωυρϊςει τθν υψομετρικι διαωορά μεταξφ του φψουσ του 

εςωτερικοφ δαπζδου του εμπορευματοκιβωτίου και τθσ επιωάνειασ ωορτοεκωόρτωςθσ. Ο 

ςυνθκζςτεροσ εξοπλιςμόσ χϊρων ωορτοεκωόρτωςθσ είναι οι ωορθτζσ ράμπεσ, οι οποίεσ 

είναι ωσ επί το πλείςτον μεταλλικζσ. Οι ςυνικεισ διαςτάςεισ τουσ είναι 0,5m μικοσ και 2m 

πλάτοσ, ενϊ επειδι αποτελοφν ελαωριζσ καταςκευζσ, είναι εφκολα μεταωερόμενεσ και 

εξαςωαλίηουν ευελιξία ςτισ διαδικαςίεσ χειριςμοφ των ωορτίων.  
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Εικόνα 58: Περονοφόρο με αντίβαρα μεταφζρει κιβϊτια ςε παλζτα *95] 

 

Εικόνα 59: Φόρτωςθ μοριοςανίδων εντόσ Ε/Κ ΜΕ χριςθ φορθτισ ράμπασ 

Βαςικό πλεονζκτθμα των περονοωόρων με αντίβαρα είναι θ δυνατότθτα τουσ να δεχκοφν 

ςτον ιςτό τουσ τθν προςαρμογι ειδικϊν υδραυλικϊν εξαρτθμάτων, τα οποία τουσ 

επιτρζπουν να διαχειριςτοφν μεμονωμζνα ςυςκευαςμζνα εμπορεφματα. Στον ειδικό αυτό 

εξοπλιςμό ςυγκαταλζγονται: 

 Δαγκάνεσ (Drum attachments) 

Oι δαγκάνεσ παρζχουν ζναν απλό, αςωαλι, ελεγχόμενο και ταυτόχρονα αποτελεςματικό 

τρόπο ωορτοεκωόρτωςθσ βαρελιϊν, και ιδιάιτερα χαλφβδινων, με μικρζσ ζωσ μεςαίεσ 

διαμζτρουσ. Ρρόκειται για πλιρωσ αυτομετοποιθμζνεσ υδραυλικζσ εξαρτιςεισ, οι οποίεσ 

δεν προχποκζτουν καμία μετακίνθςθ του οδθγοφ από τθ κζςθ του, ενϊ ζχουν χαμθλά 

κόςτθ ςυντιρθςθσ. Ζχουν μεταωορικι ικανότθτα από 500 – 1000 kg και ςθνικθ διάμετρο 

από 400 – 500 mm. 
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Εικόνα 60: Φόρτωςθ βαρελιϊν με περονοφόρο αντίβαρου με δαγκάνεσ *96] 

 Ανυψωτικζσ Λεπίδεσ (Lifting tines) 

Οι ανυψωτικζσ λεπίδεσ αποτελοφν ζναν ειδικό εξοπλιςμό για το χειριςμό των μεγαςάκων, 

παρζχοντασ ζτςι ζναν εναλλακτικό τρόπο ωορτοεκωόρτωςισ τουσ, χωρίσ να απαιτείται θ 

μεταωορά τουσ με παλζτεσ. Οι ανυψωτικζσ λεπίδεσ εξαςωαλίηουν τθ ςτακερότθτα του 

ωορτίου κατά τθ μετακίνθςθ και δίνουν τθ δυνατότθτα μεγάλθσ ανφψωςθσ. Οι λεπίδεσ 

ζχουν ςυνικθ διάμετρο 700mm, απζχουν μεταξφ τουσ κατά 0,4 – 0,5 m και ζχουν 

δυνατότθτα μεταωοράσ ωορτίων από 1000 – 2000 kg. 

 

Εικόνα 61: Φόρτωςθ μεγαςάκων ςε εμπορευματοκιβϊτιο με περονοφόρο με ανυψωτικζσ λεπίδεσ [97] 

Περονοφόρα Πλευρικισ Φόρτωςθσ  

Ρρόκειται για οχιματα με περόνεσ, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθ μεταωορά ωορτίων με 

μεγάλο μικοσ, όπωσ τα μθ μοναδοποιθμζνα γενικά ωορτία: 

 πλάκεσ, ωφλλα, μπιγιζτεσ, δοκοί, ράβδοι χάλυβα 

 αγωγοί μεταωοράσ 

 ςωλινεσ 

 τεχνθτι ξυλεία. 
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Το κυρίωσ ςϊμα του οχιματοσ χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ ςτιριξθσ του ωορτίου κατά τθ 

μεταωορά, ενϊ ο ιςτόσ που ωζρουν βρίςκεται ςτθ μζςθ του οχιματοσ για λόγουσ κζντρου 

βάρουσ, μεταξφ του εμπρόσ και του πίςω άξονα τροχϊν. Θ διεφκυνςθ εναπόκεςθσ είναι 

κάκετθ ςτθ διεφκυνςθ κίνθςθσ του οχιματοσ και δε χρειάηεται να ςτρίψουν για να 

εναποκζςουν τα ωορτία, ενϊ δίνουν τθ δυνατότθτα ανφψωςθσ ωορτίων ζωσ και 25tn και 

τοποκζτθςθσ τουσ ςε επάλλθλα ςτρϊματα. Αποτελοφν ιδανικό εξοπλιςμό για τθ ωόρτωςθ: 

 κλειςτϊν βαγονιϊν με πλευρικά ςυρόμενα τοιχϊματα και 

 βαγονιϊν πλατωόρμα. 

 

Εικόνα 62: Φόρτωςθ δοκϊν χάλυβα ςε βαγόνι πλατφόρμα από περονοφόρο πλάγιασ φόρτωςθσ [98] 

 

Εικόνα 63: Μεταφορά ςωλινων από περονοφόρο πλάγιασ φόρτωςθσ *99] 
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3.2.3.2 Γερανού και Φορτωτϋσ  

 

Οι γερανοί χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για μεταωορά και ωορτοεκωόρτωςθ εμπορευμάτων 

από μεταωορικζσ εταιρίεσ, ςτθν καταςκευαςτικι βιομθχανία για τθν μετακίνθςθ και 

τοποκζτθςθ υλικϊν και ςτθν καταςκευαςτικι βιομθχανία για τθν ςυναρμολόγθςθ βαρζωσ 

εξοπλιςμοφ. Οι ςφγχρονοι γερανοί ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ ι 

θλεκτροκινθτιρεσ και υδραυλικά ςυςτιματα για να παρζχουν μια κατά πολφ μεγαλφτερθ 

ανυψωτικι δυνατότθτα [92]. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί τφποι γερανϊν, κακζνασ προςαρμοςμζνοσ για ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

Τα διεκνι ςτάνταρ αςωαλείασ για το μζγιςτο επιτρεπτό ωορτίο ςε ζναν κινθτό γερανό, 

κατθγορία που χρθςιμοποιείται επί το πλείςτο ςτθν ωορτοεκωόρτωςθ εμπορευμάτων 

ςιδθροδρομικϊν μεταωορϊν, περιορίηονται: ςτο 75% του ωορτίου ανατροπισ για τουσ 

ερπυςτριοωόρουσ γερανοφσ και ςτο 85% του ωορτίου αυτοφ για τουσ τροχοωόρουσ 

γερανοφσ που χρθςιμοποιοφν ςτακεροποιθτικά πζδιλα.  

Ο πιο γνωςτόσ κινθτόσ τφποσ γερανοφ είναι αυτόσ που είναι προςαρμοςμζνοσ πάνω ςε 

τροχοωόρο ωορτθγό αυτοκίνθτο. Οι αυτοκινοφμενοι γερανοί μποροφν να μετακινθκοφν 

αυτόνομα ςε χϊρο ωορτοεκωόρτωςθσ. Με τθ χριςθ πτυςςόμενων πζδιλων 

ςτακεροποιοφνται ςτθ κζςθ που απαιτείται από τισ εργαςίεσ ενϊ αρκετοί τροχοωόροι 

γερανοί μποροφν να μετακινοφνται αργά, ενϊ ζχουν αναρτθμζνο ωορτίο με το βάροσ τθσ 

ςτακεροποίθςθσ να πζωτει ςτθν ανάρτθςθ του ωορτθγοφ. Οι περιςςότεροι γερανοί αυτοφ 

του είδουσ ζχουν επίςθσ ωορθτά αντίβαρα για ςτακεροποίθςθ πζρα από τα πζδιλα. Θ 

ανυψωτικι ικανότθτα των τροχοωόρων γερανϊν ςυνικωσ ποικίλει από 10 μζχρι 100 

τόνουσ, ενϊ υπάρχουν και ςφγχρονοι γερανοί που ςθκϊνουν μζχρι και 1100 τόνουσ [92]. 

Ζνα άλλο είδοσ κινθτοφ γερανοφ είναι ο ερπυςτριοωόροσ γερανόσ. Με αυξθμζνθ 

ςτακερότθτα λόγω καταςκευισ και βάρουσ, και ανυψωτικι ικανότθτα από 40 ζωσ και 3000 

τόνουσ. Το κφριο πλεονζκτθμα των γερανϊν αυτϊν είναι ότι μποροφν να μετακινοφνται 

μζςα ςτο χϊρο ωορτοεκωόρτωςθσ και να κάνουν τθν ανφψωςθ με πολφ μικρι προεργαςία, 

κακϊσ και να μεταωζρουν ανυψωμζνα ωορτία με μεγαλφτερθ ευκολία. Το μεγάλο τουσ 

μειονζκτθμα όμωσ είναι πωσ είναι πολφ βαριά μθχανιματα και πωσ δεν μποροφν να 

μεταωερκοφν χωρίσ κόςτοσ, αωοφ για τουσ μεγάλουσ ερπυςτριοωόρουσ γερανοφσ 

χρειάηεται αποςυναρμολόγθςθ και μεταωορά από ωορτθγά. 

Χαρακτθριςτικό πλεονζκτθμα των γερανϊν είναι ότι ζχουν τθ δυνατότθτα εξοπλιςτοφν με 

παρελκόμενα, κακζνα από τα οποία επιτρζπει τθ ωορτοεκωόρτωςθ και μίασ διαωορετικισ 

κατθγορίασ ωορτίου. Τα παρελκόμενα αυτά είναι :  
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 Μαγνιτθσ για ωορτοεκωόρτωςθ γενικϊν ωορτίων, όπωσ ςωλινεσ και αγωγοί 

μεταωοράσ. 

 

Εικόνα 64: Φόρτωςθ ςωλινων από γερανό με μαγνιτθ *100] 

 

 Κάδο αχιβάδασ χωρθτικότθτασ 1,5 m3 – 3,5 m3 για ωορτοεκωόρτωςθ χφδθν ςτερεϊν 

εμπορευμάτων. 

 

Εικόνα 65: Φόρτωςθ χφδθν φορτίου ςε βαγόνι υψθλϊν παρειϊν*100] 

 Αρπάγθ χωρθτικότθτασ 1,2 m3 για ωορτοεκωόρτωςθ scrap ωορτίων (καυςόξυλα, 

καρβουνόξυλα).  

 

Εικόνα 66: Φόρτωςθ scrap φορτίου από γερανό με αρπάγθ *100] 
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 Γάντηο για ωορτοεκωόρτωςθ ςυςκευαςμζνων εμπορευμάτων ςε ςάκουσ και 

μεγαςάκουσ, κακϊσ και γενικϊν ωορτίων, όπωσ πλάκεσ, ράβδουσ, ςωλινεσ, ωφλλα, 

ρολά χάλυβα.  

 

Εικόνα 67: Φορτοεκφόρτωςθ ςπειρϊν και πλακϊν χάλυβα από γερανό με γάντηο [101], [102] 

 

Εικόνα 68: Φόρτωςθ ςάκων από γερανό με γάντηο [103] 

 Ταινία μεταωοράσ, κφλιςθσ ωορτίου 1tn/m για τθν ωορτοεκωόρτωςθ χφδθν 

ςτερεϊν εμπορευμάτων. 

 

Εικόνα 69: Φόρτωςθ βαγονιϊν από γερανό με ταινία μεταφοράσ 
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Σε παρόμοιο πλαίςιο με τουσ γερανοφσ μποροφν να ενταχκοφν και οι λαςτιχοωόροι 

ωορτωτζσ, οι οποίοι είναι ςυνικωσ 100 – 450 ίππων και ωζρουν κουβάδεσ χωρθτικότθτασ 

από 2m3 ζωσ και 12m3. Οι ωορτωτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ ωορτοεκωόρτωςθ χφδθν 

ςτερεϊν εμπορευμάτων. 

 

Εικόνα 70: Φορτοεκφόρτωςθ βαγονιϊν από φορτωτι με κουβά  

 

 

3.3 Προςέλκυςη Φορτίων ςτο Σιδηρόδρομο  
 

Ο ςιδθρόδρομοσ αποτελεί ζνα μεταωορικό μζςο με διεκνϊσ αποδεκτά πλεονεκτιματα 

ζναντι των υπολοίπων μζςων μεταωοράσ. Τα βαςικότερα πλεονεκτιματα των 

ςιδθροδρομικϊν μεταωορϊν, τα οποία μποροφν να τισ κακιερϊςουν κατάλλθλεσ και για τθ 

μεταωορά εμπορευματικϊν ωορτίων, είναι τα ακόλουκα *6], [72]: 

 Θ αποκλειςτικι, ςυςτθματικι και προγραμματιςμζνθ χριςθ του ςιδθροδρομικοφ 

διαδρόμου επιτρζποντασ ζτςι τθν ανάπτυξθ μεγάλων ταχυτιτων. 

 Τα μικρά ποςοςτά περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ. 

 Θ χαμθλι κατανάλωςθ καυςίμων, λόγω του μειωμζνου ςυντελεςτι τριβισ τροχοφ – 

ςιδθροτροχιάσ και των μικρϊν κατά μικοσ κλίςεων τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. 

 Θ απαίτθςθ λιγότερου προςωπικοφ, με τθ ςφνκεςθ μονάδων ςε ςυρμοφσ, και θ 

δυνατότθτα αυτοματιςμοφ. 

 Θ κυκλοωορία με αςωάλεια ςχεδόν με όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (πλθν 

περιπτϊςεων ιςχυρϊν χιονοπτϊςεων). 

 Θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ μεγάλων βιομθχανικϊν περιοχϊν, μζςω 

παρακαμπτιριων γραμμϊν πλθςίον τθσ κφριασ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, που 

ςυνδζουν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και κζντρα 

logistics. 
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Εικόνα 71: ιδθροδρομικζσ εγκαταςτάςεισ ςτακμοφ Ικονίου (γραμμι προσ Θριάςιο) [104] 

Επίςθσ, ωσ ςθμαντικό πλεονζκτθμα του ςιδθρόδρομου κεωρείται και θ ςυμβολι του ςτισ 

Συνδυαςμζνεσ Μεταωορζσ (Combined transport), όπου το μεγαλφτερο τμιμα του ταξιδιοφ 

γίνεται ςιδθροδρομικϊσ ι μζςω καλάςςιασ ι ποτάμιασ οδοφ ,και κάκε αρχικό ι τελικό 

τμιμα του που γίνεται με οδικά μζςα είναι όςο το δυνατό μικρότερο. Κατά αυτόν τον τρόπο 

ο ςιδθρόδρομοσ ςυνειςωζρει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ ωόρτωςθσ, ςτθ μείωςθ του χρόνου 

διαχείριςθσ των ωορτίων, ςτθν αξιοπιςτία ςτο χρόνο μεταωοράσ, και ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν door to door (πόρτα με πόρτα), με τθ δυνατότθτα διακίνθςθσ 

εμπορευματοκιβωτίων *6]. Στθν Ελλάδα, οι εγκαταςτάςεισ των λιμζνων Ρειραιά (ΟΛΡ), 

Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ) και Αλεξανδροφπολθσ ζχουν ςυνδεκεί με το ςιδθρόδρομο, ενϊ 

αναμζνονται οι λιμζνεσ, Βόλου, Καβάλασ και Λαυρίου. 

 

Εικόνα 72: Οργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ των υνδυαςμζνων Μεταφορϊν *6] 

Ωσ οριςμζνα μειονεκτιματα τθσ ςιδθροδρομικισ μποροφν να κεωρθκοφν *72], [73]: 

 Θ δφςκολθ παράκαμψθ των ςυρμϊν μεταξφ τουσ. 

 Το μεγάλο μικοσ πζδθςθσ. 

 Οι μεγάλεσ επιωάνειεσ για τουσ ςτακμοφσ. 

 Οι πολυδάπανεσ εγκαταςτάςεισ παροχισ ενζργειασ. 

 Τα δαπανθρά τεχνικά ζργα. 

 Οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςτθ χάραξθ (οριηοντιογραωία, μθκοτομι).  

 Θ ςκλθρι θχθρι κφλιςθ. 

 Θ μικρι πυκνότθτα του δικτφου. 
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Σιμερα ωςτόςο, οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτο διεκνι τομζα τθσ ςιδθροδρομικισ βιομθχανίασ, 

όπωσ *15] θ δρομολόγθςθ με τθ βοικεια Θ/Υ, θ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ, θ βελτίωςθ 

των ςυςτθμάτων αναγνϊριςθσ αυτοκινθτάμαξασ, θ χριςθ μονάδων τρζνων (unit trains), 

ζχουν βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν εξάλειψθ των χρθςτικϊν προβλθμάτων τθσ 

ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ και ζχουν ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

απζναντι ςτουσ άλλουσ τφπουσ εμπορευματικϊν μεταωορϊν [105]. 

 

3.3.1 Γενικέσ Απαιτήςεισ  

3.3.1.1 Κόςτοσ Εμπορευματικόσ Σιδηροδρομικόσ Μεταφορϊσ  

 

Θ απόωαςθ για τθν επιλογι μεταωορικοφ μζςου ςτθ διεξαγωγι μίασ μεταωοράσ εξαρτάται 

ςε μεγάλο βακμό από τον παράγοντα του κόςτουσ. Ζτςι και για τισ ςιδθροδρομικζσ 

εμπορευματικζσ μεταωορζσ, το κόςτοσ αποτελεί ζνα από τα κακοριςτικά κριτιρια, τα οποία 

κα οδθγιςουν ςτθν επιλογι ι όχι του ςιδθρόδρομου για τθ μεταωορά ενόσ ωορτίου.  

Για να γίνει κατανοθτι θ λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ ςιδθροδρομικισ επιχείρθςθσ κα πρζπει 

να γίνει ανάλυςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ. Με βάςθ το διαχωριςμό τθσ υποδομισ από 

τθν εκμετάλλευςθ τθσ ςιδθροδρομικισ υπθρεςίασ, διακρίνουμε το κόςτοσ ςε δφο κφριεσ 

κατθγορίεσ [106], [28]: α) το κόςτοσ ςιδθροδρομικισ υποδομισ, το οποίο περιλαμβάνει τθ 

ςυντιρθςθ ι τθν καταςκευι τθσ ςιδθροδρομικισ υποδομισ ( ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, 

θλεκτροδότθςθ, ςτακμοί, δαπάνεσ προςωπικοφ) και β) το κόςτοσ ςιδθροδρομικισ 

μεταωοράσ, το οποίο αναωζρεται ςτο ποςό που καταβάλλεται από τον αποςτολζα – 

διαμεταωορζα ςτο ςιδθρόδρομο για τθν αγορά των μεταωορικϊν του υπθρεςιϊν, οι οποίεσ 

ςυνδζονται άμεςα με τθ μετακίνθςθ εμπορευμάτων. 

Οι γενικζσ αρχζσ κοςτολόγθςθσ των ςιδθροδρομικϊν μεταωορϊν ςυγκεντρϊνονται ςε οκτϊ 

κατθγορίεσ δαπανϊν [106]: 

1. Οι χρεϊςεισ για υπθρεςίεσ από τρίτουσ, που αωοροφν τθ χριςθ μθχανισ ζλξθσ από 

κάποια άλλθ ςυνεργαηόμενθ ςιδθροδρομικι επιχείρθςθ. 

2. Το κόςτοσ ςυγκοινωνιακισ ετοιμότθτασ, που προκφπτει από τισ διαδικαςίεσ 

ελζγχου, πιςτοποιιςεωσ, αςωαλίςεωσ, απογραωισ ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα 

βαγόνια και οι μθχανζσ ζλξθσ για να τεκοφν ςε κυκλοωορία. 

3. Το μεταβλθτό κόςτοσ δρομολογίου του κάκε ςυρμοφ, που ςχετίηεται με τθν 

κατανάλωςθ καυςίμων ι θλεκτρικισ ενζργειασ, τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ 

ςυνοδείασ και των υπαλλιλων που διεκπεραιϊνουν τισ διάωορεσ τελωνειακζσ 

διαδικαςίεσ. 

4. Οι τακτικζσ επιςκευζσ, οι οποίεσ μπορεί να εκτελοφνται ςε ιδιόκτθτα ςυνεργεία – 

εργοςτάςια των δικτφων ι ςυνεργεία τρίτων. 

5. Οι ζκτακτεσ ςυντθριςεισ ι επιςκευζσ, που προζρχονται από διάωορα ςυμβάντα 

κατά τθν πορεία των ςυρμϊν ι κατά τθν εκτζλεςθ ελιγμϊν ςτουσ ςτακμοφσ. 

6. Τα υλικά και εξαρτιματα για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ομαλισ κυκλοωορίασ του 

ςιδθροδρομικοφ ςυρμοφ. 
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7. Τα διόδια και οι ωόροι διελεφςεωσ, και ςυγκεκριμζνα το κόςτοσ χριςεωσ του 

δικτφου το οποίο καταβάλει θ ςιδθροδρομικι επιχείρθςθ.  

8. Οι αποςβζςεισ των παγίων. 

Σε γενικά πλαίςια, θ λειτουργία των ςιδθροδρομικϊν δικτφων τθσ Ευρϊπθσ, ωσ 

επιχειριςεισ μεταωορϊν, χαρακτθρίηεται από τον κοινωνικό χαρακτιρα που τθ διζπει 

κακϊσ και το υπζρογκο κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ υποδομισ των ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 

των δικτφων. Σε αντιδιαςτολι με αυτι τθν παράμετρο ζρχεται ο ωωζλιμοσ χρόνοσ ηωισ των 

βαγονιϊν και των μθχανϊν ζλξεωσ, ο οποίοσ είναι ςθμαντικά μακρφτεροσ και 

κατανεμθμζνοσ ςε μεγαλφτερο όγκο μεταωορικοφ ζργου από αυτό των οδικϊν μεταωορϊν, 

οι οποίεσ αποτελοφν και τον κφριο ανταγωνιςτι *73]. 

Eπίςθσ θ υπεροχι του ςιδθρόδρομου διαωαίνεται και ςτθ ςχζςθ που διζπει το κόςτοσ 

μεταωοράσ ανά μονάδα και τθ διανυόμενθ μεταωορικι απόςταςθ. Ππωσ αποδεικνφεται και 

ςτθν εικόνα που ακολουκεί, το κόςτοσ ανά μονάδα μεταωοράσ για το ςιδθρόδρομο ξεκινά 

από μία τιμι χαμθλότερθ τθσ αντίςτοιχθσ τιμισ τθσ οδικισ μεταωοράσ. Τα δφο κόςτθ 

ταυτίηονται για μία ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ (D1), ενϊ ςτθ ςυνζχεια παρατθροφμε τθν 

απότομθ αφξθςθ του κόςτουσ οδικισ μεταωοράσ μζχρι μία απόςταςθ, ςε αντιδιαςτολι με 

τθν ομαλότερθ αφξθςθ του κόςτουσ ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ, θ οποία εξυπθρετεί 

ςαωϊσ μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ, ανταγωνιηόμενθ τισ καλάςςιεσ μεταωορζσ. 

 

Εικόνα 73: Διάγραμμα Κόςτουσ μεταφοράσ ανά μονάδα και απόςταςθσ *107] 

Με τθν δθμιουργία και εκμετάλλευςθ τερματικϊν εγκαταςτάςεων μζςα ςε μεγάλεσ 

βιομθχανικζσ και εμπορευματικζσ περιοχζσ, από το ςιδθρόδρομο, κα υπάρξει θ ηιτθςθ για 

αγορά των τελϊν χριςεωσ και των δρομολογίων πλιρων ςυρμϊν από «μεγάλουσ πελάτεσ» 

ςτισ πλζον κερδοωόρεσ γραμμζσ. Επίςθσ με τθν κακιζρωςθ γραμμϊν με μεταωορικό ζργο 

προσ δφο κατευκφνςεισ, ο ςιδθρόδρομοσ κα γίνει ανταγωνιςτικόσ, εξαςωαλίηοντασ τθ μθ 

επιςτροωι κενοφ τροχαίου υλικοφ και μειϊνοντασ ζτςι ςθμαντικά το κόςτοσ. Θ 



 
70 

 

ςυγκεκριμζνθ πολιτικι κα προςελκφςει το ενδιαωζρων των μεγάλων πελατϊν, οι οποίοι 

ωροντίηουν να οργανϊνουν τον όγκο των μεταωορϊν τουσ με βάςθ τθν φπαρξθ ιςοηυγίου 

του μεταωορικοφ ζργου και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ *108]. 

Ο ςιδθρόδρομοσ επομζνωσ είναι ςε κζςθ να εωαρμόςει τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και 

πολιτικζσ οι οποίεσ κα ςτοχεφουν ςτθν διεφρυνςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςτθν 

κακιζρωςθ χαμθλϊν κομίςτρων, ζτςι ϊςτε να προςελκφςει μεγάλουσ πελάτεσ, όπωσ 

βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ.  

 

3.3.1.2 Επύπεδο Εξυπηρϋτηςησ Εμπορευματικόσ Σιδηροδρομικόσ Μεταφορϊσ  

 

Ρζρα από τον παράγοντα του κόςτουσ, το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ μίασ ςιδθροδρομικισ 

εμπορευματικισ μεταωοράσ, παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι του μζςου. Το επίπεδο 

εξυπθρζτθςθσ αξιολογείται ανάλογα με το βακμό που ικανοποιοφνται οι παρακάτω 

παράμετροι ποιότθτασ *109], [110], [28]:  

 Ο μικρόσ χρόνοσ μεταωοράσ. 

 Θ αξιοπιςτία και κανονικότθτα των δρομολογίων. 

 Θ αςωάλεια κατά τθ μεταωορά (ζναντι κλοπϊν, αβαριϊν). 

 Θ παρακολοφκθςθ του ωορτίου κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ. 

 Θ ευελιξία, με τθν ζννοια του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ ςτιγμι παραγγελίασ 

μζχρι τθ ςτιγμι που το ωορτίο είναι ζτοιμο προσ αποςτολι και ο ελάχιςτοσ 

απαιτοφμενοσ χρόνοσ αποςτολισ του ωορτίου  

 Ο χρόνοσ μεταωοράσ πόρτα – πόρτα (door to door) που απαιτείται για τθ μεταωορά 

των προϊόντων από τον αποςτολζα ςτον παραλιπτθ.  

Πςον αωορά τισ προςωερόμενεσ υπθρεςίεσ των ςιδθροδρομικϊν εμπορευματικϊν 

μεταωορϊν, υπάρχουν διαωοροποιιςεισ, οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν ποικιλία των 

πελατϊν που ηθτοφν εξυπθρζτθςθ και κυρίωσ από τον όγκο και το είδοσ των ωορτίων που 

διακινοφνται. Οι προςωερόμενεσ υπθρεςίεσ διακρίνονται ςε [73]:  

 Υπθρεςίεσ τμθματικϊν αποςτολϊν. 

 Υπθρεςίεσ πλιρων αποςτολϊν. 

 Υπθρεςίεσ πλιρων ςυρμϊν. 

 Υπθρεςίεσ ομοιογενϊν ςυρμϊν. 

 Υπθρεςίεσ ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν. 

 Ειδικζσ Υπθρεςίεσ. 

Σχετικά με τθ δρομολόγθςθ των εμπορικϊν ςυρμϊν, είναι ςυχνό ωαινόμενο οι 

ςιδθροδρομικζσ εμπορικζσ υπθρεςίεσ να μθν παρζχουν ςτουσ πελάτεσ ςτακερά 

δρομολόγια, αλλά να υπάρχουν κάποια δρομολόγια τα οποία εκτελοφνται μόνο όταν 

υπάρχει ικανό ωορτίο. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ εωαρμόηεται θ αναχϊρθςθ των ςυρμϊν μόλισ 

το ωορτίο ωτάςει ζνα ςυγκεκριμζνο όριο, ενϊ ςε πιο πρόςωατεσ πρακτικζσ ζχουν 
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κακιερωκεί τακτικά εμπορευματικά δρομολόγια, τα οποία εκτελοφνται με ι χωρίσ επαρκζσ 

ωορτίο. 

Θ διαμόρωωςθ ςυνκθκϊν αςωαλοφσ μεταωοράσ είναι από τισ βαςικότερεσ παραμζτρουσ 

που κρίνουν το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ εμπορευματικισ μεταωοράσ. Οι 

ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ χαρακτθρίηονται από μαηικότθτα, με αποτζλεςμα το μζγεκοσ 

των τυχόν ατυχθμάτων να είναι ςυγκριτικά μεγαλφτερα από τα άλλα μζςα μεταωοράσ. Για 

τθν πρόλθψθ αντίςτοιχων ςυμβάντων απαιτείται : θ καλι κατάςταςθ τθσ γραμμισ 

(επιδομισ) που χρθςιμοποιείται, πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του τροχαίου υλικοφ, 

διαωοροποίθςθ των χϊρων ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των οχθμάτων επικινδφνων ωορτίων 

από τουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ των ςυμβατικϊν οχθμάτων, εωαρμογι ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ για τθν παρακολοφκθςθ των ωορτίων ςε όλο το μικοσ τθσ γραμμισ ( για άμεςθ 

επζμβαςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ). *73+ Θ ςιδθροδρομικι αςωάλεια αποτελεί 

για τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ ςτόχο πρϊτθσ προτεραιότθτασ ςτθν προςπάκεια που καταβάλει 

να αναηωογονιςει τισ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ. Ζτςι τα τελευταία χρόνια, εξζδωςε μία 

ςειρά Οδθγιϊν εξειδικευμζνων ςε κζματα αςωαλείασ , ενϊ ςυνζςτθςε και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανιςμό Σιδθροδρόμων (European Railway Agency / ERA ) με αποςτολι, μεταξφ άλλων, 

τθν ειςαγωγι μεκόδων αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ αςωάλειασ των 

ςιδθροδρομικϊν ςυςτθμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ επικράτειασ κατά ζνα ενιαίο και 

ολοκλθρωμζνο τρόπο [111]. 

Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που κρίνει τθν ποιότθτα των ςιδθροδρομικϊν εμπορευματικϊν 

μεταωορϊν είναι θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Μζτρα αυτό του 

είδουσ είναι: το ςφςτθμα αποχζτευςθσ των αποβλιτων ςτουσ ςτακμοφσ πλφςθσ των κενϊν 

βυτίων, θ ειδικι διαμόρωωςθ τθσ επιδομισ ςτισ παρακαμπτιριεσ γραμμζσ υποδοχισ και 

αποςτολισ των ςυρμϊν επικινδφνων ωορτίων για τθν προςταςία του υπεδάωουσ 

(υδροωόροσ ορίηοντασ) ςε περίπτωςθ διαρροισ. 

Ωσ επιπρόςκετα κριτιρια του προςωερόμενου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ μίασ 

ςιδθροδρομικισ εμπορευματικισ μεταωοράσ, κα μποροφςαν να οριςκοφν και παράγοντεσ 

που αωοροφν τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ, όπωσ *28]: 

 Ο χρόνοσ ωόρτωςθσ. 

 Ο χρόνοσ προετοιμαςίασ. 

 Ο χρόνοσ αναμονισ του ωορτίου για μία ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία (π.χ. ωόρτωςθ). 

 Θ ικανοποιθτικι χωρθτικότθτα και ο χρόνοσ μεταωόρτωςθσ. 

 Θ κατάςταςθ των περιοχϊν εγκατάςταςθσ και ςτάκμευςθσ. 

 Θ ευκολία ελζγχου/παρακολοφκθςθσ και εντοπιςμοφ των ωορτίων. 

 Οι πρόςκετεσ υπθρεςίεσ εωοδιαςτικισ - logistics (π.χ. e – logistics), oι οποίεσ μπορεί 

να περιλαμβάνουν τθ ςτάκμευςθ εμπορευματοκιβωτίων και οχθμάτων, τθ 

μεταωόρτωςθ, τθ ςφνταξθ εγγράωων μεταωοράσ, τισ ςυνδιαλλαγζσ τελωνείου, κ.ά.  
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3.3.1.3 Δυνατότητα Μαζικόσ Μεταφορϊσ 

 

Ο ςιδθρόδρομοσ αποτελεί ζνα μζςο, το οποίο κρίνεται κατάλλθλο για τθ μαηικι μεταωορά 

ωορτίων, κακϊσ ζχει τθ δυνατότθτα μεταωοράσ μεγάλου όγκου εμπορευμάτων ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ *73]. Οι μεγάλεσ αποςτάςεισ (άνω των 150 χλμ.) κερδίηουν μεγαλφτερο μερίδιο 

ςτισ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ, με ποςοςτό 83% των όγκου των εμπορευμάτων που 

μεταωζρονται με ςιδθρόδρομο ζναντι 66% ςτισ οδικζσ μεταωορζσ *28]. Ειδικότερα και όςον 

αωορά τα ελλθνικά δεδομζνα, οι ςυνικεισ εμπορευματικοί ςυρμοί διακινοφν ωορτία ζωσ 

και 600 tn, ςε αντίκεςθ με τα βαρζα ωορτθγά οχιματα, των οποίων θ μεταωορικι 

ικανότθτα ανζρχεται μόλισ ςτουσ 26 tn. Στο πλαίςιο αυτό, ο ςιδθρόδρομοσ εςτιάηει ςτον 

όγκο των μεταωερόμενων ωορτίων και υιοκετεί διαωορετικζσ λφςεισ, όπωσ [73]: 

 Ρλιρθ ι κλειςτά τρζνα, μθ διερχόμενα από ςτακμοφσ διαλογισ, για τθ μεταωορά 

πολφ μεγάλων εμπορευματικϊν μονάδων. 

 Αμαξοςτοιχίεσ μεμονωμζνων βαγονιϊν, κινοφμενων με μεγάλεσ ταχφτθτεσ και με τθ 

μικρότερθ δυνατι κακυςτζρθςθ ςτουσ ςτακμοφσ διαλογισ, για τθ μεταωορά 

ςχετικά μεγάλων εμπορευματικϊν μονάδων.  

 Αμαξοςτοιχίεσ μεμονωμζνων βαγονιϊν για τθ μεταωορά μεςαίων και μικρϊν 

εμπορευματικϊν μονάδων. 

 

Εικόνα 74: Εκνικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ ανά απόςταςθ και μεταφορικό μζςο (ςε τονοχιλιόμετρα) *28] 

Για τθν αποδοτικότερθ διεκπεραίωςθ τθσ μαηικισ μεταωοράσ ο ςιδθρόδρομοσ ζχει ςτραωεί 

ςτθν ανάπτυξθ διαωόρων πρακτικϊν, όπωσ θ λειτουργία αποκθκϊν, οι ςιδθροδρομικοί 

ςτακμοί πολλϊν μεταωορϊν, τα κζντρα εμπορευματικϊν μεταωορϊν, οι υπθρεςίεσ ICS. 

Ειδικότερα, με τισ αποκικεσ διατθρείται θ αρχι των μαηικϊν μεταωορϊν για τα μικρά 

ωορτία και μειϊνεται ζτςι το κόςτοσ μεταωοράσ για τουσ διαμεταωορείσ και τουσ 

ωορτωτζσ. Τα ωορτία ςυγκεντρϊνονται ζτςι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο και ζπειτα 

διοχετεφονται με μικρά καμιόνια ςε διάωορουσ κοντινοφσ προοριςμοφσ, τθρϊντασ πάντα 

τισ προκεςμίεσ παράδοςθσ των προϊόντων.  
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Πςον αωορά τα κζντρα εμπορευματικϊν μεταωορϊν, πρόκειται για κακοριςμζνεσ χωρικά 

περιοχζσ, όπου εκτελοφνται από διάωορουσ χειριςτζσ, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ζχουν 

ςχζςθ με μεταωορζσ και με λογιςτικι και διανομι των αγακϊν. Θ λειτουργία τουσ ςτθρίηει 

τθ μεταωορά των αγακϊν ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. Τα κζντρα εμπορευματικϊν 

μεταωορϊν ςυνδζουν διάωορουσ τρόπουσ μεταωοράσ, δίνουν πρόςβαςθ ςε μεταωορικοφσ 

διαδρόμουσ και προςωζρουν υπθρεςίεσ τθλεματικισ. Οι εταιρείεσ που ζχουν ςχζςθ με τα 

κζντρα εμπορευματικϊν μεταωορϊν, διακζτουν εκεί γραωεία, εξοπλιςμζνα με ςφγχρονεσ 

προθγμζνεσ τεχνολογίεσ, και παρζχουν πλικοσ διευκολφνςεων ςτουσ πελάτεσ τουσ [112]. 

Στον ελλαδικό χϊρο, θ υπθρεςία ICS (Intermodal Cargo Shuttle), θ οποία ζχει κακιερωκεί 

από τον ΟΣΕ από τισ αρχζσ του 2013, εξαςωαλίηει τθ μεταωορά εμπορευματοκιβωτίων, με 

δρομολογθμζνθ ςε κακθμερινι βάςθ αμαξοςτοιχία ςτθ διαδρομι Ακινα (Κριάςιο) – 

Κεςςαλονίκθ/Σίνδοσ και αντίςτροωα [113]. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ ICS, είναι 

δυνατι θ εξυπθρζτθςθ ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν, από το λιμάνι τθσ Κεςςαλονίκθσ κακϊσ 

και από το λιμάνι του Νζου Λκονίου. Θ υπθρεςία παρζχεται ςε ϊρεσ που καλφπτουν τισ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ, με τιμολογιακι πολιτικι που επιτρζπει ςτον ςιδθρόδρομο να 

λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά προσ τισ υωιςτάμενεσ επιχειριςεισ μεταωορϊν & logistics 

[114]. 

 

3.3.1.4 Φόρτωςη Βαγονιών 

 

Θ αποτελεςματικι ωόρτωςθ των βαγονιϊν αποτελεί ζνα από τουσ βαςικότερουσ 

παράγοντεσ για τθ διεξαγωγι μίασ ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ, κακϊσ ςχετίηεται άμεςα με 

το ςυντελεςτι πλιρωςθσ του μζςου. Θ ορκι ωόρτωςθ των βαγονιϊν ςυμβάλλει κετικά 

ςτθν κερδοωορία των ςιδθροδρομικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν αςωάλεια των ςυρμϊν, ςτθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ και ςτισ διάωορεσ λειτουργίεσ που διεκπεραιϊνονται ςτουσ 

ςτακμοφσ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ωόρτωςθσ των βαγονιϊν με το βζλτιςτο δυνατό τρόπο, είναι θ 

ςωςτι τοποκζτθςθ των μονάδων ωόρτωςθσ ςτα βαγόνια, προκειμζνου να μεγιςτοποιείται 

θ χριςθ του ςιδθρόδρομου, ενϊ παράλλθλα λαμβάνονται υπόψθ και οι περιοριςμοί 

ςχετικά με τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ωορτία ανά άξονα, οι οποίοι τίκενται από τθν υποδομι 

τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ και τουσ κανονιςμοφσ αςωαλείασ 

[113]. 

Πςον αωορά τισ εμπορευματικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταωορζσ, θ μελζτθ τθσ ωόρτωςθσ των 

βαγονιϊν ςχετίηεται κυρίωσ με τον υπολογιςμό του αρικμοφ των βαγονιϊν που 

απαιτοφνται για τθ διεξαγωγι μίασ μεταωοράσ εωόςον είναι δεδομζνοσ ο αρικμόσ των 

μεταωερόμενων Ε/Κ. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται μζςω του αλγορίκμου 

ωόρτωςθσ, ςτα πλαίςια τιρθςθσ του κανονιςμοφ ωόρτωςθσ RIV (1998) [115]. Με αυτόν τον 

τρόπο υπολογίηεται ο αρικμόσ των ωορταμαξϊν που απαιτοφνται για τθ ςυγκεκριμζνθ 

μεταωορά, το ςυνολικό απόβαρο όλων των ωορταμαξϊν του ςυρμοφ και τελικά θ μικτι 

ελκόμενθ μάηα του. 

 



 
74 

 

 

Εικόνα 75: χθματικι απεικόνιςθ των κατακόρυφων δυνάμεων που αςκοφνται ςτισ φορτάμαξεσ μεταφοράσ 
εμπορευματοκιβωτίων [116] 

Ππωσ περιγράωεται ςτθν εικόνα τα ωορτία των εμπορευματοκιβωτίων μεταωζρονται μζςω 

των πείρων των ωορείων ςτθν ςιδθροτροχιά. Για να εξαςωαλίηονται τα προβλεπόμενα από 

τον κανονιςμό ωόρτωςθσ κα πρζπει να ιςχφουν ταυτόχρονα οι εξισ τρείσ ςυνκικεσ :  

Ε1 ≤ 40 t  

Ε2 ≤ 40 t  

max (Ε1, E2) / min (E1, E2) ≤3  

Οι παραπάνω εξιςϊςεισ ιςχφουν για τετραξονικζσ ωορτάμαξεσ με ωορεία. Στθν περίπτωςθ 

των εξαξονικϊν και οκταξονικϊν (με ωορεία) ιςχφουν τα ίδια με τθν προςκικθ των 

απαιτοφμενων ανιςϊςεων λόγω τθσ φπαρξθσ περιςςότερων ωορείων. Στθν περίπτωςθ των 

διαξονικϊν ωορταμαξϊν οι Ε1 και Ε2 πρζπει να είναι μικρότερεσ από 20t και ο λόγοσ 

μικρότεροσ από 2 *116]. 

Από αυτζσ τισ ςυνκικεσ οι δφο πρϊτεσ ςχετίηονται με το μζγιςτο επιτρεπόμενο αξονικό 

ωορτίο τθσ γραμμισ, ενϊ θ τρίτθ με τθ κατανομι του ωορτίου επί του βαγονιοφ. 

Σχετικά με το μζγιςτο επιτρεπόμενο αξονικό ωορτίο τθσ γραμμισ, αυτό προςδιορίηεται με 

βάςθ τθν αντοχι τθσ. Σφμωωνα με αυτι κατθγοριοποιοφνται και οι γραμμζσ των 

ςιδθροδρομικϊν δικτφων, ςτα πλαίςια του κανονιςμοφ ωόρτωςθσ. Οι κατθγορίεσ των 

ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα. 

Πίνακασ 23: Κατθγορίεσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ *116] 

Κατθγορία γραμμισ Μζγιςτο φορτίο ανά άξονα Μζγιςτο φορτίο ανά τρζχον μζτρο 

Α 16 t 5,0 t/m 

Β1 18 t 5,0 t/m 

Β2 18 t 6,4 t/m 

C2 20 t 6,4 t/m 

C3 20 t 7,2 t/m 

C4 20 t 8,0 t/m 

D2 22,5 t 6,4 t/m 

D3 22,5 t 7,2 t/m 

D4 22,5 t 8,0 t/m 
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Θ τακτικι που ακολουκείται είναι ο κάκε ςιδθρόδρομοσ να δθλϊνει ςτθν αρχι κάκε ζτουσ 

τθν κατθγορία αντοχισ τθσ γραμμισ που αντιπροςωπεφει τθν πλειοψθωία του δικτφου του. 

Για τα δεδομζνα τθσ Ελλάδασ, ςφμωωνα με τθ διλωςθ δικτφου του ΟΣΕ για το 2014 [117], θ 

μζγιςτθ ωόρτιςθ κατ’ άξονα ςτο δίκτυο είναι 22,5 τόνοι, αν και ςε αρκετά ςθμεία του 

δικτφου το ωορτίο δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 20 τόνουσ/άξονα. Σε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, μπορεί να επιτραπεί θ υπζρβαςθ τθσ αξονικισ ωόρτιςθσ μετά από ειδικι 

ζγγραωθ άδεια κυκλοωορίασ. Σχετικά με το μζγιςτο επιτρεπόμενο ωορτίο ανά τρζχον μζτρο 

μικουσ γραμμισ, αυτό, για όλο το ελλθνικό δίκτυο, είναι 8 τόνοι/ μζτρο μικουσ. 

Επομζνωσ, μπορεί να κεωρθκεί ότι το μζγιςτο επιτρεπόμενο ωορτίο αποτελεί το βαςικό 

παράγοντα που κα κακορίςει το μζγιςτο ωορτίο – εμπόρευμα, το οποίο είναι δυνατό να 

μεταωερκεί από το ςιδθρόδρομο. Ωσ κριςιμότερο μζγιςτο επιτρεπόμενο ωορτίο, 

λαμβάνεται το μζγιςτο ωορτίο ανά άξονα για τθ μεταωορά ενόσ εμπορεφματοσ. Αυτό γιατί, 

από τισ διακζςιμα βαγόνια που ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του ο ΟΣΕ, το μικρότερο μικοσ που 

ςυναντάται, ςε ζνα τετραξονικό βαγόνι – βυτίο, ανζρχεται ςτα 12 περίπου μζτρα, γεγονόσ 

που κα μασ οδθγοφςε ςε μζγιςτο ςυνολικό ωορτίο 96 τόνων (12 x 8). Στθν περίπτωςθ που θ 

αντοχι γραμμισ ανζρχεται ςτουσ 22,5 τόνουσ ανά άξονα, το μζγιςτο ςυνολικό ωορτίο ενόσ 

τετραξονικοφ βαγονιοφ υπολογίηεται ςε 22,5 x 4 = 90 τόνουσ [56]. 

Επίςθσ ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ όςο το δυνατόν πιο ομοιόμορωθ κατανομι 

του ωορτίου επί των βαγονιϊν. Αυτό πρζπει να πραγματοποιείται εωόςον ζχει 

εξαςωαλιςτεί ότι δεν υπερβαίνεται το μζγιςτο ωορτίο ανά άξονα. Ειδικότερα, θ κατανομι 

του ωορτίου πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να τθροφνται οι παρακάτω αναλογίεσ 

[116]: 

 αναλογία 2:1 μεταξφ των ωορτίων ανά άξονα για διαξονικζσ ωορτάμαξεσ 

 αναλογία 3:1 μεταξφ των ωορτίων ανά ωορείο για ωορτάμαξεσ με ωορεία 

 αναλογία 1,25 - 1 μεταξφ των τροχϊν (δεξιοφ και αριςτεροφ), κάκε άξονα 

 

Εικόνα 76: Οδθγίεσ για τθν κατανομι των φορτίων επί των φορταμαξϊν κατά μικοσ και πλάτοσ [115] 

 

Εικόνα 77: υνδυαςμοί φόρτωςθσ βαγονιοφ πλατφόρμα *56] 
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3.3.1.5 Σύνθεςη Συρμού  

 

Εωόςον πραγματοποιθκεί θ ωόρτωςθ των βαγονιϊν, ακολουκείται μία διαδικαςία κατά τθν 

οποία ελζγχεται αν θ ςφνκεςθ του ςυρμοφ, δθλαδι το ςφνολο του τροχαίου υλικοφ από το 

οποίο απαρτίηεται θ αμαξοςτοιχία, εξαιρουμζνων των μθχανϊν ζλξθσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν κίνθςθ τθσ, πλθροί οριςμζνεσ απαιτιςεισ, προκειμζνου να κρικεί 

αν είναι πραγματοποιιςιμθ θ ςιδθροδρομικι μεταωορά. Οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ 

ςχετίηονται με ζναν αρικμό διαωορετικϊν παραγόντων *116]. 

Πςον αωορά τισ επιτρεπόμενεσ διαςτάςεισ του ωορτίου, αυτζσ κακορίηονται από τουσ 

περιοριςμοφσ που κζτει το περιτφπωμα. Το περιτφπωμα διακρίνεται ςτο περιτφπωμα 

ελευκζρασ διατομισ (ι περιτφπωμα ςτακερϊν εμποδίων) και ςτο περιτφπωμα ωόρτωςθσ.  

Το περιτφπωμα ελευκζρασ διατομισ αποτελεί το χϊρο, ο οποίοσ πρζπει να παραμζνει 

ελεφκεροσ απ’ οτιδιποτε γφρω από τθ γραμμι, ϊςτε να πραγματοποιείται απρόςκοπτα θ 

κίνθςθ του ςιδθροδρομικοφ ςυρμοφ. Λδιαίτερο ενδιαωζρων για τθ ωόρτωςθ ενόσ 

εμπορευματικοφ ςυρμοφ παρουςιάηει το περιτφπωμα ωόρτωςθσ (ι περιτφπωμα οχιματοσ). 

Βάςθ αυτοφ ορίηονται οι διαςτάςεισ τθσ μζγιςτθσ διατομισ των οχθμάτων που επιτρζπεται 

να κινθκοφν επί τθσ γραμμισ. Το περιτφπωμα του ωορτίου δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο 

από το δυςμενζςτερο (μικρότερο) περιτφπωμα ωόρτωςθσ όλθσ τθσ διαδρομισ Το 

περιτφπωμα ωόρτωςθσ λαμβάνει υπόψθ και τθ δυναμικι ςυμπεριωορά ενόσ οχιματοσ, 

δθλαδι τθν κίνθςι του ςτισ καμπφλεσ και τισ ταλαντϊςεισ του κατά τθν κίνθςι του. 

Κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψθ και περιοριςμοί ςτο πλάτοσ του ωορτίου που 

τίκενται λόγω τθσ φπαρξθσ εμποδίων ςε οριηοντιογραωικζσ καμπφλεσ (π.χ. ςτο εςωτερικό 

ςθράγγων, ςε ςτακμοφσ κτλ). Το περιτφπωμα ελευκζρασ διατομισ περιβάλλει πάντα το 

περιτφπωμα ωόρτωςθσ κατά μία ςτακερι απόςταςθ που κακορίηεται από τισ ανάγκεσ και 

τουσ κανονιςμοφσ κάκε Σιδθροδρομικοφ Οργανιςμοφ [72]. 

 

Εικόνα 78: Περιτφπωμα ελευκζρασ διατομισ (αριςτερά) και περιτφπωμα φόρτωςθσ (δεξιά) ελλθνικϊν 
ςιδθροδρόμων *56] 
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Εικόνα 79: Περιοριςμοί διαςτάςεων φορτίου λόγω περιτυπϊματοσ και λόγω εμποδίων ςε οριηοντιογραφικζσ 
καμπφλεσ [115] 

 

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που λαμβάνεται υπόψθ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ του ςυνόλου των 

αξόνων των ελκόμενων οχθμάτων (βαγονιϊν). Ωσ μζγιςτοσ αρικμόσ αξόνων ςε 

εμπορευματικζσ αμαξοςτοιχίεσ με αυτόματθ ςυνεχι πζδθ (επενζργεια πζδθσ ολόκλθρθσ 

τθσ αμαξοςτοιχίασ ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ ακζλθτθσ επικοινωνίασ του κεντρικοφ 

αγωγοφ πζδθσ με τθν ατμόςωαιρα), ορίηεται οι 120 άξονεσ ανεξαρτιτωσ ταχφτθτασ *118]. 

Σχετικά με το ςυνολικό μικοσ του ςυρμοφ, αυτό δεν πρζπει να υπερβαίνει τα όρια που 

παρζχονται από τισ ςυνκικεσ πζδθςθσ και από τα όργανα ζλξεωσ/κροφςεωσ τθσ 

αμαξοςτοιχίασ, κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ γραμμισ (ςτακμοί, κ.λπ.) *118]. 

Θ παράμετροσ του είδουσ του τροχαίου υλικοφ που απαρτίηει τθ ςφνκεςθ του ςυρμοφ, 

αναωζρεται ςτο γεγονόσ ότι αμαξοςτοιχίεσ, που αναπτφςςουν μεγάλεσ ταχφτθτεσ (άνω των 

65 km/h), πρζπει να απαρτίηονται από τροχαίο υλικό κατά το δυνατόν ομοιογενζσ όςον 

αωορά τον αρικμό αξόνων κάκε οχιματοσ, το απόβαρο και τισ διαςτάςεισ του [118]. 

Θ διάταξθ των οχθμάτων ςτθ ςφνκεςθ, είναι επίςθσ ζνασ παράγοντασ που κζτει 

περιοριςμοφσ, εωόςον θ ςειρά με τθν οποία τοποκετείται το τροχαίο υλικό είναι 

ςυγκεκριμζνθ και γίνεται κατά τρόπο ϊςτε *118]: 

 Το βάροσ να είναι ομοιόμορωα κατανεμθμζνο κατά μικοσ τθσ και τα βαρζα 

οχιματα να βρίςκονται κοντά ςτθν επικεωαλισ μθχανι ζλξθσ 

 Να τθροφνται τα όρια τθσ ηεφξθσ 

 Τα ςυςτιματα πζδθσ να είναι κατανεμθμζνα 

 Να πλθροφνται οι όροι αςωαλείασ που εξαρτϊνται από τθ κζςθ των οχθμάτων ςτθν 

αμαξοςτοιχία τα οποία λόγω καταςκευισ, ςυντιρθςθσ ι ωορτίου πρζπει να 

κατζχουν οριςμζνθ κζςθ ωσ προσ τα υπόλοιπα οχιματα ι ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτθ 

ςφνκεςθ (π.χ. τα βαγόνια - ψυγεία και τα βαγόνια εξαιρετικοφ βάρουσ πρζπει να 

τοποκετοφνται αμζςωσ μετά τθν επικεωαλισ μθχανι ζλξθ, ενϊ αυτά με επικίνδυνο 

ωορτίο τουλάχιςτον 4 βαγόνια μετά τθ μθχανι ζλξθσ, ςτο πρϊτο ιμιςυ τθσ 

αμαξοςτοιχίασ (εκρθκτικζσ φλεσ) ι ςτο μζςον (βενηίνθ, πετρζλαιο). 

 Να ελαττϊνονται οι απαιτοφμενοι χειριςμοί ςτουσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ για τθν 

προςκικθ ι αωαίρεςθ οχθμάτων. 
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3.3.2 Ειδικέσ Απαιτήςεισ  

3.3.2.1 Κατϊλληλη Μοναδοπούηςη των Εμπορευμϊτων  

 

Θ μεταωορά ενόσ εμπορεφματοσ μεταξφ δφο κζςεων προζλευςθσ-προοριςμοφ αποτελεί μία 

διαδικαςία, θ οποία περιλαμβάνει τθ ωορτοεκωόρτωςθ των εμπορευμάτων με ι χωρίσ τθν 

προςωρινι τουσ αποκικευςθ, ενϊ είναι ςφνκετθ και δαπανθρι, γεγονόσ το οποίο οδιγθςε 

ςτθν ανάγκθ εφρεςθσ τρόπων για τθ μείωςθ του κόςτουσ. Δφο μζκοδοι που αναπτφχκθκαν 

βακμιαία προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ιταν θ μθχανοποίθςθ και θ αφξθςθ τθσ ικανότθτασ 

των μθχανικϊν μζςων *119]. 

Tα μθχανικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςε πρϊτο ςτάδιο ιταν τα ανυψωτικά μζςα 

(γερανοί), ενϊ αργότερα διαδόκθκε και θ χριςθ των ςωλθνωτϊν αγωγϊν και των 

μεταωορικϊν ταινιϊν, κυρίωσ για τθ μεταωορά χφδθν εμπορευμάτων (μεταλλεφματα, υγρά, 

ςιτθρά, κ.λπ.). Στθν περίπτωςθ ωςτόςο των υπολοίπων κατθγοριϊν εμπορευμάτων, τα 

οποία ιταν ςυςκευαςμζνα με διάωορουσ τρόπουσ και μορωζσ ανάλογεσ του είδουσ τουσ, θ 

ςυμβολι των μθχανικϊν μζςων ςτθ μείωςθ του κόςτουσ κρίκθκε περιοριςμζνθ. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ζγινε μία πρϊτθ προςπάκεια με τθν ενοποίθςθ των 

ωορτίων ςε μεγαλφτερα (ξφλινα ςυνικωσ) κιβϊτια ι ςε δίκτυα, λφςθ δυνατι για οριςμζνα 

ωορτία [119]. 

Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ, αλλά και ςτθν 

ταλαιπωρία του μεταωερόμενου εμπορεφματοσ, ιταν θ αλλθλεξάρτθςθ των μεταωορικϊν 

μζςων. Συγκεκριμζνα, κατά τθ δεκαετία 1960-70, επικράτθςε μία νζα αντίλθψθ για τθ 

λειτουργία των διαωόρων μεταωορικϊν μζςων, θ οποία βαςιηόταν ςτθ λογικι ότι το κάκε 

μεταωορικό μζςο (χερςαίο, καλάςςιο ι εναζριο) δεν είναι μία ανεξάρτθτθ οικονομικι 

μονάδα αλλά θ τφχθ του και θ επιχειρθματικι του εξζλιξθ εξαρτάται από τα υπόλοιπα. Ζτςι 

γεννικθκε θ ιδζα τθσ ςυνφπαρξθσ, ςυνεργαςίασ και ςυμπλθρωματικισ λειτουργίασ των 

διαωόρων μεταωορικϊν μζςων, που ζωερε τουσ ωορείσ που αςχολοφνται με τθν 

εκμετάλλευςι τουσ να εγκακιδρφςουν μεταξφ τουσ, ζνα ςε ςυνεχι εξζλιξθ κακεςτϊσ 

ςυνεργαςίασ και από κοινοφ εκμετάλλευςθσ των μεταωορϊν [119]. 

Ζτςι κακιερϊκθκε θ μοναδοποίθςθ των ωορτίων, θ οποία εκωράηει τθν ζννοια τθσ 

δθμιουργίασ και τθσ υιοκζτθςθσ μίασ ενιαίασ μονάδασ για τθ μαηικι διακίνθςθ ωορτίων, τα 

οποία παρουςιάηουν δυςχζρειεσ ςτο χειριςμό τουσ, είτε το μζγεκόσ τουσ είναι μικρό είτε 

μεγάλο [119]. Θ μοναδοποίθςθ ςτοχεφει ςτο να απλοποιθκεί θ διαδικαςία μεταωοράσ των 

εμπορευμάτων (ςυςκευαςία, μετακίνθςθ, ωορτοεκωόρτωςθ) και να ελαττωκεί το κόςτοσ 

τθσ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ λογικισ, αναπτφχκθκαν πολλζσ μζκοδοι μεταωοράσ, οι οποίεσ 

εξαςωαλίηουν τθν απλι και ωκθνι διαδικαςία ωορτοεκωόρτωςθσ και αποκικευςθσ του 

εμπορεφματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του.  

Πςον αωορά το ςιδθρόδρομο και τθ μεταωορά μοναδοποιθμζνων ωορτίων, πρόκειται για 

τθ μεταωορά εμπορευματοκιβωτίων (containers) και κινθτϊν αμαξωμάτων (swap bodies) 

με ςιδθροδρομικά οχιματα πλατωόρμεσ.  
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Ρροκειμζνου να γίνει θ μοναδοποίθςθ των ωορτίων – εμπορευμάτων, λαμβάνονται υπόψθ 

τα χαρακτθριςτικά των μεταωερόμενων εμπορευμάτων Για τθν επιλογι του κατάλλθλου 

τρόπου μοναδοποίθςθσ, αξιολογοφνται διάωορα κριτιρια, τα οποία μπορεί να είναι *28]: 

 Το είδοσ των μεταωερόμενων εμπορευμάτων, και ςυγκεκριμζνα θ κατθγορία ςτθν 

οποία ανικουν (π.χ. τρόωιμα, ηωοτροωζσ, μθχανιματα – εξαρτιματα, μεταωορικόσ 

εξοπλιςμόσ, μεταλλεφματα, κ.ά.). 

 Θ διάρκεια ηωισ του εμπορεφματοσ ( ςε θμζρεσ).  

 Οι απαιτιςεισ για ωορτοεκωόρτωςθ των εμπορευμάτων, με τθν ζννοια ότι 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων προχποκζτουν ειδικζσ διαδικαςίεσ 

χειριςμοφ. Σε αυτζσ τισ κατθγορίεσ προϊόντων μποροφν να ενταχκοφν οι πρϊτεσ 

φλεσ, οι οποίεσ μεταωζρονται χφδθν επί το πλείςτον, τα προϊόντα μεγάλθσ αξίασ, 

που απαιτοφν περιςςότερθ προςταςία κατά τθ μεταωορά, ευπακι προϊόντα που 

απαιτοφν ψφξθ, προϊόντα ευαίςκθτα ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, κ.λπ. 

 Τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευαςίασ του εμπορεφματοσ και οι απαιτιςεισ που 

κζτουν ςχετικά με τθν αρχικι και τθν τελικι μονάδα μεταωοράσ, εωόςον θ 

δυνατότθτα για βζλτιςτθ αξιοποίθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ τθσ τελικισ μεταωορικισ 

μονάδασ εξαρτάται από τθν αρχικι ςυςκευαςία. Για παράδειγμα ζνα ωορτίο – 

εμπόρευμα το οποίο ςυςκευάηεται αρχικά ςε παλζτεσ, είναι προτιμότερο να 

μεταωερκεί με κινθτά αμαξϊματα (swap bodies) παρά με εμπορευματοκιβϊτια, 

εωόςον τα πρϊτα υπερτεροφν ςε χωρθτικότθτα.  

 Το βάροσ του ωορτίου – εμπορεφματοσ. 

 Το μζγεκοσ (ςε όγκο και ςχιμα) του μεταωερόμενου εμπορεφματοσ.  

Αν ελζγξουμε ςτατιςτικά ςτοιχεία, ςυμπεραίνουμε ότι ο ςιδθρόδρομοσ δεν ζχει τα ίδια 

ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθ μεταωορά όλων των κατθγοριϊν εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, οι 

κατθγορίεσ εμπορευμάτων με βάςθ τθν ταξινόμθςθ ΝST/R ςτισ οποίεσ ο ςιδθρόδρομοσ 

καταλαμβάνει τα μεγαλφτερα μερίδια είναι οι εξισ: 

 Κατθγορία Διάωορα-Κωδικόσ NST/R 954, με μεταωερόμενα εμπορεφματα ςε 

ποςοςτό 31% κυρίωσ μοναδοποιθμζνα ωορτία, εκ των οποίων και Ε/Κ. 

 Κατθγορία Οικοδομικά Υλικά-Κωδικόσ NST/R 610, με μεταωερόμενα εμπορεφματα 

ςε ποςοςτό 13% άμμο, χαλίκι, πθλό και ςκωρία. 

 Κατθγορία Γεωργικά/Κτθνοτροωικά-Kωδικόσ NST/R 013, με μεταωερόμενο 

εμπόρευμα ςε ποςοςτό 10% τθ ςίκαλθ.  

 Κατθγορία Μεταλλουργικά-Kωδικόσ NST/R 528, με μεταωερόμενο εμπόρευμα ςε 

ποςοςτό 9% θμιτελι προϊόντα ζλαςθσ χάλυβα. 

Στθν εικόνα που ακολουκεί καταγράωονται τα ςυγκεκριμζνα ποςοςτά και οι κωδικοί του 

κάκε εμπορεφματοσ με βάςθ τθν ταξινόμθςθ NST/R (παρατθροφμε πωσ το υψθλότερο 

ποςοςτό εμωανίηεται ςτθν κατθγορία «Διάωορα»), ενϊ ςτον ακόλουκο πίνακα 

παρουςιάηεται το μερίδιο που κατζχει ο ςιδθρόδρομοσ ςτισ εμπορευματικζσ μεταωορζσ τθσ 

Ευρϊπθσ. 
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Εικόνα 80: Ποςοςτά ςιδθροδρόμου ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων [56] 

Πίνακασ 24: Μερίδιο ςιδθροδρόμου ςτισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ ςτθν Ευρϊπθ [120] 

 

*: μθ διακζςιμα ςτοιχεία  
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3.3.2.2 Μεταφορϊ Προώόντων υπό ψύξη 

 

Τα προϊόντα με ανάγκεσ ψφξθσ ι κατάψυξθσ αποτελοφν μία ειδικι κατθγορία προϊόντων, 
κακϊσ είναι ιδιαίτερα ευπακι. Τα ςτερεά τρόωιμα αποτελοφν τον κφριο όγκο των 
επεξεργαηόμενων τροωίμων ςτθ βιομθχανικι πρακτικι τθσ ψφξθσ και κατάψυξθσ. 
Ρεριλαμβάνουν ωροφτα, λαχανικά, αλιεφματα, κρζασ και προϊόντα αυτϊν [121+. Θ αςωαλισ 
μεταωορά των προϊόντων ςε ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ψφξθσ ι κατάψυξθσ, αποτελεί 
πρωταρχικισ ςθμαςίασ παράγοντα τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και αωορά τθν προςταςία 
του καταναλωτι *122]. 
 
Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκφψουν από εςωαλμζνεσ ενζργειεσ κατά τθ μεταωορά των 
προϊόντων μπορεί να είναι μικροβιολογικοί (επιμόλυνςθ με πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ 
ι ανάπτυξθ ιδθ υπαρχόντων μικροοργανιςμϊν), χθμικοί (επιμόλυνςθ των προϊόντων με 
επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ) και ωυςικοί (παρουςία ξζνων ςωμάτων ςτα προϊόντα). Για το 
λόγο αυτό, τα μεταωορικά οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταωορά προϊόντων με 
ανάγκεσ ψφξθσ ι κατάψυξθσ πρζπει να διατθροφνται κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε 
να προωυλάςςονται τα προϊόντα από μολφνςεισ ι ρφπουσ, και όπου είναι αναγκαίο να 
είναι ςχεδιαςμζνα και καταςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να μποροφν να κακαρίηονται και να 
απολυμαίνονται δεόντωσ *122]. 
 
Ειδικότερα, θ μεταωορά των προϊόντων προγραμματίηεται και εκτελείται με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ταχφτθτα (για τα ευαλλοίωτα τρόωιμα ο χρόνοσ μεταωοράσ δε κα 
πρζπει να υπερβαίνει τισ δφο ϊρεσ), ενϊ κατά τισ ςτάςεισ διανομισ χρθςιμοποιοφνται μζςα 
μείωςθσ απϊλειασ ψφξθσ, όπωσ κουρτίνεσ από λωρίδεσ πλαςτικοφ ι αεροκουρτίνεσ. Οι 
ωορτϊςεισ των προϊόντων γίνονται ςε καλά ςτακεροποιθμζνεσ παλζτεσ, με τισ κατάλλθλεσ 
ενδείξεισ και τθ ςωςτι επιλογι τθσ κερμοκραςίασ. Τα εςωτερικά τοιχϊματα των οχθμάτων 
μεταωοράσ κα πρζπει να είναι λεία, για να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται 
αποτελεςματικά ϊςτε να μθν επιμολφνονται τα προϊόντα. Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταωοράσ, 
ο οδθγόσ οωείλει να βρίςκεται ςε εγριγορςθ για τθν ορκι λειτουργία τθσ ψυκτικισ 
μονάδασ, ενϊ κατά τθν άωιξθ ςε κάποιο προοριςμό απαγορεφεται το άνοιγμα των κυρϊν 
των οχθμάτων μεταωοράσ εάν προθγουμζνωσ δε διαςωαλιςτεί θ άμεςθ παραλαβι των 
προςόντων 122].  
 

Πςον αωορά τα βυτία και τισ δεξαμενζσ των μεταωορικϊν μζςων, αυτά κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά και μόνο για τθ μεταωορά οριςμζνων ωορτίων, ϊςτε να 

αποωεφγονται τυχόν επιμολφνςεισ των προϊόντων. Συγκεκριμζνα, τα χφδθν τρόωιμα ςε 

υγρι κατάςταςθ ι υπό μορωι κόκκων ι ςε ςκόνθ πρζπει να μεταωζρονται ςε βυτίο 

δεξαμενι μόνο για τθ μεταωορά τροωίμων και ςτο οποίο κα αναγράωεται με κακαροφσ, 

ευανάγνωςτουσ και ανεξίτθλουσ χαρακτιρεσ θ ζνδειξθ «μόνο για τρόωιμα». Στθν 

περίπτωςθ που το μεταωορικό όχθμα χρθςιμοποιείται για τθν ταυτόχρονθ μεταωορά 

διαωορετικϊν ειδϊν τροωίμων, πρζπει τα προϊόντα, να διατθροφνται χωριςτά για να 

προωυλάςςονται από τυχόν μόλυνςθ ι ρφπανςθ (π.χ. το ωμό κοτόπουλο πρζπει να 

διατθρείται χωριςτά από άλλα είδθ κρζατοσ) *122]. 

Θ ςιδθροδρομικι μεταωορϊν των προϊόντων με ανάγκεσ ψφξθσ/κατάψυξθσ 

πραγματοποιείται από ειδικά βαγόνια μεταωοράσ κατεψυγμζνων προϊόντων, τα οποία 

είναι εωοδιαςμζνα με κερμόμετρα και κατάλλθλο εξοπλιςμό, ζτςι ϊςτε να ελζγχεται θ 
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κερμοκραςία κατά τθ μεταωορά και να διατθρείται ςε αποδεκτά πλαίςια (άνοδοσ όχι 

μεγαλφτερθ των τριϊν βακμϊν) *122+. Επίςθσ για τθ μεταωορά τροωίμων, και ςυγκεκριμζνα 

λαχανικϊν, γαλακτοκομικϊν και αλιευμάτων, τα οποία μεταωζρονται ςε παλζτεσ, 

χρθςιμοποιοφνται θμιρυμουλκοφμενα οχιματα (semitrailers), εμπορευματοκιβϊτια και 

κινθτά αμαξϊματα 45’ με γεννιτριεσ, ςυςτιματα ελζγχου GPS/GSM και μονάδα 

επικοινωνίασ [123].  

 

Εικόνα 81: Εμπορευματοκιβϊτιο 45’ με θλεκτρικι γεννιτρια [123] 

 

 

Εικόνα 82: Φόρτωςθ θμιρυμουλκοφμενου οχιματοσ 45’ με θλεκτρικι γεννιτρια *123] 
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3.3.2.3 Μεταφορϊ Επικινδύνων Φορτύων  

 

Για τθ μεταωορά των επικινδφνων ωορτίων με το ςιδθρόδρομο χρθςιμοποιοφνται βυτία, 

κλειςτά οχιματα, ανοικτά οχιματα με υψθλζσ παρειζσ και ανατρεπόμενα οχιματα με 

υψθλζσ παρειζσ (θ αναλυτικι παρουςίαςθ όλων ακολουκεί ςτα επόμενα κεωάλαια). Θ 

διεκπεραίωςθ των ςυγκεκριμζνων ωορτίων γίνεται με πλιρεισ, κλειςτοφσ ςυρμοφσ και 

αποκλειςτικοφσ ςυρμοφσ. 

Θ εμπορευματικι μεταωορά των επικινδφνων ωορτίων απαιτεί μία ςειρά ειδικϊν 

διαδικαςιϊν , διαωορετικϊν από αυτζσ που ακολουκοφντα για τθ ςιδθροδρομικι 

μεταωορά ςυμβατικϊν ωορτίων. Ειδικότερα, οι διαωορζσ επικεντρϊνοντα [109]: 

 Στισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ των προϊόντων και ςτθ ςυμπλιρωςθ των 

ωορτωτικϊν. 

 Στον τρόπο ωορτοεκωόρτωςθσ των βαγονιϊν. 

 Στουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθν παραμονι των ςυρμϊν επικινδφνων ωορτίων 

ςε ηϊνεσ μεγάλθσ επικινδυνότθτασ. 

 Στθν κυρίωσ μεταωορά και ςτθ ςιμανςθ των βαγονιϊν. 

 Στο ςχεδιαςμό και ςτον τρόπο αποκικευςθσ / ςυςκευαςίασ. 

 Στθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων καταςτάςεων. 

 Στισ διαδικαςίεσ ελιγμϊν, ςφνκεςθσ, πζδθςθσ ςυρμϊν. 

 Στο πλφςιμο των κενϊν βαγονιϊν. 
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4 Μεθοδολογικό Πλαίςιο 
 

Το μεκοδολογικό πλαίςιο που ακολουκείται ςτθν εργαςία ςτοχεφει ςτθν εφρεςθ του 

βζλτιςτου τρόπου ςιδθροδρομικισ εμπορευματικισ μεταωοράσ και ςυντίκεται από μία 

ςειρά βθμάτων. Αωετθρία τθσ μεκοδολογίασ, αποτζλεςε θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για 

επιχειριςεισ παραγωγισ προϊόντων, μζςω Επιμελθτθρίων και Κλαδικϊν Μελετϊν. Ζπειτα 

ακολοφκθςε θ επιλογι των επιχειριςεων με βάςθ οριςμζνα κριτιρια (κατθγορίεσ 

προϊόντων, τομζασ δραςτθριοτιτων, κφκλοσ εργαςιϊν) και θ απεικόνιςι των κζςεϊν τουσ 

ςε περιβάλλον GIS. Σε επόμενο ςτάδιο πραγματοποιικθκε μία κατθγοριοποίθςθ των 

προϊόντων τθσ ταξινόμθςθσ NST/R με βάςθ τισ τεχνικζσ ςυςκευαςίασ. Σε ςυνδυαςμό με τα 

διακζςιμα ςτοιχεία για τον εξοπλιςμό ωορτοεκωόρτωςθσ και το τροχαίο υλικό, αλλά και τισ 

ειδικζσ απαιτιςεισ των προϊόντων, καταρτίςτθκε ζνα ζμπειρο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ του 

κατάλλθλου τροχαίου υλικοφ. Με αυτά τα δεδομζνα εξετάςκθκαν οι μεταωορικζσ 

απαιτιςεισ και διατυπϊκθκε πρόταςθ για ςιδθροδρομικι μεταωορά εμπορευμάτων 

(αναλφεται ςτο επόμενο κεωάλαιο). 

 

Εικόνα 83: Μεκοδολογικό Πλαίςιο 
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4.1 Συλλογή Στοιχείων Επιχειρήςεων  
 

Θ ςυλλογι ςτοιχείων αωορά τισ επιχειριςεισ τθσ βόρειασ Ελλάδασ, και ειδικότερα όςεσ 

εδρεφουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ ζωσ 

και τθν Ρεριωζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ. Tα κριτιρια με βάςθ τα οποία 

εντοπίςκθκαν οι επιχειριςεισ είναι: 

 Ο κφκλοσ εργαςιϊν (μεγαλφτεροσ από 2 εκατ. € *επιχείρθςθ οικονομικά βιϊςιμθ+). 

 Ο τομζασ δραςτθριοτιτων (παραγωγι και εμπορία προϊόντων). 

 Οι κατθγορίεσ προϊόντων (προϊόντα που ανικουν ςε κάποια κατθγορία τθσ 

ταξινόμθςθσ NST/R και ζχουν μεγάλο μεταωορικό όγκο). 

 Θ απόςταςθ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ και αποκικευςθσ από τθν 

πλθςιζςτερθ ςιδθροδρομικι γραμμι του δικτφου Κεςςαλονίκθ – Αλεξανδροφπολθ. 

 Θ εκδιλωςθ ενδιαωζροντοσ για ςιδθροδρομικι μεταωορά προϊόντων. 

 

4.1.1 Επιμελητήρια  

 

Με τον όρο Επιμελθτιρια αναωερόμαςτε ςε υποχρεωτικζσ αυτοτελείσ και ανεξάρτθτεσ 

ενϊςεισ ωυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα ςε 

οριςμζνθ περιωζρεια. Είναι ουςιαςτικά Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δίκαιου και τελοφν 

υπό τθν καταςταλτικι διαχειριςτικι εποπτεία του Υπουργοφ Εμπορίου *124]. 

Σκοπόσ των Επιμελθτθρίων είναι θ προςταςία και θ ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ 

βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ και των επαγγελμάτων μζςα ςτα πλαίςια των ςυμωερόντων 

τθσ εκνικισ οικονομίασ ωσ και θ εν γζνει οικονομικι πρόοδοσ αυτισ. Τα Επιμελθτιρια είναι 

αρμόδια για τθν παροχι γνωμοδοτικϊν ειςθγιςεων, για κάκε κζμα οικονομικοφ 

περιεχομζνου, προσ τθν Ρολιτεία με γνϊμονα πάντα τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

περιωζρειάσ τουσ και τθν εξυπθρζτθςθ του γενικότερου ςυμωζροντοσ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ, αλλά και προσ τα μζλθ τουσ κακϊσ και κάκε άλλο ενδιαωερόμενο *124]. 

Με τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία που ζχουν αποκτιςει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τα 

Επιμελθτιρια ςυνιςτοφν πια απαραίτθτουσ ωορείσ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων. 

Ραράλλθλα αποτελοφν ζναν από τουσ παράγοντεσ που κατευκφνουν ςε ςθμαντικό βακμό 

τισ εξελίξεισ ςτθν οικονομία τθσ εκάςτοτε περιοχισ, κακϊσ «κατζχουν» το ρόλο του 

επίςθμου ςυμβοφλου ςτθν τοπικι ανάπτυξθ. Επίςθσ υλοποιοφν πλικοσ προγραμμάτων που 

ςτοχεφουν ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των επιχειρθματιϊν και των 

εργαηομζνων, ςυμμετζχοντασ ςε διευρωπαϊκά περιωερειακά και διακρατικά προγράμματα. 

Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν τθ μεταωορά τεχνογνωςίασ προσ τα μζλθ τουσ και τθν 

αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που παράγουν αυτά, τθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι και τθ δθμιουργία ςωςτϊν υποδομϊν ανάπτυξθσ και 

αειωορίασ. 

Μζλθ των Επιμελθτθρίων αποτελοφν [125]: 
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 Τα Φυςικά Ρρόςωπα που ζχουν τθν ζδρα τθσ εμπορικισ τουσ δραςτθριότθτασ ςτθν 

αντίςτοιχθ περιωζρεια. 

 Τα Νομικά Ρρόςωπα και οι Συνεταιριςμοί εωόςον ζχουν εμπορικι δραςτθριότθτα 

και τθν ζδρα τουσ ςτθν αντίςτοιχθ περιωζρεια. 

 Τα Υποκαταςτιματα θμεδαπϊν επιχειριςεων ωσ και τα Υποκαταςτιματα ι 

Ρρακτορεία. 

Σιμερα, τα Επιμελθτιρια διακζτουν τθ δικι τουσ ιςτοςελίδα μζςω τθσ οποίασ ζχει τθ 

δυνατότθτα ο κάκε ενδιαωερόμενοσ να αναηθτιςει και να ςυγκεντρϊςει πλθροωορίεσ για 

κζματα που ςχετίηονται με τθ δράςθ του Επιμελθτθρίου αλλά και των μελϊν που 

εκπροςωπεί. Ειδικότερα οι παρεχόμενεσ πλθροωορίεσ αωοροφν *126]:  

 Τθ διοικθτικι και οργανωτικι δομι του Επιμελθτθρίου. 

 Τισ δραςτθριότθτεσ του Επιμελθτθρίου. 

 Τα χαρακτθριςτικά του αντίςτοιχου νομοφ, όπωσ ιςτορικά δεδομζνα, παραγωγικζσ 

υποδομζσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

 Τθν ενθμζρωςθ των μελϊν ςχετικά με ανακοινϊςεισ, Δελτία Τφπου, εκκζςεισ, 

διακθρφξεισ και προκθρφξεισ. 

 Τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των βιοτεχνϊν-επαγγελματιϊν ςχετικά 

με επενδυτικά, εργαςιακά, νομικά, ωορολογικά και αςωαλιςτικά κζματα. 

 Τον επιχειρθματικό κατάλογο, όπου με τθ ςυμπλιρωςθ ωόρμουλασ αναηιτθςθσ  

πραγματοποιείται θ εφρεςθ τθσ αντίςτοιχθσ επιχείρθςθσ, που είναι 

καταγεγραμμζνθ ςτο επιμελθτιριο. 

 Τισ ιςτοςελίδεσ των μελϊν του Επιμελθτθρίου, ςτισ οποίεσ παρζχονται όλεσ οι 

πλθροωορίεσ ςχετικά με τθν κάκε επιχείρθςθ-μζλοσ. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δυνατότθτασ υλοποιικθκε ζνα τμιμα τθσ ζρευνασ για τθν εφρεςθ 

των επιχειριςεων τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ, που πλθροφν τα 

κριτιρια επιλογισ, ζτςι ϊςτε να καταγραωοφν τα ςτοιχεία τουσ. Θ διαδικαςία που 

ακολουκικθκε περιγράωεται ςτθ ςυνζχεια. 

Σε πρϊτο ςτάδιο καταγράωθκαν τα Επιμελθτιρια από τα οποία ςυνίςταται θ Ρεριωζρεια 

Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, των οποίων και οι γενικζσ πλθροωορίεσ παρατίκενται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Πίνακασ 25: τοιχεία Επιμελθτθρίων Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ 
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Ππωσ προαναωζρκθκε το κάκε Επιμελθτιριο διακζτει τα μζλθ του, για τα οποία παρζχει 

και τισ αντίςτοιχεσ πλθροωορίεσ ςε ζνα κατάλογο μελϊν. Ρροκειμζνου να ευρεκοφν οι 

επιχειριςεισ των νομϊν, πραγματοποιικθκαν τα ακόλουκα βιματα: 

 Αναηιτθςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Επιμελθτθρίου. 

 Αναηιτθςθ του ςυνδζςμου Λςτοςελίδεσ Μελϊν Επιμελθτθρίου. 

 Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αναηιτθςθσ. 

Ειδικότερα, όςον αωορά τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ, πρόκειται για τθν εμωάνιςθ των 

επωνυμιϊν όλων των επιχειριςεων του ςυγκεκριμζνου νομοφ, οι οποίεσ είναι 

καταγεγραμμζνεσ ωσ μζλθ του Επιμελθτθρίου. Εκτόσ τθσ επωνυμίασ των επιχειριςεων, 

παρατίκεται ο κλάδοσ παραγωγισ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται και ο κφκλοσ εργαςιϊν 

τθσ, περιγράωονται οι προςωερόμενεσ υπθρεςίεσ, παρουςιάηονται τα προϊόντα που 

παράγει ι/και εμπορεφεται και παρζχονται όλεσ οι πλθροωορίεσ επικοινωνίασ. Με βάςθ 

αυτά τα ςτοιχεία επιλζχτθκαν οι επιχειριςεισ με αντικείμενο τθν παραγωγι και τθν 

εμπορία προϊόντων όπωσ: 

 άλευρα 

 ςιτθρά 

 τεχνθτι ξυλεία 

 δομικά υλικά. 

 

4.1.2 Κλαδικέσ Μελέτεσ  

 

Με τον όρο Κλαδικζσ Μελζτεσ αναωερόμαςτε ςε εξειδικευμζνεσ μελζτεσ, οι οποίεσ 

απεικονίηουν με ακρίβεια τθ δομι τθσ αγοράσ που εξετάηουν, παρζχοντασ εκτιμιςεισ για τισ 

προοπτικζσ του κλάδου. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μελζτεσ που ςτοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ 

τθσ αγοράσ του κάκε κλάδου, όπωσ διαμορωϊνεται μζςω τθσ αγοράσ και τθσ ηιτθςθσ [127]. 

Οι Κλαδικζσ Μελζτεσ διεξάγονται από ζνα μεγάλο αρικμό εταιρειϊν, κφρια αντικείμενα των 

οποίων αποτελοφν θ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ των επιχειριςεων, θ επεξεργαςία ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων και θ παροχι επιχειρθματικισ και οικονομικισ πλθροωόρθςθσ με απϊτερο ςκοπό 

τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, Κλαδικζσ Μελζτεσ εκπονοφνται 

από τράπεηεσ, ινςτιτοφτα και Επιμελθτιρια. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ενδεικτικά οι 

κυριότεροι ωορείσ που αςχολοφνται με τθ διεξαγωγι Κλαδικϊν Μελετϊν ςτθν Ελλάδα: 

 ICAP GROUP 

 ΣΤΟΧΑΣΛΣ Σφμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε. 

 Infobank Hellastat 

 OECON Σφμβουλοι Επιχειριςεων και Ανάπτυξθσ 

 Quantos Statistics and Information Systems  

 Εκνικι Τράπεηα 

 Τράπεηα Ρειραιϊσ 

 EΛ.ΛΝ.Α.Ε. 
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 Επιμελθτιρια 

Τα περιεχόμενα μίασ Κλαδικισ Μελζτθσ είναι τα εξισ: 

 Ραρουςίαςθ των ςθμαντικότερων εταιρειϊν του κλάδου. 

 Εκτίμθςθ του μεγζκουσ τθσ αγοράσ και των μεριδίων των κυριοτζρων 

επιχειριςεων. 

 Ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων των επιχειριςεων και του κλάδου. 

 Κατάταξθ των ςθμαντικότερων εταιρειϊν και ςφγκριςθ των οικονομικϊν τουσ 

δεικτϊν με τον κλάδο – Benchmarking. 

 Αποτφπωςθ του ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ του κλάδου βάςει του μοντζλου 

των 5 δυνάμεων του Porter *1) Απειλι νζων ειςροϊν, 2) Διαπραγματευτικι δφναμθ 

των αγοραςτϊν, 3) Απειλι υποκατάςτατων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, 4) 

Διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν, 5) Ανταγωνιςμόσ μεταξφ 

υωιςτάμενων επιχειριςεων+. 

 Εντοπιςμόσ των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων, των ευκαιριϊν και των απειλϊν 

(SWOT analysis). 

 Ανάλυςθ τθσ Συναλλακτικισ Συμπεριωοράσ και τθσ Ριςτολθπτικισ Λκανότθτασ του 

Κλάδου και των επιμζρουσ εταιρειϊν. 

 Ραράκεςθ των Λςολογιςμϊν των παρουςιαηόμενων εταιρειϊν. 

Οι βαςικότεροι κλάδοι τθσ αγοράσ πάνω ςτουσ οποίουσ εκπονοφνται Κλαδικζσ Μελζτεσ 

είναι οι ακόλουκοι: 

 Τρόωιμα 

 Ροτά-Καπνόσ 

 Κλωςτοχωαντουργία-Δζρμα 

 Ζνδυςθ-Υπόδθςθ 

 Καταςκευζσ-Δομικά Υλικά-Εξοπλιςμοί Κτιρίων 

 Οικιακόσ-Επαγγελματικόσ Εξοπλιςμόσ 

 Τουριςμόσ 

 Λιανικό Εμπόριο 

 Μεταωορζσ 

 Τθλεπικοινωνίεσ και Διαδίκτυο 

 Χρθματοπιςτωτικζσ Υπθρεςίεσ 

 Εκπαίδευςθ 

 Λοιπζσ Υπθρεςίεσ 

 Συςκευαςία 

 Μεταωορικά Μζςα και Εξοπλιςμόσ 

και λοιποί κλάδοι. 

Οι Κλαδικζσ Μελζτεσ είναι προςβάςιμεσ ςτο ευρφ κοινό μζςω των ιςτοςελίδων των 

εταιρειϊν που τισ διεξάγουν, κακϊσ και μζςω των βιβλιοκθκϊν οριςμζνων ελλθνικϊν 

πανεπιςτθμίων, όπωσ το ΡΑ.ΜΑΚ., το Ε.Α.Ρ., το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, το 

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ. 
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Για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ, και όςον αωορά τισ πλθροωορίεσ που παρζχει μία Κλαδικι 

Μελζτθ, αξιοποιικθκαν τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςχετικά με τισ ςθμαντικότερεσ 

εταιρείεσ του αντίςτοιχου κλάδου. Στόχοσ ιταν να εντοπιςκοφν οι επιχειριςεισ των κλάδων 

τθσ αγοράσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι που εκτείνεται από το 

Νομό Κεςςαλονίκθσ ζωσ και τθν Ρεριωζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, και να 

καταγραωοφν τα ςτοιχεία που κα αποτελοφςαν κριτιρια για τον εντοπιςμό τουσ. 

Σε αρχικό ςτάδιο ζγινε μία εκτίμθςθ ςχετικά με τουσ κλάδουσ τθσ αγοράσ οι οποίοι 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι προϊόντων, τα οποία ανικουν ςε κάποια κατθγορία 

τθσ ταξινόμθςθσ NST/R και διακζτουν μεγάλο μεταωορικό όγκο. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ 

λογικισ, πραγματοποιικθκε μζςω τθσ βιβλιοκικθσ του ΡΑ.ΜΑΚ., θ άντλθςθ πλθροωοριϊν 

από τισ Κλαδικζσ Μελζτεσ που αωοροφν τουσ παρακάτω κλάδουσ: 

 Αλευροβιομθχανία (ICAP, 2008) 

 Απορρυπαντικά – Σαποφνια (ICAP, 2009) 

 Δομικά Υλικά (ICAP, 2003) 

 Είδθ Κεντρικισ Κζρμανςθσ (ICAP, 2009) 

 Εμωιαλωμζνα Νερά (ICAP, 2008) 

 Αγροτικά Εωόδια (ICAP, 2011) 

 Αλκοολοφχα Ροτά (ΣΤΟΧΑΣΛΣ, 2012) 

 Τυποποίθςθ – Συςκευαςία Νωπϊν Οπωροκθπευτικϊν (ICAP 2007) 

 Γαλακτοκομικά Ρροϊόντα (ICAP 2007) 

 Kρζασ (ICAP 2007) 

Στθ ςυνζχεια και με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ κάκε Κλαδικισ Μελζτθσ, που παρζχονταν ςτθν 

ενότθτα «Ραρουςίαςθ Επιχειριςεων του Κλάδου», ζγινε θ καταγραωι των επιχειριςεων 

εκείνων, για των οποίων τα προϊόντα κα μελετοφνταν θ ςιδθροδρομικι μεταωορά τουσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα των Κλαδικϊν Μελετϊν περιλαμβάνει ζνα 

μεγάλο αρικμό επιχειριςεων, περίπου 100, και οι πλθροωορίεσ που παρζχονται για κάκε 

επιχείρθςθ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Κφκλοσ εργαςιϊν 

 Ρροςωπικό 

 Δραςτθριότθτεσ 

 Εμπορικό ςιμα/Συςκευαςίεσ 

 Άλλα ςτοιχεία 

 Διεφκυνςθ 

Για τα δεδομζνα τθσ εργαςίασ επιλζχκθκε ζνασ μικρότεροσ αρικμόσ επιχειριςεων από κάκε 

κλάδο, περίπου 7-10, με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ που προαναωζρκθκαν. Συντάχκθκε 

τελικϊσ ζνασ κατάλογοσ, που παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Β, με τα ςτοιχεία των 

επιχειριςεων που ςυγκεντρϊκθκαν μζςω των Επιμελθτθρίων και των Κλαδικϊν Μελετϊν 

Ειδικότερα. Τα ςτοιχεία που καταγράωονται ςτον κατάλογο, για κάκε επιχείρθςθ 

περιλαμβάνουν: 
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 Επωνυμία εταιρείασ 

 Κλάδοσ δραςτθριοτιτων (παραγωγι ι/και εμπόριο) 

 Αντικείμενο δραςτθριοτιτων (περιγραωι των παραγόμενων προϊόντων) 

 Διεφκυνςθ κεντρικϊν γραωείων 

 Κφκλοσ εργαςιϊν (ςε €) 

 Αρικμόσ εργαηομζνων 

 Μεταωερόμενα προϊόντα 

 Εγκαταςτάςεισ 

 Κωδικόσ ι ςυντεταγμζνεσ ςτο χάρτθ 

 Τθλζωωνο επικοινωνίασ 

 E-mail 

 Iςτοςελίδα εταιρείασ 

 

4.1.3 Εκδήλωςη Ενδιαφέροντοσ για Σιδηροδρομική Μεταφορά  

 

Από τισ 67 επιχειριςεισ που εντοπίςκθκαν μζςω των Επιμελθτθρίων και των Κλαδικϊν 

Μελετϊν, και οι οποίεσ πλθροφςαν τα κριτιρια ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν, τον τομζα 

δραςτθριοτιτων και τα παραγόμενα προϊόντα, εξετάςκθκε και ποιεσ από αυτζσ είχαν 

εκδθλϊςει ενδιαωζρον για ςιδθροδρομικι μεταωορά. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ είναι: 

 Θ επιχείρθςθ παραγωγισ τεχνθτισ ξυλείασ «ΑΚΛΤΑΣ» 

 Θ αλευροβιομθχανία «ΜΥΛΟΛ ΚΑΚΘΣ Α.Ε.» 

 Θ επιχείρθςθ επεξεργαςίασ και εμπορίασ ρυηιοφ «ΣΡΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.» 

 Θ επιχείρθςθ παραγωγισ δομικϊν υλικϊν «YTONG». 

Θ αντίςτοιχθ πλθροωορία αντλικθκε φςτερα από επικοινωνία με τθν εταιρεία ΤΑΛΝΟΣΕ 

Α.Ε., θ οποία από τθν 1/1/2007 ζχει αναλάβει τθ λειτουργία και εκμετάλλευςθ όλων των 

εμπορευματικϊν ςιδθροδρομικϊν μεταωορϊν τθσ εταιρείασ ΟΣΕ Α.Ε. Σκοποί τθσ εταιρείασ 

είναι θ ανάπτυξθ, οργάνωςθ και εκμετάλλευςθ των εμπορευματικϊν ςιδθροδρομικϊν και 

ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν, θ παροχι πάςθσ ωφςεωσ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εωοδιαςτικισ 

αλυςίδασ (logistics), κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και θ εκπόνθςθ 

μελετϊν ςχετικϊν με δραςτθριότθτεσ που ςυνάδουν με τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ *128]. 

Θ ΤΑΛΝΟΣΕ εξαςωαλίηει τθ μεταωορά κάκε ωορτίου που μπορεί να εξυπθρετθκεί από 

μεμονωμζνα βαγόνια ι ολόκλθρεσ αμαξοςτοιχίεσ, ςτοχεφοντασ ςε μεταωορζσ με πλιρθ 

τρζνα και τακτικζσ αμαξοςτοιχίεσ, παρζχοντασ πλιρεισ υπθρεςίεσ εμπορευματικϊν 

μεταωορϊν από το ςθμείο παραγωγισ μζχρι το ςθμείο κατανάλωςθσ, με αξιοπιςτία και 

αςωάλεια. Θ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του εμπορευματικοφ μεταωορικοφ τθσ ζργου, 

εξαςωαλίηοντασ ςτουσ πελάτεσ τθσ (ιδιϊτεσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ) τθ μεταωορά 

μεγάλων ποςοτικά ωορτία ςε μακρινζσ αποςτάςεισ, τθν παροχι οικονομικϊν ςυμωωνιϊν 

και ειδικϊν εκπτϊςεων, αποςκοπϊντασ πάντα ςτθν αγαςτι ςυνεργαςία και ςτθ διαρκι 

διεφρυνςθ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν *128]. 
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4.2 Απεικόνιςη – Σύςτημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) 
 

Το Σφςτθμα Γεωγραωικϊν Ρλθροωοριϊν (ΣΓΡ), γνωςτό ευρζωσ και ωσ G.I.S. (Geographic 

Information Systems), είναι ςφςτθμα διαχείριςθσ χωρικϊν δεδομζνων (spatial data) και 

ςυςχετιςμζνων ιδιοτιτων [129]. Το ςφςτθμα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του να αποτυπϊςουν 

μια περίλθψθ του πραγματικοφ κόςμου, να δθμιουργιςουν διαδραςτικά ερωτιςεισ 

χωρικοφ ι περιγραωικοφ χαρακτιρα (αναηθτιςεισ δθμιουργοφμενεσ από τον χριςτθ), να 

αναλφςουν τα χωρικά δεδομζνα (spatial data), να τα προςαρμόςουν και να τα αποδϊςουν 

ςε αναλογικά μζςα (εκτυπϊςεισ χαρτϊν και διαγραμμάτων) ι ςε ψθωιακά μζςα (αρχεία 

χωρικϊν δεδομζνων, διαδραςτικοί χάρτεσ ςτο Διαδίκτυο) [130]. 

H γεωγραωικι διάςταςθ των δεδομζνων ςθμαίνει ότι θ κάκε οντότθτα δεδομζνων 

ςχετίηεται με ςυντεταγμζνεσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο και αναωζρονται ςε μία τοποκεςία 

ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ. Ο χϊροσ τον οποίο αντιπροςωπεφουν τα δεδομζνα μπορεί να είναι 

ζνα ςθμείο, μία γραμμι ι μία περιοχι (πολφγωνο).Τα δεδομζνα αυτά ονομάηονται 

διανυςματικά (vector) και είναι οργανωμζνα ςε κεματικά επίπεδα. Μία άλλθ μορωι 

δεδομζνων αποτελοφν αυτά ςε πλζγμα (raster), τα οποία ωςτόςο δεν είναι τόςο ακριβι 

[131].  

 

Εικόνα 84: Διαφορετικά επίπεδα πλθροφοριϊν GIS ςε ςτοίβα *132] 

Βαςικό χαρακτθριςτικό των ΣΓΡ είναι ότι τα χωρικά δεδομζνα ςυνδζονται και με 

περιγραωικά δεδομζνα, π.χ. μια ομάδα ςθμείων που αναπαριςτοφν κζςεισ πόλεων 

ςυνδζεται με ζνα πίνακα όπου κάκε εγγραωι εκτόσ από τθ κζςθ περιζχει πλθροωορίεσ 

όπωσ ονομαςία, πλθκυςμόσ κλπ *133].  

Για τθν εργαςία, κρίκθκε ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα GIS για τθ δθμιουργία 

ενόσ χάρτθ κεματικϊν επιπζδων, προκειμζνου να αποτυπωκεί θ κζςθ των εγκαταςτάςεων 

παραγωγισ και αποκικευςθσ των επιχειριςεων και θ απόςταςι τουσ από τθν πλθςιζςτερθ 

ςιδθροδρομικι γραμμι. Ο χάρτθσ με όνομα «Χάρτθσ Επιχειριςεων» δθμιουργικθκε μζςω 

τθσ εωαρμογισ ΑrcMap του λογιςμικοφ ΑrcGIS και θ αντίςτοιχθ διαδικαςία περιγράωεται 

ςτθ ςυνζχεια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Αρχικά ςε ζνα κενό ωφλλο χάρτθ προςτζκθκαν από τθ γραμμι εργαλείων Standard και με 

τθν εντολι Add Basemap κατά ςειρά και ωσ κεματικά επίπεδα, το υπόβακρο Imagery, το 

οποίο απεικονίηει το γεωμορωολογικό ανάγλυωο τθσ περιοχισ, το υπόβακρο 

Τransportation – World Transportation, το οποίο απεικονίηει το οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ 

και το υπόβακρο Βoundaries and Places, το οποίο απεικονίηει τα ςφνορα των νομϊν και τα 

ονόματα των κυριότερων πόλεων τθσ περιοχισ. 

 

Εικόνα 85: Γεωμορφολογικόσ, οδικόσ και πολιτικόσ χάρτθσ 

Ζπειτα από τθ γραμμι εργαλείων Standard και με τθν εντολθ Αdd Data προςτζκθκαν ωσ 

κεματικά επίπεδα τα δεδομζνο ΕΤIS2006_LEVEL0_region, το οποίο απεικονίηει το εφροσ του 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςε επίπεδο περιωζρειασ και νομϊν και το δεδομζνο 

ΕΤΛSplus_rail_netw_2005_fin, το οποίο απεικονίηει το ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ περιοχισ. 

 

Εικόνα 86: Χάρτθσ εφρουσ και γραμμϊν ςιδθροδρομικοφ δικτφου 
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Στθ ςυνζχεια προςτζκθκαν τα δεδομζνα RoadLinkWithPreload και Road Node, τα οποία 

απεικονίηουν τισ οδικζσ ςυνδζςεισ και τουσ οδικοφσ κόμβουσ τθσ περιοχισ αντίςτοιχα.  

 

Εικόνα 87: Χάρτθσ οδικϊν ςυνδζςεων και κόμβων 

Τζλοσ για τθν απεικόνιςθ των επιχειριςεων ςτο χάρτθ, προςτζκθκε ωσ βοθκθτικό κεματικό 

πεδίο το δεδομζνο ςθμείων main_cities_Europe_font_point. Ακολοφκθςε θ τροποποίθςθ 

των ςθμείων με βάςθ τισ γεωγραωικζσ ςυντεταγμζνεσ των επιχειριςεων και ςτθ ςυνζχεια 

καταςκευάςτθκε ο πίνακασ περιγραωικϊν χαρακτθριςτικϊν (Αttribute Table) με τισ 

πλθροωορίεσ των επιχειριςεων.  

 

Εικόνα 88: «Χάρτθσ Επιχειριςεων» 
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4.3 Κατηγοριοποίηςη Εμπορευμάτων – Τεχνικέσ Συςκευαςίασ  
 

Τα εμπορεφματα που διακινοφνται με το ςιδθρόδρομο μποροφν να διακρικοφν ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τα ωυςικά χαρακτθριςτικά τουσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ:  

 Τα υγρά εμπορεφματα  

 Τα αζρια εμπορεφματα 

 Τα υδαρι εμπορεφματα 

 Τα ςτερεά εμπορεφματα  

Ωσ υγρά εμπορεφματα κεωροφνται προϊόντα, όπωσ το αργό πετρζλαιο, παράγωγά 

διφλιςθσ, υγροποιθμζνα αζρια, υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ, υγρά λιπάςματα, πλαςτικά χρϊματα, 

το νερό, αλκοολοφχα και μθ ποτά, τα διάωορα ζλαια, θ μελάςα. Tα υγρά εμπορεφματα 

μπορεί να είναι ςε χφδθν ι ςυςκευαςμζνθ μορωι. Για τθ μεταωορά των χφδθν υγρϊν 

εμπορευμάτων χρθςιμοποιοφνται διάωορεσ μεταωορικζσ μονάδεσ όπωσ 

εμπορευματοκιβϊτια δεξαμενζσ, κινθτά αμαξϊματα, βυτιοωόρα βαγόνια, βυτιοωόρα 

ωορτθγά οχιματα. Πςον αωορά τθ ςυςκευαςία των υγρϊν εμπορευμάτων, οι 

ςυνθκζςτεροι τφποι είναι οι ωιάλεσ, θ πλαςτικοποιθμζνθ χάρτινθ ςυςκευαςία, τα δοχεία 

γενικισ χριςθσ, τα βαρζλια και οι παλετοδεξαμενζσ.  

Τα αζρια εμπορεφματα περιλαμβάνουν κυρίωσ διάωορεσ χθμικζσ ουςίεσ, όπωσ το άηωτο, το 

οξυγόνο, το υδρογόνο, το μεκάνιο, το ωκόριο, το χλϊριο, το ωυςικό αζριο, τθν αμμωνία, το 

βουτάνιο το προπάνιο, και αντίςτοιχα με τα υγρά μπορεί να μεταωζρονται είτε χφδθν, με 

τισ ίδιεσ μεταωορικζσ μονάδεσ, είτε ςυςκευαςμζνα ςε aerosol cans και ςε ωιάλεσ υψθλισ ι 

χαμθλισ πίεςθσ. 

Στθν κατθγορία των υδαρϊν εμπορευμάτων ανικουν όςα βρίςκονται ςε ςχεδόν υγρι 

κατάςταςθ και αναωερόμαςτε κυρίωσ ςε προϊόντα χθμικισ ςφςταςθσ, όπωσ το τςιμζντο, 

και ο αςβζςτθσ. Ομοίωσ και τα υδαρι εμπορεφματα μπορεί να είναι ςε χφδθν μορωι και να 

μεταωζρονται από βυτιοωόρα ωορτθγά οχιματα, βυτιοωόρα βαγόνια και ςιλό, ενϊ 

ςυςκευάηονται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ. 

Τα ςτερεά εμπορεφματα μποροφν να διακρικοφν ςτα χφδθν, ςτα γενικά ωορτία και ςτα 

ςυςκευαςμζνα ωορτία.  

Με τον όρο χφδθν ωορτία αναωερόμαςτε ςε εμπορεφματα τα οποία αποτελοφνται από 

πρϊτεσ φλεσ και δεν ζχουν υποςτεί καμία επεξεργαςία. Μπορεί να είναι είτε ενεργειακζσ 

φλεσ, όπωσ το κάρβουνο, ο λιγνίτθσ, τα διάωορα μεταλλεφματα, είτε ωυςικζσ φλεσ, όπωσ τα 

ςιτθρά, θ άμμοσ, κ. ά. Για τθ μεταωορά τουσ χρθςιμοποιοφνται εμπορευματοκιβϊτια, 

ειδικά ωορτθγά οχιματα εκωόρτωςθσ και ειδικά βαγόνια. Τα χφδθν εμπορεφματα μπορεί 

να είναι και ςυςκευαςμζνα ςε ςάκουσ και μεγαςάκουσ (bigbags). 

Πςον αωορά τθν κατθγορία των μθ μοναδοποιθμζνων γενικϊν ωορτίων, αυτι 

περιλαμβάνει βιομθχανικά και θμικατεργαςμζνα προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι 

προϊόντα τεχνθτισ ξυλείασ, θμιτελι προϊόντα ζλαςθσ χάλυβα, μεταωορικόσ εξοπλιςμόσ. Τα 

ςυγκεκριμζνα εμπορεφματα ζχουν υψθλότερθ αξία ανά τόνο ωορτίου ςυγκριτικά με τα 
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χφδθν και παρομοίωσ δεν απαιτοφν μοναδοποίθςθ για τθ μεταωορά τουσ. Μπορεί να 

μεταωζρονται από ωορτθγά οχιματα κακϊσ και από ειδικά βαγόνια. 

Ωσ ςυςκευαςμζνα ςτερεά εμπορεφματα κεωροφνται προϊόντα που ανικουν ςε μία ευρεία 

γκάμα, όπωσ ωροφτα και λαχανικά, επεξεργαςμζνα τρόωιμα, λιπάςματα, κ.ά. Για τθ 

ςυςκευαςία τουσ οι ςυνθκζςτερεσ μορωζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι τα δοχεία γενικισ 

χριςθσ, τα χάρτινα κουτιά, τα κιβϊτια και τα παλετοκιβϊτια. Ρροκειμζνου να γίνει εωικτι θ 

μεταωορά των ςυςκευαςμζνων ωορτίων, απαιτείται θ μοναδοποίθςι τουσ ςε παλζτεσ και θ 

μετζπειτα ζνταξι τουσ ςε εμπορευματοκιβϊτια, ωορτθγά οχιματα και βαγόνια.  

Ωσ μία ξεχωριςτι κατθγορία εμπορευμάτων μποροφν να κεωρθκοφν τα επικίνδυνα 

εμπορεφματα, θ μεταωορά των οποίων απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι και τθ λιψθ κατάλλθλων 

μζτρων αςωαλείασ, κακϊσ και όςα ζχουν ειδικζσ απαιτιςεισ κατά τθ μεταωορά τουσ, οι 

οποίεσ μπορεί να αωοροφν ςυνκικεσ ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, ςυνκικεσ ψφξεωσ και 

ςυνκικεσ καταψφξεωσ.  

 

Εικόνα 89: Εμπορεφματα – υςκευαςία – Μεταφορά 
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Για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ, καταρτίςτθκε ζνασ πίνακασ, ο οποίοσ παρουςιάηει μία κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων των επιχειριςεων που 

ςυγκεντρϊκθκαν, με βάςθ τθν κατθγορία τθσ ταξινόμθςθσ NST/R ςτθν οποία ανικουν και τισ δυνατζσ τεχνικζσ ςυςκευαςίασ τουσ. 

Πίνακασ 26: Κατθγοριοποίθςθ Εμπορευμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ NST/R ΜΟΡΦΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟ 
ΕΞΕΣΑΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ 

ΤΚΕΤΑΜΕΝΑ 
 

ΧΤΔΗΝ 
ΦΟΡΣΙΑ 

(ΣΕΡΕΑ ΚΑΙ 
ΤΓΡΑ) 

ΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΠΙΗΜΕΝΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ 
 (ΕΡΛΡΕΔΟ 1) (ΕΡΛΡΕΔΟ 2 και 3) 

 
ΚΛΒΩΤΛΟ ΒΑΕΛΛ ΣΑΚΟΣ ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ ΡΑΛΕΤΑ 

0 ΓΕΩΡΓΙΚΑ/ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΑ 01          Σιτθρά 

 
  √ √ √ √   

 

02          Ρατάτεσ   

 
√  √ 

  03          Nωπά/κατεψυγμζνα ωροφτα, λαχανικά √ 
 

  √ 
  056        Τεχνθτι ξυλεία        

  
√ 

1 ΣΡΟΦΙΜΑ 12           Αλκοολοφχα Ροτά √ √     √ 
 

  

 
 

128        Μθ αλκοολοφχα ποτά √ √     √ 
 

  

141        Νωπά, διατθρθμζνα με ψφξθ/κατάψυξθ κρζατα √ 

 

  √ 

  143        Γάλα και κρζμα γάλακτοσ  √ 

 

  √ 

  144        Βοφτυρο, τυρί, λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα  √ 

 

  √ 

  161        Aλεφρι, άλευρα ςιτθρϊν και πλιγοφρι    √ √ √  

 

  

18          Σπόροι και καρποί   

 

√  √ 

  6 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 64          Αςβζςτθσ, τςιμζντο    √ √ √ 

 

  

 

   692        Τοφβλα, κεραμίδια, κεραμικά οικοδομικά  υλικά, 
πυρίμαχα δομικά υλικά 

 
      √ 

 

  

7 ΛΙΠΑΜΑΣΑ 71          Φυςικά λιπάςματα    √   √ 
 

  

 
72          Χθμικά λιπάςματα    √   √ 

 
  

8 ΧΗΜΙΚΑ 
893        Λατρικά και ωαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα 

κακαριςμοφ 
√ 

 
  √ 

  

9 ΔΙΑΦΟΡΑ 
93          Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μθχανιματα και 

εξαρτιματα 
 

 
  √ 
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4.4 Έμπειρο Σύςτημα Επιλογήσ Τροχαίου Υλικού  
 

Με τον όρο ζμπειρο ςφςτθμα αναωερόμαςτε ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα το οποίο 

μιμείται τθν ικανότθτα ενόσ εμπειρογνϊμονα ςτθ λιψθ αποωάςεων. Τα ζμπειρα 

ςυςτιματα είναι ςχεδιαςμζνα για να λφνουν πολφπλοκα προβλιματα ςυλλογιηόμενα με 

βάςθ τθ διακζςιμθ γνϊςθ ςε ζνα πεδίο, και όχι εκτελϊντασ μία ακριβι διαδικαςία 

επίλυςθσ. Θ δομι ενόσ ζμπειρου ςυςτιματοσ διαιρείται ςε δφο τμιματα [134]: 

1) τθ βάςθ γνϊςθσ, θ οποία είναι εκωραςμζνθ ςε κανόνεσ ωυςικισ γλϊςςασ «ΑΝ… 

ΤΟΤΕ» 

2) τθ μθχανι εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, όπου ςε πρϊτο ςτάδιο πραγματοποιείται θ 

επεξεργαςία ενόσ ςυνόλου δεδομζνων, ακολουκεί ζνασ ςυλλογιςμόσ (αόρατοσ ι 

διαλογικόσ) και τζλοσ εξάγονται τα αποτελζςματα. 

Το ζμπειρο ςφςτθμα που αναπτφςςεται ςτθν εργαςία, ςτοχεφει ςτθν επιλογι του 

κατάλλθλου τροχαίου υλικοφ για τθ μεταωορά των εξεταηόμενων εμπορευμάτων, 

διακζτοντασ πλθροωορίεσ για τθ μορωι των εμπορευμάτων, τον εξοπλιςμό 

ωορτοεκωόρτωςθσ, τισ ειδικζσ απαιτιςεισ τουσ και τουσ διακζςιμουσ τφπουσ βαγονιϊν. 

Αναλυτικότερα: 

 Δζχεται ωσ ςφνολο δεδομζνων τθ μορωι των μεταωερόμενων εμπορευμάτων, θ 

οποία λαμβάνεται με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςι τουσ (Ρίνακασ 26)  

 Διαμορωϊνει μία βάςθ γνϊςθσ ςφμωωνα με τον εξοπλιςμό ωορτοεκωόρτωςθσ και 

τισ ειδικζσ απαιτιςεισ των εμπορευμάτων. 

 Εξάγει ωσ ςυμπζραςμα το κατάλλθλο βαγόνι για τθ ςιδθροδρομικι μεταωορά. 

Εωόςον ζχει πραγματοποιθκεί θ κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων και είναι γνωςτζσ οι 

μορωζσ τουσ, πρζπει να προςδιοριςτοφν και οι ειδικζσ απαιτιςεισ τουσ. Με τθν ζννοια των 

ειδικϊν απαιτιςεων αναωερόμαςτε ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ που ζχουν τα εμπορεφματα, 

και οι οποίεσ μπορεί να ςχετίηονται με: τθ ςφςταςθ, τθ ςυντιρθςθ, τθν αντοχι, το υλικό και 

τθν ευαιςκθςία ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ. 

Σχετικά με τον εξοπλιςμό ωορτοεκωόρτωςθσ (ο οποίοσ παρουςιάςτθκε αναλυτικά ςτο 

υποκεωάλαιο 3.2.3), αυτόσ κακορίηει για τα ςυςκευαςμζνα και χφδθν εμπόρευματα – 

ωορτία αν κα ενταχκοφν ςε παλζτα ι αν αυτό κα αποωευχκεί (π.χ. βαρζλι, μεγαςάκοσ), ενϊ 

για τθν περίπτωςθ των γενικϊν και ωορτίων κακορίηει, ςυμπλθρωματικά με τισ ειδικζσ 

απαιτιςεισ των εμπορευμάτων, τον τφπο βαγονιοφ που κα επιλεχκεί. 

Ρριν τθν επιλογι του τελικοφ βαγονιοφ  πρζπει να εξεταςκεί αν το εμπόρευμα κα 

μεταωερκεί με εμπορευματοκιβϊτιο ι απευκείασ με βαγόνι. Το κριτιριο που κακορίηει τθν 

επιλογι αωορά το βάροσ του μεταωερόμενου ωορτίου και διαμορωϊνεται ωσ εξισ: 

 αν το ςυνολικό βάροσ του ωορτίου είναι ζωσ και 29 tn (μζγιςτο ωωζλιμο ωορτίο 

εμπορευματοκιβωτίου 45’ HC *τφποσ Ε/Κ με τισ μζγιςτεσ διαςτάςεισ+) και  

 αν υπάρχει ανάγκθ προςταςίασ του ωορτίου από ωκορζσ – κλοπζσ – εξωτερικζσ 

ςυνκικεσ, 
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τότε το ωορτίο μεταωζρεται με εμπορευματοκιβϊτιο, διαωορετικά με βαγόνι. 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται τα δεδομζνα που ςυνκζτουν το ζμπειρο 

ςφςτθμα και αωοροφν τισ ειδικζσ απαιτιςεισ των εξεταηόμενων εμπορευμάτων και τουσ 

τρόπουσ κάλυψι, τουσ διακζςιμουσ εξοπλιςμοφσ ωορτοεκωόρτωςθσ και τφπουσ βαγονιϊν 

για κάκε μορωι εξεταηόμενου εμπορεφματοσ. 

Πίνακασ 27: Ειδικζσ απαιτιςεισ εξεταηόμενων εμπορευμάτων 

Εμπόρευμα Ειδικζσ Απαιτιςεισ Κάλυψθ Ειδικϊν Απαιτιςεων 

(03) Nωπά/κατεψυγμζνα 
ωροφτα, λαχανικά, (141) Νωπά, 
διατθρθμζνα με 
ψφξθ/κατάψυξθ κρζατα, (143) 
Γάλα και κρζμα γάλακτοσ, (144) 
Βοφτυρο, τυρί, λοιπά 
γαλακτοκομικά προϊόντα 

Ψφξη/Κατάψυξη Μεταφορικι μονάδα με 
δυνατότθτα ψφξθσ 

(01) Σιτθρά, (02) Ρατάτεσ, (161) 
Aλεφρι, άλευρα ςιτθρϊν και 
πλιγοφρι, (18) Σπόροι και 
καρποί 

Εξαεριςμόσ Μεταφορικι μονάδα με 
δυνατότθτα εξαεριςμοφ 

(056) Τεχνθτι ξυλεία, (93) 
Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, 
μθχανιματα και εξαρτιματα 

Προςταςία από καιρικζσ 
ςυνθήκεσ (υγραςία, άνεμοσ, 

ηλιακή ακτινοβολία) 

Προςταςία με καλφμματα / 
φφλλα μουςαμά 

(64) Αςβζςτθσ, τςιμζντο, (72) 
Χθμικά λιπάςματα, (893) 
Λατρικά και ωαρμακευτικά 
προϊόντα, προϊόντα 
κακαριςμοφ 

Επικίνδυνο Ειδικι ςιμανςθ αντίςτοιχθ τθσ 
κλάςθσ επικινδυνότθτασ  

(12) Αλκοολοφχα Ροτά, (128) 
Μθ αλκοολοφχα ποτά, (692) 
Τοφβλα, κεραμίδια, κεραμικά 
οικοδομικά υλικά, πυρίμαχα 
δομικά υλικά 

Εφθραυςτο Περιτφλιξθ με stretch films ι 
εφαρμογι διαχωριςτικϊν  

 

Πίνακασ 28: Μορφζσ εξεταηόμενων εμπορευμάτων και κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ 

Μορφι Εμπορεφματοσ Εξοπλιςμόσ Φορτοεκφόρτωςθσ 

υςκευαςμζνο Κιβϊτιο Ρερονοωόρο με αντίβαρα 

Βαρζλι Ρερονοωόρο με δαγκάνεσ 

Σάκοσ Ρερονοωόρο με γάντηο  

Μεγαςάκοσ Ρερονοωόρο με ανυψωτικζσ 
λεπίδεσ 

Ραλζτα Ρερονοωόρο με αντίβαρα 

Χφδην φορτίο Γερανόσ με κάδο αχιβάδα 
Γερανόσ με ταινία μεταωοράσ 
Φορτωτισ με κουβά 

Μη μοναδοποιημζνο γενικό φορτίο Ρερονοωόρο πλευρικισ ωόρτωςθσ 
Γερανόσ με γάντηο 
Γερανόσ με μαγνιτθ  
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Πίνακασ 29: Μορφζσ εξεταηόμενων εμπορευμάτων και κατάλλθλα βαγόνια 

Μορφι Εμπορεφματοσ Διακζςιμοσ Σφποσ Βαγονιοφ 

υςκευαςμζνο Κλειςτό Βαγόνι 

Κλειςτό Βαγόνι 
με διαχωριςτικά 

 
 

Χφδην φορτίο Βαγόνι με υψθλζσ 
παρειζσ 

(δυνατότθτα κάλυψθσ) 
 

Βαγόνι με υψθλζσ 
παρειζσ ειδικισ χριςθσ 

 
 

Ανοιχτι 
ανατρεπόμενθ 

φορτάμαξα υψθλϊν 
παρειϊν 

Μη μοναδοποιημζνο γενικό φορτίο Βαγόνι πλατφόρμα 
(δυνατότθτα 
κάλυψθσ) 

 

 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω ςτοιχεία καταρτίςτθκε το ζμπειρο ςφςτθμα που υποδεικνφει το 

κατάλλθλο βαγόνι για κάκε κατθγορία εξεταηόμενου εμπορεφματοσ, και το οποίο 

παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο ακόλουκο διάγραμμα. 
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Εικόνα 90: Διάγραμμα ροισ ζμπειρου ςυςτιματοσ επιλογισ τροχαίου υλικοφ 



 
101 

 

5 Εφαρμογή  
 

Θ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο, επιλζχκθκε να εωαρμοςκεί 

για τθ ςιδθροδρομικι μεταωορά εμπορευμάτων ςε μία από τισ επιχειριςεισ τθσ 

Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Κράκθσ. Ππωσ προζκυψε από τθν απεικόνιςθ των 

επιχειριςεων ςτο «Χάρτθ Επιχειριςεων», διαπιςτϊνεται ότι οι εξεταηόμενεσ επιχειριςεισ 

βρίςκονται πάνω ςτου οδικοφσ άξονεσ τθσ περιοχισ αλλά και πλθςίον των ςιδθροδρομικϊν 

γραμμϊν του δικτφου, γεγονόσ που κακιςτά δυνατι τθν αντικατάςταςθ τθσ μζχρι ςιμερα 

οδικισ μεταωοράσ των εμπορευμάτων από τθ ςιδθροδρομικι.  

 

Εικόνα 91: Εξεταηόμενεσ επιχειριςεισ τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ 

 

5.1 Η Περιφέρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ-Θράκησ 
 

5.1.1 Γεωγραφικά – Πληθυςμιακά – Οικονομικά Στοιχεία 

 

Θ Ρεριωζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ καταλαμβάνει το βορειοανατολικό 

ακραίο τμιμα τθσ χϊρασ, ςυνορεφει ανατολικά με τθν Τουρκία, βόρεια με τθν Βουλγαρία 

και δυτικά με τθν Ρεριωζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα με το Νομό Σερρϊν. 

Επίςθσ νοτιοδυτικά βρζχεται από το Αιγαίο Ρζλαγοσ και νοτιοανατολικά από το Κρακικό 

Ρζλαγοσ. Θ Ρεριωζρεια αποτελείται από τουσ εξισ πζντε νομοφσ: Καβάλασ, Δράμασ, 

Ξάνκθσ, οδόπθσ και Ζβρου [135]. Ζχει ςυνολικι ζκταςθ 14.157 χιλ. ςτρζμματα και 

καλφπτει το 10,7% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Θ Ρεριωζρεια διαςχίηεται από τουσ 

μεγάλουσ ποταμοφσ Νζςτο, Στρυμόνα και Ζβρο. Ο Νζςτοσ αποτελεί το όριο ανάμεςα ςτθν 

Ανατολικι Μακεδονία και τθ Κράκθ. Επίςθσ, ζχει πολλζσ λίμνεσ, οι περιςςότερεσ από τισ 

οποίεσ ζχουν επιωανειακι διζξοδο ςε ποταμοφσ *136].  
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Εικόνα 92: Η Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ  

Ο πλθκυςμόσ τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ ανζρχεται ςε 608.182 

κατοίκουσ, ςφμωωνα με τθν πλζον πρόςωατθ απογραωι τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελλθνικι Απογραωι 

2011), και καλφπτει το 5,60/0 του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ *137]. Ο αςτικόσ 

πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 43,30/0 του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ (2011) και παρουςιάηει 

αυξθτικζσ τάςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ ενδείξεισ εριμωςθσ ςε οριςμζνεσ παραμεκόριεσ και 

ορεινζσ περιοχζσ. Ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 45,40/0 του ςυνολικοφ ενϊ ο 

θμιαςτικόσ ςτο 180/0 του ςυνόλου. Θ πλθκυςμιακι ςυγκρότθςθ τθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Κράκθσ παρουςιάηει ςθμαντικι διαωοροποίθςθ ςε ςχζςθ με λοιπζσ 

περιωζρειεσ τθσ χϊρασ με ςθμείο αναωοράσ τθν κρθςκευτικι μειονότθτα. Υπολογίηεται ότι 

το μουςουλμανικό ςτοιχείο αρικμεί περίπου 152.000 με 157.000 άτομα, κατανεμθμζνο 

κατά κφριο λόγο ςτισ πρωτεφουςεσ και ςτισ ορεινζσ ηϊνεσ των νομϊν Ξάνκθσ και οδόπθσ 

[138].  

Ο αςτικόσ πλθκυςμόσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ καταλαμβάνει το 43,3% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ρεριωζρειασ. Τα αςτικά κζντρα τθσ Ρεριωζρειασ είναι θ Καβάλα 

(με 54.027 κατοίκουσ), θ Κομοτθνι (με 48.683 κατοίκουσ), θ Δράμα (με 58.944 κατοίκουσ), θ 

Αλεξανδροφπολθ (με 72.959 κατοίκουσ), θ Ξάνκθ (με 56.122 κατοίκουσ) και θ Ορεςτιάδα 

(με 37.695 κατοίκουσ). Για τθν αξιοποίθςθ των αςτικϊν κζντρων ςτθν αναπτυξιακι 

διαδικαςία απαιτείται [138]:  

 θ εξειδίκευςθ του αναπτυξιακοφ τθσ ρόλου  

 θ αξιοποίθςθ των επιχειρθματικϊν και αναπτυξιακϊν υποδομϊν τθσ 

 θ βελτίωςθ των αςτικϊν υπερδομϊν και υποδομϊν  

 θ ςτιριξθ και ανάπτυξθ των «Ρροωκθτικϊν Δραςτθριοτιτων» τουσ  

 θ αςτικι και τοπικι διαχείριςθ  

Οι παράγοντεσ αυτοί λαμβάνονται υπόψθ ςτον χωροταξικό προςδιοριςμό των ςτόχων τθσ 

αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ Ρεριωζρειασ. Μια πρϊτθ προςζγγιςθ των ανωτζρω γίνεται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
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Πίνακασ 30: Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ [138] 

 

Σχετικά με τα οικονομικά μεγζκθ τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ, το 

κατά κεωαλι ΑΕΡ διατθρείται ςε χαμθλότερθ κζςθ από το αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ χϊρασ, 

παρά τθν αξιόλογθ πρόοδο ςε όρουσ πραγματικισ ςφγκλιςθσ που παρατθρικθκε τθν 

δεκαετία 1986-96. Σε απόλυτα μεγζκθ και με βάςθ τουσ διακζςιμουσ εκνικοφσ-

περιωερειακοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. εκτιμάται ότι θ Ρεριωζρεια παράγει ετθςίωσ 5 

με 5,5% του ςυνολικοφ Ακακάριςτου Εγχωρίου Ρροϊόντοσ τθσ Χϊρασ. Πςον αωορά τον 

δείκτθ τθσ παραγωγικότθτασ, ο οποίοσ ςθματοδοτεί τθν δυνθτικι ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

οικονομικισ βάςθσ, θ Ρεριωζρεια ςθμείωςε κάποια πρόοδο αλλά εξακολουκεί να βρίςκεται 

ςε αρκετά χαμθλότερο επίπεδο, τόςο από τθ χϊρα όςο και από τθν ΕΕ [138]. 

Πςον αωορά τον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, το εποχικά διορκωμζνο ποςοςτό ανεργίασ 

διαμορωϊκθκε ςτο 27,30/0 τον Απρίλιο του 2014, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. για 

το ςφνολο τθσ χϊρασ, με τουσ περιςςότερουσ ανζργουσ να καταγράωονται ςτθν περιωζρεια 

Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ και να ανζρχονται ςε ποςοςτό 25,4% [9]. Στον πίνακα που 

ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυγκζντρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ 

Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ ανάλογα με τον κλάδο οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ, για το Αϋ Τρίμθνο του 2014 *138]. 
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Πίνακασ 31: Αναλογία ποςοςτοφ απαςχολουμζνων θλικίασ 15 ετϊν και άνω ςε επίπεδο Περιφζρειασ, κατά 
κλάδο οικονοµικισ δραςτθριότθτασ [138] 

Κλάδοσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ 

Σφνολο 100,0 

Γεωργία, ∆αςοκοµία και Αλιεία 29,0 

Ορυχεία και Λατοµεία 0,3 

Μεταποίθςθ 9,6 

Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφµατοσ, ωυςικοφ αερίου, ατµοφ 

και κλιµατιςµοφ 

0,2 

Ραροχι νεροφ, επεξεργαςία λυµάτων, διαχείριςθ 

αποβλιτων και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

0,7 

Καταςκευζσ 3,6 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επιςκευι µθχανοκίνθτων 

οχθµάτων και µοτοςικλετϊν 

13,8 

Μεταωορά και αποκικευςθ 2,3 

∆ραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφµατοσ και 

εςτίαςθσ 

5,6 

Ενθµζρωςθ και επικοινωνία 1,0 

Χρθµατοπιςτωτικζσ και αςωαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 0,8 

∆ιαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 0,0 

Επαγγελµατικζσ, επιςτθµονικζσ και τεχνικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

2,8 

∆ιοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ 1,3 

∆θµόςια διοίκθςθ και άµυνα. Υποχρεωτικι κοινωνικι 

αςωάλιςθ 

12,8 

Εκπαίδευςθ 8,9 

∆ραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ και κοινωνικισ 

µζριµνασ 

4,6 

Τζχνεσ, διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία 0,6 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν 1,7 

∆ραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν 0,4 

∆ραςτθριότθτεσ ετερόδικων οργανιςµϊν και ωορζων 0,0 

 



 
105 

 

5.1.2 Τομείσ Παραγωγήσ 

 

Για τον πρωτογενι τομζα και από άποψθ γενικϊν χριςεων γθσ ο αγροτικόσ τομζασ 

καλφπτει το 96% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Ρεριωζρειασ. Επιςθμαίνεται το ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ 

(καμνότοπουσ) με ποςοςτό μεγαλφτερο από αυτό τθσ χϊρασ (53% ζναντι 49,7% του μζςου 

τθσ χϊρασ), με πρϊτο ςε εκνικι κλίμακα το Ν. Δράμασ (65%). Επίςθσ υπάρχει ςθμαντικό 

πλεονζκτθμα ςε γεωργικι γθ, με πρϊτο ςε επίπεδο Ρεριωζρειασ (ίςωσ και χϊρασ) το Ν. 

Ζβρου με ποςοςτό 42%. Το ποςοςτό των αρδευόμενων καλλιεργειϊν τθσ Ρεριωζρειασ είναι 

39,38% το 1995. Θ Ρεριωζρεια εξειδικεφεται ςε εντατικζσ βιομθχανικζσ καλλιζργειεσ 

(κυρίωσ ςε Ξάνκθ και οδόπθ) όπωσ το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο καπνόσ, τα ςιτθρά, θ 

βιομθχανικι ντομάτα *138]. 

 

Εικόνα 93: Καλλιζργειεσ καπνοφ ςτο Ν. Ξάνκθσ [139] 

Στθν Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ, θ κφρια ϊκθςθ για τον δευτερογενι τομζα προζρχεται 

από τθν ζντονθ καταςκευαςτικι και μεταποιθτικι δραςτθριότθτα, ειδικά ςτουσ τρεισ 

νομοφσ τθσ Κράκθσ, εξαιτίασ τθσ παροχισ ιςχυρϊν επενδυτικϊν κινιτρων μζςω των 

αναπτυξιακϊν νόμων τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ 

ςθμαντικϊν ενεργειακϊν (υδροθλεκτρικά ωράγματα, κοιτάςματα πετρελαίου, γεωκερμικά 

πεδία, κ.λπ.) και μεταλλευτικϊν (αδρανι υλικά, μάρμαρα, μικτά κειοφχα, κ.λπ.) 

αποκεμάτων *138]. 

Θ μεταποίθςθ ςτθν Ρεριωζρεια με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Ε.Σ.Υ.Ε. ςυγκεντρϊνει το 

4,7% των βιομθχανιϊν τθσ χϊρασ με απαςχόλθςθ άνω των 10 ατόμων, το 6,45% τθσ 

απαςχόλθςθσ, το 4% τθσ ακακάριςτθσ αξίασ παραγωγισ, το 4,47% τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

και το 4,1% των πωλιςεων. 

Με βάςθ τθν ςυγκζντρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ 

απόδοςθσ ανά κλάδο ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα εκνικά μεγζκθ διαπιςτϊνεται ότι θ 

Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ παρουςιάηει κλαδικι εξειδίκευςθ ςε *138]:  
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 Ενδφματα 

 Κλωςτοχωαντουργία 

 Εξόρυξθ και επεξεργαςία μαρμάρου 

 Ρροϊόντα καπνοφ 

 Τροωίμων και ποτά 

 Ξυλεία 

Πςον αωορά τον τριτογενι τομζα, θ κζςθ του εμπορίου ςτθν Ρεριωζρεια Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Κράκθσ είναι ςθμαντικι δεδομζνου ότι καταλαμβάνει περίπου το 10% τθσ 

απαςχόλθςθσ. Σε επίπεδο Ρεριωζρειασ οι εξαγωγζσ υπερκαλφπτουν τισ ειςαγωγζσ, 

περιλαμβάνοντασ και αυτζσ προσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.. Αυτι θ υπεροχι των εξαγωγϊν ζναντι 

των ειςαγωγϊν δείχνει τθν ιδιαίτερθ ςυμβολι τθσ Ρεριωζρειασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ. Στθν Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ ςυγκεντρϊνεται το 5,3% του ςυνόλου των 

ερευνθτικϊν κζντρων και ινςτιτοφτων τθσ χϊρασ (1993), ποςοςτό που τθν κατατάςςει ςτθν 

6θ κζςθ μεταξφ των Ρεριωερειϊν τθσ χϊρασ. Θ υωιςτάμενθ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτθν 

Ρεριωζρεια εκτιμάται ότι δεν αντιςτοιχεί ςτουσ αξιόλογουσ ωυςικοφσ και ανκρωπογενείσ 

πόρουσ που ςυγκεντρϊνει θ Ρεριωζρεια και ευνοοφν τθν αναψυχι. Θ πολιτιςτικι 

δραςτθριότθτα ςτθν Ανατολικι Μακεδονία-Κράκθ παρουςιάηεται ζντονθ και 

ποικιλόμορωθ, με αξιόλογθ ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων όλουσ του νομοφσ τθσ 

Ρεριωζρειασ, όπου και διαπιςτϊνεται ςθμαντικι ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ *138]. 

Πίνακασ 32: Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ των νομϊν τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθ *140] 

 2012  2011  

Νομόσ Ειςαγωγζσ(€) Εξαγωγζσ(€) Ειςαγωγζσ(€) Εξαγωγζσ(€) 

Δράμασ 54.964.298 111.722.963 46.158.285 124.093.200 

Ζβρου 113.232.814 99.645.497 114.793.537 101.855.064 

Καβάλασ 115.927.814 170.431.233 137.373.202 184.927.178 

Ξάνκθσ  79.322.153 169.000.620 115.794.570 159.884.107 

οδόπθσ 84.075.183 115.899.477 98.397.373 107.070.212 

 

5.1.3 Συγκοινωνιακέσ Υποδομέσ 

 

Το κεςμοκετθμζνο κφριο οδικό δίκτυο τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ 

περιλαμβάνει τισ εκνικζσ οδοφσ και το πυκνότερο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ζχει ςυνολικό 

μικοσ 2.847 χλμ. (πλθν τθσ Εγνατίασ). Θ κατάςταςθ του οδικοφ δικτφου τθσ Ρεριωζρειασ 

ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά των Ε.Ο.2 και Ε.Ο.51, οι οποίεσ 

χρθματοδοτικθκαν εντατικά. Σθμαντικι εξάλλου αναμζνεται θ βελτίωςθ ςτο επίπεδο των 

μεταωορικϊν υποδομϊν τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ από τθν ολοκλιρωςθ 

ανατολικοφ τομζα τθσ Εγνατίασ Οδοφ και των τεςςάρων κάκετων αξόνων *138]. 
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Εικόνα 94: Οδικό Δίκτυο Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ [141] 

Θ ςιδθροδρομικι γραμμι που εξυπθρετεί τθν Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ διαςχίηει 4 

Νομοφσ, εκτόσ τθσ Καβάλασ με 34 Σιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ και 36 ςτάςεισ, ςε ςυνολικό 

μικοσ δικτφου 400 χλμ. περίπου από τα όρια των Νομϊν Σερρϊν και Δράμασ (Φωτολίβοσ) 

μζχρι το Μεκοριακό ςτακμό Ορμζνιου ςτα ςφνορα με τθ Βουλγαρία. Θ χάραξθ και τα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ επιτρζπουν μζγιςτθ ταχφτθτα 90 

ζωσ 100 χλμ/ϊρα και ςε μικρά τμιματα μζχρι 120 χλμ/ϊρα, με αποτζλεςμα θ διαδρομι 

Κεςςαλονίκθσ - Αλεξανδροφπολθσ (442χλμ) να καλφπτεται ςε 6,5 ϊρεσ *138]. 

 

Εικόνα 95: ιδθροδρομικι Διαδρομι Θεςςαλονίκθ-τρυμόνασ-Αλεξανδροφπολθ-Πφκιο-Δίκαια-Ορμζνιο [141] 

Στθν Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ λειτουργοφν ςιμερα δφο κρατικά πολιτικά 

Αεροδρόμια, τθσ Καβάλασ που εξυπθρετεί και τουσ Νομοφσ Δράμασ και Ξάνκθσ και τθσ 

Αλεξανδροφπολθσ που εξυπθρετεί και το Νομό οδόπθσ. Αεροπορικι ςφνδεςθ υπάρχει 

μόνο με τθν Ακινα. 

 

Εικόνα 96: Αεροδρόμιο Αλεξανδροφπολθσ [142] 
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Θ Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ διακζτει ςιμερα 8 Λιμάνια, τα οποία διακρίνονται ςε 

εκνικισ και τοπικισ ςθμαςίασ. Εκνικισ ςθμαςίασ ζχουν χαρακτθριςτεί τα νζα εμπορικά 

λιμάνια τθσ Αλεξανδροφπολθσ και τθσ Καβάλασ, που περιλαμβάνονται ςτουσ 13 

ςθμαντικότερουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ από πλευράσ διακίνθςθσ επιβατϊν και εμπορευμάτων, 

ενϊ τοπικισ ςθμαςίασ ζχουν χαρακτθριςτεί 2 ςτον θπειρωτικό χϊρο, 3 ςτθ Κάςο και 1 ςτθ 

Σαμοκράκθ *138]. 

Το λιμάνι τθσ Αλεξανδροφπολθσ είναι τεχνθτό και αναπτφςςεται κατά μικοσ του ΝΑ 

ανοικτοφ καλάςςιου μετϊπου τθσ πόλθσ ςε δφο λειτουργικοφσ χϊρουσ, το Νζο Εμπορικό – 

Επιβατικό Λιμάνι και το υπάρχον λιμάνι. Το νζο λιμάνι τθσ Αλεξανδροφπολθσ ςχεδιάςτθκε 

και υλοποιείται με τθν προοπτικι να ζχει ςθμαντικι διαμετακομιςτικι κίνθςθ, με 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν εξαςωάλιςθ οδικισ και ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ με το 

Ορμζνιο και κατϋ επζκταςθ με τον διευρωπαϊκό αυτοκινθτόδρομο που ςυνδζει τθν Κεντρικι 

Ευρϊπθ με τθν Κωνςταντινοφπολθ. Επίςθσ, θ λειτουργία που αποτελεί εναλλακτικι λφςθ 

μεταωοράσ ωορτίων από τισ Ραρευξείνιεσ χϊρεσ, ζναντι τθσ διάπλευςθσ του Βοςπόρου, 

προοπτικι που ςυνδζεται ακόμα με τθν πικανι καταςκευι αγωγοφ πετρελαίου Μποφργκοσ 

– Αλεξανδροφπολθ. 

 

Εικόνα 97: Λιμάνι Αλεξανδροφπολθσ [143]  
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5.2 Πρόταςη για Σιδηροδρομική Μεταφορά Εμπορευμάτων  
 

Προφίλ Εταιρείασ  

Ζχοντασ ωσ βάςθ τα ςτοιχεία που ςυλλζχτθκαν για τισ επιχειριςεισ τθσ Ρεριωζρειασ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ , επιλζχκθκε μία εκ των τεςςάρων επιχειριςεων που 

πλθροφςαν όλα τα κριτιρια, προκείμενου να μελετθκεί και να διατυπωκεί μία πρόταςθ για 

τθ μεταωορά των εμπορευμάτων τθσ με ςιδθρόδρομο. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι θ 

εταιρεία ΑΚΛΤΑΣ. Θ εταιρεία ΑΚΛΤΑΣ αποτελεί μία επιχείρθςθ θ οποία πλθροί όλα τα 

κριτιρια επιλογισ κακϊσ: 

 Κρίνεται οικονομικά βιϊςιμθ, ζχοντασ ςθμειϊςει ενδεικτικά για το ζτοσ 2013 κφκλο 

εργαςιϊν φψουσ 30.720.220€, ενϊ διακζτει ζνα δίκτυο πελατϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα 

και το εξωτερικό και απαςχολεί ςυνολικά προςωπικό των 300 ατόμων. 

 Δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο τθσ παραγωγισ, με αντικείμενο τθν τεχνθτι ξυλεία 

(προϊόν που ανικει ςτα μθ μοναδοποιθμζνα γενικά ωορτία *με μεγάλο όγκο+ και 

ςτθν κατθγορία 056 κατά ταξινόμθςθ NST/R) και διακζτει ςιμερα μια από τισ πιο 

ςφγχρονεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ προϊόντων ξφλου με υψθλϊν προδιαγραωϊν 

τεχνολογικό εξοπλιςμό. 

 Ζχει εκδθλϊςει ενδιαωζρων για ςιδθροδρομικι μεταωορά των προϊόντων τθσ. 

 Διατθρεί εργοςταςιακό ςυγκρότθμα 60.000τ.μ.  ςτο Τυχερό Ζβρου και ςε μία 

απόςταςθ των 2,421 χλμ. από το ςιδθροδρομικό ςτακμό τθσ περιοχισ. 

 

Εικόνα 98: Θζςθ εγκαταςτάςεων εταιρείασ ΑΚΡΙΣΑ ωσ προσ το Συχερό Ζβρου 

Θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθν Αλεξανδροφπολθ ςε νζα ςφγχρονα ιδιόκτθτα 

γραωεία όπου ςτεγάηονται οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ(Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, Υπθρεςίεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου). Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, θ εταιρία διακζτει ςτθν 

περιοχι τθσ Ν. Αγχιάλου τθσ Κεςςαλονίκθσ γραωεία πωλιςεων και κζντρο διανομισ ςε 



 
110 

 

επιωάνεια 4.780 τμ. όπου ςτεγάηονται τα εμπορικά τμιματα τθσ εταιρίασ (Ρωλιςεισ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ αγοράσ, και κζντρο Διανομισ Βορείου Ελλάδοσ) [144]. 

Ραραγόμενα προϊόντα τθσ εταιρείασ αποτελοφν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ τεχνθτισ ξυλείασ:  

 μοριοςανίδεσ 

 μελαμίνεσ 

 θμι - ζτοιμα ςτοιχεία επίπλων  

 υλικό EVROPANEL, με επιωανειακά ωφλλα από μοριοςανίδα (επενδεδυμζνα με 

μελαμίνθ ι ξυλόωυλλα) 

 λοιπζσ μορωζσ ξυλείασ ( επενδφςεισ, πατϊματα, πλανιςμζνθ και ςφνκετθ ξυλεία). 

 

Εικόνα 99: Εγκαταςτάςεισ εταιρείασ ΑΚΡΙΣΑ *144] 

Μεταφερόμενο Εμπόρευμα  

Από τα προϊόντα παραγωγισ, εκείνο που επιλζχτθκε προκειμζνου να μελετθκεί θ μεταωορά 

του με ςιδθρόδρομο, είναι οι μοριοςανίδεσ, κακϊσ θ μονάδα παραγωγισ του 

ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ του είδουσ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, 

κακιςτϊντασ ζτςι τθ μεταωορά και διακίνθςι του αντικείμενο άξιο προσ διερεφνθςθ. 

Πςον αωορά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, οι παραγόμενεσ μοριοςανίδεσ 

περιζχουν χαμθλι εκπομπι ωορμαλδεψδθσ (µικρότερθ των 8mg/100gr ξθροφ υλικοφ), ενϊ 

θ αντοχι τουσ ςε εωελκυςμό, ωορτίο και ςτθ ςυνδεςμολογία υπερκαλφπτουν τισ 

ευρωπαϊκζσ προδιαγραωζσ ΕΛΟΤ ΕΝ 312 (2004). Είναι προιόντα ευαίςκθτα ςτισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ και εν μζρει ανκεκτικά ςτθν προςρόωθςθ τθσ υγραςίασ (θ διόγκωςι τουσ µετά 

από εµβάπτιςθ δφο ωρϊν ςε νερό είναι µικρότερθ του 4%). Ραράλλθλα αποτελοφν ιδανικό 

προϊόν για επζνδυςθ με καπλαμά, μελαμίνθ, laminate και PVC. Πςον αωορά τισ διαςτάςεισ 

του προϊόντοσ αυτζσ είναι :  

 Ρλάτοσ : Από 1,83 – 2,20 m 

 Μικοσ : Από 2,20 – 4,20 m 

 Ράχοσ : 6- 38 mm 

 

Εικόνα 100: Μοριοςανίδεσ ΑΚΡΙΣΑ 
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Τφιςτάμενο Μεταφορικό Δίκτυο  

Το εργοςταςιακό ςυγκρότθμα τθσ εταιρείασ ΑΚΛΤΑΣ βρίςκεται ςτο Τυχερό Ζβρου, επάνω 

ςτον οδικό άξονα Αλεξανδροφπολθσ – Ορεςτιάδασ , ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο 370.000 τμ. Στο 

κτίριο του εργοςταςίου, ςυνολικισ επιωάνειασ 60.000 τ.μ. ςτεγάηονται οι εγκαταςτάςεισ 

παραγωγισ και οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. Θ τοποκεςία του εργοςταςίου βρίςκεται ςε μία 

απόςταςθ των 48,2 χλμ. από τθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ. 

 

Εικόνα 101: Εργοςταςιακό ςυγκρότθμα Εταιρείασ ΑΚΡΙΣΑ *144] 

Κατόπιν ζρευνασ και επικοινωνίασ με αρμόδιο προςωπικό τθσ εταιρείασ ΑΚΛΤΑΣ, τα 

ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν ςχετικά με τισ διεξαγόμενεσ μεταωορζσ μοριοςανίδασ, ιταν 

ότι τθν παροφςα χρονικι περίοδο οι εμπορευματικζσ μεταωορζσ των προϊόντων 

πραγματοποιοφνται μζςω τθσ οδικισ και καλάςςιασ οδοφ, με του οδικοφσ διαμεταωορείσ 

να διεκπεραιϊνουν το μεταωορικό ζργο ζωσ το λιμάνι τθσ Αλεξανδροφπολθσ, όπου 

πραγματοποιείται θ μεταωόρτωςθ ςε εμπορευματικά πλοία, κακϊσ και άλλεσ door to door 

διανομζσ προσ τουσ εκάςτοτε ςυνεργαηόμενουσ πελάτεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

Θ ςτροωι προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ μεταωοράσ είναι απόρροια τθσ 

υπολειτουργίασ τθσ ςιδθροδρομικισ υποδομισ τθσ περιοχισ. Θ ςιδθροδρομικι γραμμι 

Λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ – Δικαίων, θ οποία διαςχίηει τθν ευρφτερθ περιοχι, είναι μία 

τοπικι γραμμι που ςυνδζει το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Αλεξανδροφπολθσ με τα 

Δίκαια. Είναι θ πιο ςθμαντικι ςιδθροδρομικι γραμμι τθσ Κράκθσ, μετά τθ γραμμι 

Κεςςαλονίκθσ - Αλεξανδροφπολθσ, με βόρειο τερματικόσ τθσ τα Δίκαια, ςτα οποία υπιρχαν 

ανταποκρίςεισ προσ τθ Βουλγαρία. Θ γραμμι περνάει από το Σουωλί, το Διδυμότειχο και 

τθν Ορεςτιάδα, ενϊ τμιμα τθσ αποτελεί και ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ του Τυχεροφ 

Ζβρου. Ωςτόςο, το ςυγκεκριμζνο κομμάτι του ςιδθροδρομικοφ δικτφου μπορεί να 

χαρακτθριςκεί εν γζνει προβλθματικό, κακϊσ : 

 ςυχνό ωαινόμενο αποτελεί θ διακοπι τθσ κυκλοωορίασ λόγω των ζντονων καιρικϊν 

ωαινομζνων, τα οποία οδθγοφν ςε υπερχείλιςθ του ποταμοφ Ζβρου και 

ςυνεπακόλουκα ςε πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτθ γραμμι (με χαρακτθριςτικότερο 

πρόςωατο παράδειγμα τθ διακοπι τθσ κυκλοωορίασ κατά το μινα Φεβρουαρίου 

του τρζχοντοσ ζτουσ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_-_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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 θ γραμμι είναι μονι και μθ θλεκτροδοτοφμενθ 

 εξυπθρετεί μόνο επιβατικζσ μεταωορζσ. 

 

Εικόνα 102: ιδθροδρομικι γραμμι Λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ – Δικαίων *141] 

Πςον αωορά τθν οδικι μεταωορά, θ προςζγγιςθ τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ από τισ 

παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ, απαιτεί τθ διάνυςθ μίασ απόςταςθσ των 48,2 

χλμ., θ οποία ολοκλθρϊνεται εντόσ 34 λεπτϊν υπό ςυνικεισ ςυνκικεσ. Θ διαδικαςία 

μεταωοράσ των μοριοςανίδων περιλαμβάνει τθ ωόρτωςι τουσ ςε ωορτθγό πλατωόρμα και 

τθ μετζπειτα διανομι τουσ ςτα ςθμεία προοριςμοφ. 

 

Εικόνα 103: Οδικι μεταφορά μοριοςανίδασ 

Θ οδικι μεταωορά ωςτόςο δεν αποτελεί τον πλζον ιδανικό τρόπο μεταωοράσ του 

εμπορεφματοσ κακϊσ παρουςιάηει αρκετά μειονεκτιματα, όπωσ :  

 Κίνδυνο ανατροπισ του ωορτίου λόγω μεγάλου φψουσ και μετατόπιςθσ του 

κζντρου βάρουσ του 

 Ρρόκλθςθ ατυχθμάτων 

 Φκορά του οδικοφ δικτφου  

 Συγκοινωνιακι ςυμωόρθςθ 

 φπανςθ του περιβάλλοντοσ 

 Υψθλά κόςτθ 

 Μεταβλθτότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν λόγω αςτάκμθτων και εποχικϊν 

παραγόντων που τθ χαρακτθρίηουν. 
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Εικόνα 104: Μειονεκτιματα τθσ οδικισ μεταφοράσ  

Προτεινόμενθ ιδθροδρομικι Μεταφορά  

Ακολουκϊντασ τα βιματα του ζμπειρου ςυςτιματοσ, που αναπτφχκθκε ςτο κεωάλαιο 4, 

για τθν επιλογι τροχαίου υλικοφ, θ προτεινόμενθ ςιδθροδρομικι μεταωορά του προϊόντοσ 

τθσ εταιρείασ ΑΚΛΤΑΣ διαμορωϊνεται ωσ εξισ: 

 Μορωι εμπορεφματοσ: μθ μοναδοποιθμζνο γενικό ωορτίο 

 Τρόποσ ομαδοποίθςθσ ωορτίου: τςζρκια 

 Εξοπλιςμόσ ωορτοεκωόρτωςθσ: περονοωόρο πλαγίασ ωόρτωςθσ  

 Ειδικι απαίτθςθ προϊόντοσ: προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ (κυρίωσ υγραςία) 

 Κατάλλθλο τροχαίο υλικό: βαγόνι πλατωόρμα με καλφμματα μουςαμά 

 

Εικόνα 105: Προτεινόμενθ ςιδθροδρομικι μεταφορά μοριοςανίδων 

Πρόταςθ για μελλοντικι διαμόρφωςθ  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ ςτθν οποία ςτεγάηεται θ εργοςταςιακι μονάδα τθσ εταιρείασ 

ΑΚΛΤΑΣ, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι με τθν φπαρξθ των κατάλλθλων 

προχποκζςεων, θ ςιδθροδρομικι μεταωορά των μοριοςανίδων είναι εωικτι. Συγκεκριμζνα, 

οι εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςε μία απόςταςθ των 2,421 χλμ. από το 

ςιδθροδρομικό ςτακμό του Τυχεροφ. Θ εν λόγω απόςταςθ είναι κατά πολφ μικρότερθ από 

αυτι από τθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ. Οδθγοφμαςτε ζτςι ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ 

δθμιουργία τθσ απαιτοφμενθσ υποδομισ για τθν πραγματοποίθςθ μίασ ςιδθροδρομικισ 

εμπορευματικισ μεταωοράσ κα μποροφςε να αποτελζςει τθ βζλτιςτθ λφςθ. 
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Εικόνα 106: Εγκαταςτάςεισ εταιρείασ ΑΚΡΙΣΑ και ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ Συχεροφ 

Ρροχπόκεςθ για να πραγματοποιθκεί θ ςιδθροδρομικι μεταωορά του εμπορεφματοσ 

αποτελεί θ πρόςβαςθ τθσ εταιρείασ ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ περιοχισ. Στο πλαίςιο 

αυτό προτείνεται: να πραγματοποιθκεί, μζςω αναπτυξιακϊν – επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων και ςυνεργαςίασ κρατικοφ και ιδιωτικοφ τομζα, θ καταςκευι μίασ 

παρακαμπτθρίου γραμμισ, θ οποία κα ςυνδζει τισ εργοςταςιακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ 

εταιρείασ ΑΚΛΤΑΣ με τθν κφρια ςιδθροδρομικι γραμμι Λιμζνα Αλεξανδροφπολθσ – Δίκαια , 

παρζχοντασ πρόςβαςθ ςτο ςτακμό του Τυχεροφ. Κατά αυτό τον τρόπο κα είναι δυνατι θ 

απευκείασ ωόρτωςθ των εμπορευμάτων από τουσ χϊρουσ ωορτοεκωόρτωςθσ τθσ εταιρείασ 

ςτα βαγόνια και θ μετζπειτα αποςτολι τουσ ςτο ςτακμό του Τυχεροφ, όπου κα αποτελεί 

ςθμείο αωετθρίασ για τθ διεξαγωγι τθσ εμπορευματικισ μεταωοράσ προσ τουσ 

ηθτοφμενουσ προοριςμοφσ. 

 

Εικόνα 107: Παρακαμπτιριοσ γραμμι ςφνδεςθσ  
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6 Συμπεράςματα  
 

Θ εργαςία αυτι αωορά ςτθ διερεφνθςθ των γενικϊν και εδικϊν απαιτιςεων για τθ 

ςιδθροδρομικι μεταωορά εμπορευμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά που 

διζπουν μία ςιδθροδρομικι εμπορευματικι μεταωορά (μεταωερόμενο εμπόρευμα, τρόπο 

ςυςκευαςίασ, κατάλλθλθ μοναδοποίθςθ, εξοπλιςμό ωορτοεκωόρτωςθσ, τροχαίο υλικό). 

Οι γενικζσ απαιτιςεισ τθσ εμπορευματικισ ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ αωοροφν ςτθν 

επίτευξθ χαμθλοφ μεταωορικοφ κόςτουσ και ικανοποιθτικοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, τθ 

δυνατότθτα μαηικισ μεταωοράσ, κακϊσ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ωόρτωςθσ και ςφνκεςθσ 

του ςυρμοφ. Οι ειδικζσ απαιτιςεισ αωοροφν ςτθ μοναδοποίθςθ των ωορτίων και ςτισ 

ειδικζσ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων προϊόντων για μεταωορά υπό ψφξθ, εξαεριςμό, αυξθμζνθ 

προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ, ειδικό χειριςμό λόγω επικινδυνότθτασ ωορτίου, κ.λπ. 

Μελετικθκαν αρχικά οι μεταωορικζσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ τθσ ςιδθροδρομικισ 

εμπορευματικισ μεταωοράσ, τα εμπορευματοκιβϊτια και τα κινθτά αμαξϊματα. 

Αξιολογικθκε κατά αυτό τον τρόπο ο ρόλοσ τουσ ςτθ διεξαγωγι μίασ εμπορευματικισ 

ςιδθροδρομικι μεταωοράσ και προζκυψε ότι ςιμερα διατίκεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

διαωορετικϊν τφπων μεταωορικϊν μονάδων, οι οποίεσ μποροφν να καλφψουν όλεσ τισ 

απαιτιςεισ των μεταωερόμενων προϊόντων (αυτόψυκτα εμπορευματοκιβϊτια, 

εμπορευματοκιβϊτια με εξαεριςμό, κ.λπ.). 

Ακολοφκθςε θ μελζτθ του τροχαίου υλικοφ για τθ διεξαγωγι τθσ εμπορευματικισ 

ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ και διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ πολλϊν και διαωορετικϊν τφπων 

ςφγχρονων εμπορευματικϊν βαγόνια, τα οποία διακζτουν τα κατάλλθλα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και πλθροφν τισ προδιαγραωζσ για τθ μεταωορά μίασ μεγάλθσ γκάμασ 

εμπορευμάτων (ςυςκευαςμζνα εμπορεφματα, χφδθν υγρά και ςτερεά ωορτία, μθ 

μοναδοποιθμζνα γενικά ωορτία). 

Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε μία καταγραωι των εξοπλιςμϊν ωορτοεκωόρτωςθσ. Ωσ 

ςυμπζραςμα προζκυψε πωσ θ πλθκϊρα των διαωορετικϊν τφπων εξοπλιςμϊν 

ωορτοεκωόρτωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα προςάρτθςθσ ειδικϊν εξαρτθμάτων, 

μπορεί να αξιοποιθκεί ςτισ ςιδθροδρομικζσ εμπορευματικζσ μεταωορζσ, προκειμζνου να 

κακίςταται δυνατόσ ο χειριςμόσ των εμπορευμάτων κάκε κατθγορίασ και μορωισ. 

Σθμαντικόσ αρικμόσ χριςιμων πλθροωοριϊν (οικονομικά μεγζκθ, τομζασ δραςτθριοτιτων, 

παραγόμενα προϊόντα, εγκαταςτάςεισ) για τισ επιχειριςεισ των παραγωγικϊν κλάδων, 

μπορεί να αντλθκεί μζςω των Επιμελθτθρίων και των Κλαδικϊν Μελετϊν. Τα ςτοιχεία αυτά 

επιτρζπουν τον προςδιοριςμό επιχειριςεων, οι οποίεσ πλθροφν κριτιρια (ςθμαντικόσ 

όγκοσ παραγωγισ ςε κατθγορίεσ εμπορευμάτων που προςωζρονται για ςιδθροδρομικι 

μεταωορά) για να δικαιολογοφν τθ μελζτθ των προϊόντων τουσ για ςιδθροδρομικι 

μεταωορά. 

Θ ανάπτυξθ του μεκοδολογικοφ πλαιςίου και του ζμπειρου ςυςτιματοσ που αναπτφχκθκε 

ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ μπορεί να αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο ςτθν 

επιλογι του τρόπου μοναδοποίθςθσ, του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ ωορτοεκωόρτωςθσ και 
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ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ωορτάμαξασ. για τθ μεταωορά κάκε κατθγορίασ 

εμπορεφματοσ, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν ειδικζσ απαιτιςεισ για τθ 

μεταωορά του. 

Τζλοσ, ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ του ζμπειρου ςυςτιματοσ, διατυπϊκθκε ζνασ 

προτεινόμενοσ τρόποσ για τθ ςιδθροδρομικι μεταωορά των προϊόντων ξυλείασ τθσ 

επιχείρθςθσ ΑΚΛΤΑΣ και διαπιςτϊκθκε ότι μζςω των βθμάτων του ζμπειρου ςυςτιματοσ 

μπορεί να διαπιςτωκεί θ τεχνικι εωικτότθτα τθσ εμπορευματικισ ςιδθροδρομικισ 

μεταωοράσ. 

 

 

7 Ειςηγήςεισ για περαιτέρω έρευνα  
 

Το μεκοδολογικό πλαίςιο και το ζμπειρο ςφςτθμα που αναπτφχκθκαν ςτθν παροφςα 

εργαςία επιτρζπουν τθσ ανεφρεςθ λφςεων ωσ προσ τθν τεχνικι εωικτότθτα παραμζτρων τθσ 

ςιδθροδρομικισ μεταωοράσ. Αποτελεί ζνα βοικθμα για το μθχανικό με τθ χριςθ του 

οποίου μπορεί να διατυπϊςει ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για τθ ςυςκευαςία και μεταωορά των 

εμπορευμάτων. Θ οικονομικι αποτίμθςθ κάκε λφςθσ και θ επιλογι τθσ ςυμωερότερθσ 

εξϋαυτϊν δεν ζχει αυτοματοποιθκεί. Ωσ ςυνζχεια αυτισ τθσ εργαςίασ μπορεί να αναπτυχκεί 

ζνα επαυξθμζνων δυνατοτιτων ζμπειρο ςφςτθμα, το οποίο κα λαμβάνει αυτόματα 

ςτοιχεία από το Σφςτθμα Γεωγραωικϊν Ρλθροωοριϊν (GIS) και από τισ ενςωματωμζνεσ ςτο 

ςφςτθμα βάςεισ δεδομζνων για τουσ τρόπουσ μοναδοποίθςθσ και το διακζςιμο τροχαίο 

υλικό, κακϊσ επίςθσ και τουσ βαςικοφσ κανόνεσ τιμολόγθςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ 

υπθρεςίασ, ϊςτε να καταλιγει ςε πρόταςθ για τθν οικονομικά ςυμωερότερθ λφςθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Σαξινομιςεισ  

Σαξινόμθςθ CPC  

Πίνακασ 33: Οι 10 βαςικζσ κατθγορίεσ τθσ ταξινόμθςθσ CPC 

 

Πίνακασ 34: Ενδεικτικά παραδείγματα κατθγοριοποίθςθσ κατά CPC 

 

H Ταξινόμθςθ CPC διατίκεται ολοκλθρωμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&St

rNom=CPC_2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CPC_2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CPC_2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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Tαξινόμθςθ CPA 

Πίνακασ 35: Οι 21 βαςικζσ κατθγορίεσ τθσ ταξινόμθςθσ CPA 

Eπίπεδο (Level) Κωδικόσ (Code) Περιγραφι (Description) 

1 A Ρροϊόντα Γεωργίασ, Δαςοκομίασ και 
Αλιείασ 

1 B Εξόρυξθ 

1 C Ρροϊόντα Μεταποίθςθσ 

1 D Ραροχι Θλεκτρικοφ εφματοσ, 
Φυςικοφ Αερίου, Ατμοφ και 

Κλιματιςμοφ 

1 E Ραροχι Νεροφ, Επεξεργαςία Λυμάτων, 
Διαχείριςθ Αποβλιτων 

1 F Καταςκευζσ 

1 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 
Υπθρεςίεσ Επιςκευισ Μθχανοκίνθτων 

οχθμάτων και Μοτοςικλετϊν 

1 H Υπθρεςίεσ Μεταωοράσ και 
Αποκικευςθσ 

1 I Υπθρεςίεσ Στζγαςθσ και Σίτιςθσ 

1 J Υπθρεςίεσ Ρλθροωόρθςθσ και 
Επικοινωνίασ 

1 K Χρθματοπιςτωτικζσ και Αςωαλιςτικζσ 
Υπθρεςίεσ 

1 L Υπθρεςίεσ Real Estate 

1 M Eπαγγελματικζσ, Επιςτθμονικζσ και 
Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ 

1 N Διοικθτικζσ και υποςτθρικτζσ 
Υπθρεςίεσ 

1 O Υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
Άμυνασ, Κοινωνικισ Αςωάλιςθσ 

1 P Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

1 Q Υγεία και Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ 
Εργαςίασ 

1 R Τζχνεσ, Διαςκζδαςθ και Υπθρεςίεσ 
Ψυχαγωγίασ 

1 S Διάωορεσ Υπθρεςίεσ 

1 T Υπθρεςίεσ Νοικοκυριοφ 

1 U Υπθρεςίεσ Ετερόδικων Οργανιςμϊν 
και Φορζων 

 

Πίνακασ 36: Ενδεικτικά παραδείγματα κατθγοριοποίθςθσ κατά CPΑ 

 

H Ταξινόμθςθ CPΑ διατίκεται ολοκλθρωμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&St

rNom=CPA_2_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CPA_2_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CPA_2_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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Σαξινόμθςθ CN  

Πίνακασ 37: Οι 21 βαςικζσ κατθγορίεσ τθσ ταξινόμθςθσ CN 

Επίπεδο (Level) Ενότθτα (Section) Περιγραφι (Description) 

1 I Zϊντα Ηϊα και προϊόντα τουσ 

1 II Λαχανικά 

1 III Ηωικά/Φυτικά Λίπθ, Ζλαια, 
Ηωικά/Φυτικά Κεριά 

1 IV Ραραςκευαςμζνα Τρόωιμα, Ροτά, 
Καπνόσ, 

 V Ορυκτά 

1 VI Ρροϊόντα Χθμικϊν και ςυναωϊν 
Βιομθχανιϊν 

1 VII Ρλαςτικζσ Φλεσ 

1 VIII Ακατζργαςτα Δζρματα και Γοφνεσ 

1 IX Ξφλο και Ρροϊόντα Ξυλείασ 

1 X Ρολτοί Ξυλείασ, Ρροϊόντα Χαρτιοφ 

1 XI Ρροϊόντα Κλωςτοχωαντουργίασ 

1 XII Υποδιματα, Μπαςτοφνια, 
Ομπρζλεσ, Ρροϊόντα Φτερϊν, 

Τεχνθτά Άνκθ 

1 XIII Ρροϊόντα Ρζτρασ, Γφψου, 
Τςιμζντου, Αμιάντου, Κεραμικά και 

Γυάλινα Ρροϊόντα 

1 XIV Ρολφτιμοι και Θμιπολφτιμοι Λικθ, 
Ρολφτιμα Μζταλλα, Κοςμιματα 

1 XV Κοινά Μζταλλα και προϊόντα τουσ 

1 XVI Μθχανζσ, Συςκευζσ και Εξαρτιματα 

1 XVII Οχιματα, Αεροςκάωθ, Ρλοία και 
Μεταωορικόσ Εξοπλιςμόσ 

1 XVIII Ρροϊόντα Οπτικισ, Φωτογραωίασ, 
Ωρολογοποιίασ, Λατρικζσ Συςκευζσ 

1 XIX Ππλα και Ρυρομαχικά 

1 XX Διάωορα Τεχνουργιματα 

1 XXI Ζργα Τζχνθσ 

 

Πίνακασ 38: Ενδεικτικά παραδείγματα κατθγοριοποίθςθσ κατά CN 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 

Ενότθτα II Λαχανικά  Κεφάλαιο 10 Σιτθρά 1006 φηι 100620 Μαφρο φηι 10062011 
Στρογγυλό φηι 

Ενότθτα V Ορυκτά  Κεφάλαιο 25 Αλάτι, 
Κείο, Γφψοσ, 
Αςβζςτθσ και 
Τςιμζντο  

2501Αλάτι, Κακαρό 
Χλωριοφχο Νάτριο, 
Καλαςςινό Νερό  

250100 Καλαςςινό 
Νερό και Άλατα 

25010011 
Καλαςςινά Άλατα  

 

H Ταξινόμθςθ CN διατίκεται ολοκλθρωμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&St

rNom=CN_2015&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CN_2015&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=CN_2015&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογοσ Επιχειρήςεων Κεντρικήσ Μακεδονίασ & Περιφζρειασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ– Θράκησ 

Α/Α Επωνυμία 
Εταιρείασ 

Κλάδοσ 
δραςτηριοτήτων 

Αντικείμενο 
δραςτηριοτήτων 

Κεντρικά 
Γραφεία 

Κφκλοσ 
Εργαςιών 

(ςε €) 

Προςωπικό Μεταφερόμενα 
προϊόντα 

Εγκαταςτάςεισ Κωδικόσ ή 
ςυντεταγμζνεσ 

ςτον χάρτη 

Τηλζφωνο 
επικοινωνίασ 

Email Ιςτοςελίδα εταιρείασ 

1 ΑΚΡΙΣΑ Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
μοριοςανίδα 
ΑΚRIPAN®, 
επενδεδυμζνθ με 
μελαμίνθ και 
ξυλόφυλλα.  
Θμι-ζτοιμα ςτοιχεία 
επίπλων με τθν 
επωνυμία 
POLYTHETA®, ςειρά 
προιόντων ARTIKA® 

ωκράτθ 
Οικονόμου 
3, 681 00 
Αλεξανδρο
φπολθ 

30.720.220,00 
 (2013) 

300  
(2010) 

Μοριοςανίδεσ 
(ΝΟΒΟΠΑΝ) 

Εργοςταςιακό 
ςυγκρότθμα 
60.000 τμ ςτο 
Συχερό Ζβρου 
(επάνω ςτον 
οδικό άξονα 
Αλεξανδροφπολθσ
-Ορεςτιάδασ)  
Κζντρα διανομισ: 
Ν. Αγχιάλου 
Θεςςαλονίκθσ 
(4.780 τμ.), 
Μαγοφλα Αττικισ 
(6350 τμ.) 

41,027950,  
26,292540 

255.108.9810 info@a
kritas.g
r 

http://www.akritas.gr
/evros/?lang=el 

2 ΜΤΛΟΙ 
ΘΡΑΚΘ 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
βαςικά άλευρα 
(άλευρα τφπου 
70%,άλευρα 
κίτρινα).Προϊόντα 
deluxe(άλευρα 
ηαχ/κισ,άλευρα 
55,άλευρα 
πολυτελείασ 
ενιςχυμζνα).Προϊόντα 
premium(πιτυροφχα-
λοιπά 
δθμθτριακά,μίγματα-
προμίγματα,ολυρά).Π
ρϊτεσ φλεσ ( 
προηφμια,βφνεσ,βελτι
ωτικά,ντεκόρ). 

Εκνικι 
Οδόσ 
Ακθνϊν-
Λαμίασ 12 
ΧΛΜ, 
Μεταμόρφ
ωςθ, 
Ν.Αττικισ 

35.023.514,24 
(2013) 

118             
(2007) 

Άλευρα, 
ςιμιγδάλι 
ςίτου,ειδικά 
άλευρα-
μίγματα 

Εργοςτάςιο ςτο 
2ο χλμ. Οδοφ 
Αλεξανδροφπολθσ
-υνόρων,       
(681 00, 
Αλεξανδροφπολθ)
. 

40.931400,  
25.915930 

2.102.850.55
3 

info@t
hracem
ills.gr 

http://www.thracemill
s.gr/ 

3 ΑΛΕΤΡΟΒΙΟΜ
ΘΧΑΝΙΑ-
ΙΜΙΓΔΑΛΟΠ
ΟΙΙΑ 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
άλευρα 
λευκά,πολυτελείασ,πο
λυτελείασ 

Εκνικι 
Οδόσ 
Κομοτθνισ-
Ιάςμου,     

3.545.593,00      
(2006) 

25              
(2006) 

Αλευρα και 
υποπροϊόντα 

Εργοςτάςιο ςτο 
7ο χλμ. Εκνικισ 
Οδοφ Κομοτθνισ-
Ιάςμου. 

41.128509,  
25.181521 

2.531.0 
71.616 

info@k
omotin
i-
mills.gr 

http://www.komotini-
mills.gr/ 

mailto:info@akritas.gr
mailto:info@akritas.gr
mailto:info@akritas.gr
http://www.akritas.gr/evros/?lang=el
http://www.akritas.gr/evros/?lang=el
mailto:info@thracemills.gr
mailto:info@thracemills.gr
mailto:info@thracemills.gr
http://www.thracemills.gr/
http://www.thracemills.gr/
mailto:info@komotini-mills.gr
mailto:info@komotini-mills.gr
mailto:info@komotini-mills.gr
mailto:info@komotini-mills.gr
http://www.komotini-mills.gr/
http://www.komotini-mills.gr/
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ΚΟΜΟΣΘΝΘ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ενιςχυμζνα,ςιμιγδάλι
α,άλευρα κίτρινα 
καιειδικά 

7ο ΧΛΜ 

4 KΑΠΕΣΑΝΙΟ 
Γ.&ΤΙΟΙ Α.Ε. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
άλευρα όλων των 
ειδϊν.κλθρό 
αλζυρι,αλεφρι που 
φουςκϊνει μόνο του 
(Φαρινάπ),αλεφρι για 
όλεσ τισ 
χριςεισ.Αλεφρι ολικισ 
άλεςθσ,από 
καλαμπόκι,από 
βρϊμθ,από 
ςίκαλθ,από κρικάρι. 

22ο ΧΛΜ 
Παλαιάσ 
Εκνικισ 
Οδοφ 
Θεςςαλονί
κθσ-ερρϊν 
Άςςθροσ, 
Διμοσ 
Λαγκαδά, 
Ν.Θεςς/ν.ι
κθσ 

2727757,00   
(2007) 

13               
(2007) 

Αλεφρι ςε 
ςακιά των 25kg 
και 
50kg(χονδρικι 
πϊλθςθ) 

Εργοςτάςιο ςτον 
Άςςθρο Λαγκαδά, 
Ν.Θεςςαλονίκθσ. 

40.823502,  
23.025999 

23940 61349 info@a
levrop
oiia-
kapeta
nios.gr 

http://www.alevropoii
a-kapetanios.gr/ 

5 ΚΤΛΙΝΔΡΟΜΤ
ΛΟΙ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
Α.Ε. 

Παραγωγι και 
διανομι. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
άλευρα 
αρτοποιίασ,άλευρα 
χωριάτικα,ολικισ 
αλζςεωσ-
μαφρα.Άλευρα 
πολυτελείασ,πολυτελε
ίασ 
ενιςχυμζνα.Δανζηικα 
μείγματα 
αρτοποιίασ,γερμανικά 
μειγματά,βιολογικά 
άλευρα. 

Ελαιοχϊρια 
Χαλκιδικισ, 
63079, 
Ν.Χαλκιδικ
ισ 

12800000,00  
(2007) 

55              
(2007) 

Προϊόντα με το 
εμπορικό ςιμα 
''Κυλινδρόμυλοι 
Χαλκιδικισ ΑΕ'': 
άλευρα 
ςίτου,ειδικά 
άλευρα-
μίγματα και 
καλαμποκάλευ
ρα ςε 
ςυςκευαςίεσ 
των 3,5,25 και 
50 kg. 

Βιομθχανικό 
ςυγκρότθμα και 
δίκτυο διανομισ 
με ζδρα τα 
Ελαιοχϊρια,ςτα 
Nζα Σρίγλια 
Χαλκιδικισ 
(προςζγγιςθ 
μζςω Επαρχιακισ 
Οδοφ Νζων 
Μουδανιϊν-Νεασ 
Καλλικράτειασ). 

40.336559,  
23.172480 

2.373.071.17
4 

office
@cfm.
com.gr 

http://www.cfm.com.
gr/ 

6 ΜΤΛΟΙ 
ΑΘΑΝΑΙΑΔΘ 
Α.Ε. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
κακαρό 
αλεφρι,αρτοςκευάςμα
τα. 

Χρυςοχϊρι, 
Χρυςοφπολ
θ, 
Ν.Καβάλασ 

1026819,00    
(2006) 

1                 
(2006) 

Άλευρα και 
υποπροϊόντα. 

Εργοςτάςιο ςτο 
Χρυςοχϊρι, 
Χρυςοφπολθ 
Καβάλασ. 

40.939510,  
24.711510 

25910 61204   
athan_
00@ot
enet.gr 

 

7 ΜΤΛΟΙ 
ΚΑΠΛΑΝΙΔΘ 
Α.Ε. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
άλευρα 
επαγγελματικισ 
χριςεωσ,άλευρα 
οικιακισ 
χριςθσ,ςιμιγδάλια,ηυ
μαρικά και 
βιολειτουργικά 
τρόφιμα. 

Μεραρχίασ 
2,                      
62126 
ζρρεσ 

 28 Άλευρα και 
υποπροϊόντα. 

Βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςτθ Λευκοκζα, 
Αλιςτράτθ 
ερρϊν (35 χλμ.  
από τθν πόλθ των 
ερρϊν). 

41.079090,  
23.540239 

23 info@k
aplanid
is.gr 

http://www.kaplanidis
.gr/ 

mailto:info@alevropoiia-kapetanios.gr
mailto:info@alevropoiia-kapetanios.gr
mailto:info@alevropoiia-kapetanios.gr
mailto:info@alevropoiia-kapetanios.gr
mailto:info@alevropoiia-kapetanios.gr
http://www.alevropoiia-kapetanios.gr/
http://www.alevropoiia-kapetanios.gr/
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:office@cfm.com.gr
http://www.cfm.com.gr/
http://www.cfm.com.gr/
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:office@cfm.com.gr
mailto:info@kaplanidis.gr
mailto:info@kaplanidis.gr
mailto:info@kaplanidis.gr
http://www.kaplanidis.gr/
http://www.kaplanidis.gr/
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8 ΜΤΛΟΙ 
ΠΕΛΛΑ Α.Ε. 

Παραγωγι Παραγωγι αλεφρων 
και υποπροϊόντων. 
Εμπόριο δθμθτριακϊν 
και ηωοτροφϊν. 

5ο χλμ 
Εκνικισ 
Οδοφ 
Γιαννιτςϊν-
Θεςςαλονί
κθσ,        
58100 
Γιαννιτςά 

3836000,00   
(2007) 

15              
(2007) 

Θ εταιρεία 
διακζτει τα 
προϊόντα τθσ με 
το εμπορικό 
ςιμα «Μφλοι 
Πζλλασ ΑΕ» και 
περιλαμβάνουν
: Αλεφρι, ειδικά 
άλευρα και 
ςιμιγδάλι ςίτου 
ςε ςυςκευαςίεσ 
των 25 και 50 
kg. 

Eργοςταςιακζσ 
εγκαταςτάςεισ  
ςτο 5ο χλμ. Οδοφ 
Γιαννιτςϊν-
Θεςςαλονίκθσ 
που 
περιλαμβάνουν: 
ςυγκρότθμα 
αποκικευςθσ 
δθμθτριακϊν (8 
ςιλό 550 τόνων 
ζκαςτο) και 
ςυγκρότθμα 
ςυςκευαςίασ 
αλεφρων. Θ 
εταιρεία διακζτει 
τα προϊόντα τθσ 
μζςω 
ιδίου δικτφου 
διανομισ ςτουσ 
νομοφσ: Πζλλασ, 
Θεςςαλονίκθσ, 
Χαλκιδικισ, 
Κιλκίσ,Φλϊρινασ, 
Θμακίασ και 
Κοηάνθσ. 

40.647621,  
22.919710 

 
2382031899 

  

9 FLOS  Γ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙ
ΩΣΟΤ 
Α.Β.Ε.Ε.Α. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
απορρυπαντικά,πλαςτ
ικζσ φιάλεσ και 
πϊματα. 

ΒΙ. ΠΕ. 
ερρϊν,             
621 50 
ζρρεσ 

2.833.404           
(2008) 

50               
(2008) 

Προϊόντα 
οικιακισ 
χριςθσ(κυρίωσ 
μαλακτικά και 
απορρυπαντικά 
πλυντθρίων 
ροφχωω). 

Βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
4.000 τμ ςτθ ΒΙ. 
ΠΕ. ερρϊν. 

41.166561,  
23.558510 

 
23210789012 

info@fl
os.gr 

http://www.flos.gr/ 

10 GLASS 
CLEANING 
Α.Ε.Β.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
επαγγελματικά 
ςυςτιματα και είδθ 
κακαριςμοφ 
μεγάλων χωρϊν. 
Οργάνωςθ 
επιχειριςεων με το 
ςφςτθμα franchising. 

Κ. χολάρι,                      
575 00 
Θεςςαλονί
κθ 

9.853.678       
(2008) 

80                
(2008) 

Aπορρυπαντικά 
οικιακισ και 
επαγγελματικισ 
χριςθσ.Eξαγωγ
ζσ 
εξεταηόμενων 
ειδϊν προσ 
Βαλκανικζσ 

Eργοςτάςιο ςτο 
Κάτω 
χολάρι,Επανωμι
, Θεςςαλονίκθ. 

40.427582,  
23.029770 

23920 91 252 market
ing@gl
assclea
ning.gr  

http://www.glassclean
ing.gr/ 

http://www.flos.gr/
mailto:marketing@glasscleaning.gr
mailto:marketing@glasscleaning.gr
mailto:marketing@glasscleaning.gr
mailto:marketing@glasscleaning.gr
http://www.glasscleaning.gr/
http://www.glasscleaning.gr/
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χϊρεσ. 

11 ΑSTORHELLAS 
A.E. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο ειδϊν 
ατομικισ υγιεινισ, 
απορρυπαντικϊν και 
ηαχαρωδϊν 
προϊόντων. 

Ρ. Φεραίου 
3,                 
551 34 
Καλαμαριά, 
Θεςςαλονί
κθ 

8.099.000       
(2008) 

5                 
(2008) 

Aπορρυπαντικά 
ροφχων, 
πιάτων, 
οικιακοφ 
κακαριςμοφ και 
ςαποφνια. 

Εγκαταςτάςεισ 
ςτθν 
Καλαμαριά,Θεςς
αλονίκθ. 

40.624620,  
22.974260 

23.104.035.3
01 

info@a
stor.gr 

http://www.astor.gr/ 

12 MΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Καταςκευι βρεφικϊν 
πανϊν, χαρτικϊν 
tissue και χάρτινων 
τραπεηομάντιλων. 
Παραγωγι (φαςόν) 
απορρυπαντικϊν, 
ειςαγωγζσ και 
εμπόριο ειδϊν 
ατομικισ 
υγιεινισ. 

Παλαιά 
Εκνικι 
Οδόσ 
Κατερίνθσ-
Θεςςαλονί
κθσ (1ο 
χλμ.),                                 
601 00 
Κατερίνθ 

21.393.627     
(2007) 

125                
(2007) 

Προϊόντα 
οικιακισ 
χριςθσ(εξαγωγ
ζσ ςε κράτθ 
μζλθ τθσ 
Ε.Ε,μεγάλο 
μερίδιο αγοράσ 
ςε χϊρεσ των 
Βαλκανίων:Βου
λγαρία, κόπια, 
Κόςςοβο, 
Αλβανία, 
Ρουμανία, 
ερβία). 

Βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ  
ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 15,000 
τ.μ. ςτο 1ο χιλ. 
ΠΕΟ Κατερίνθσ-
Θεςςαλονίκθσ. 

40.279701,  
22.516790 

2351031322 info@
maxi.gr 

http://www.maxi.gr/ 

13 ΟΤΡΩΣΘ Α.Ε. Εμφιάλωςθ και 
εμπορία. 

Εμφιάλωςθ 
ανκρακοφχου 
φυςικοφ μεταλλικοφ 
νεροφ ςε γυάλινθ 
φιάλθ 
(επιςτρεφόμενθ 
και μθ) των 250ml και 
750ml, κακϊσ και ςε 
κουτί των 330ml(το 
ανκρακοφχο νερό 
διατίκεται με γεφςθ 
λεμόνι, πορτοκάλι και 
ροδάκινο ςε κουτί 

ουρωτι, 
570 06 
Βαςιλικά, 
Θεςςαλονί
κθ 

15.788.592     
(2007) 

130                
(2007) 

Aνκρακοφχο 
φυςικό 
μεταλλικό νερό 
ςε γυάλινεσ 
φιάλεσ των των 
250ml και 
750ml,κουτιά 
των 330ml. 
Επιτραπζηιο 
νερό ςε 
γυάλινθ 
φιάλθ του 1lt 
και ςε 

Βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
των 7.500 τ.μ. ςτα 
Βαςιλικά 
Θεςςαλονίκθσ 

39.834629,  
22.514721 

23960 41182 info@s
ouroti.
gr 

http://www.souroti.gr
/ 

mailto:info@astor.gr
mailto:info@astor.gr
http://www.astor.gr/
http://www.maxi.gr/
mailto:info@souroti.gr
mailto:info@souroti.gr
mailto:info@souroti.gr
http://www.souroti.gr/
http://www.souroti.gr/
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330ml). 
Εμφιάλωςθ 
επιτραπζηιου νεροφ 
με το εμπορικό ςιμα 
Υδωρ ουρωτισ ςε 
γυάλινθ 
φιάλθ του 1lt και ςε 
ςυςκευαςίεσ pet των 
500ml, 1lt και 1,5lt. 

ςυςκευαςίεσ 
pet των 500ml, 
1lt και 1,5lt. 

15 ΑΓΝΟ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 
Α.Ε. 

Παραγωγι και 
εμφιάλωςθ. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
γαλακτοκομιά, 
τυροκομικά προϊόντα, 
παγωτό και χυμοί 
φροφτων. Εμφιάλωςθ 
φυςικοφ επιτραπζηιου 
νεροφ ςε 
εγκαταςτάςεισ τρίτων. 

14o χλμ. 
οδοφ 
Θεςςαλονί
κθσ - 
Λαγκαδά,  
572 00 
Λαγκαδάσ 
Θεςςαλονί
κθσ 

54.000.000    
(2007) 

315                
(2007) 

Φυςικό 
επιτραπζηιο 
νερό ςε 
ςυςκευαςίεσ 
pet 500ml και 
1lt. 

Eργοςτάςιο ςτο 
14ο χλμ. Οδοφ 
Θεςςαλονίκθσ-
Λαγκαδά. 

40.700111,  
23.049749 

2394029110  http://www.agno.gr/ 

16 SANTE 
HELLAS Α.Ε. 

Παραγωγι και 
εμφιάλωςθ. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
αναψυκτικά, ςόδα και 
ςτιγμιαίοσ 
καφζσ.Εμφιάλωςθ 
μεταλλικοφ νεροφ. 

Καρβάλθσ 
2,                 
681 00 
Αλεξανδρο
φπολθ 

483.486        
(2007) 

14                
(2007) 

 Εργοςτάςιο επί 
τθσ Οδοφ 
Καρβάλθσ,2 ςτθν 
Αλεξανδροφπολθ. 

40.855470,  
25.871740 

2551028001   

17 ΑΘΩ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΙΚ
Θ Α.Ε. 

Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ 
επιτραπζηιου νεροφ 
(και για τρίτουσ). 

Καλφβεσ,                      
631 00 
Πολφγυροσ, 
Χαλκιδικι 

3.136.330       
(2007) 

20                
(2007) 

Φιάλεσ ΡΕΣ του 
1.5, 1.0 και 0.5 
λίτρου ςε 
ςυςκευαςίεσ 
χάρτινεσ ι 
πλαςτικζσ των 
6, 12 ι 24 
φιαλϊν. 

Εργοςτάςιο ςτισ 
Καλφβεσ 
Πολυγφρου ςτθν 
Χαλκιδικι. 

40.282921,  
23.395790 

2.371.054.20
0 

 athos_
ae@ot
enet.gr 

http://athoswater.gr/ 

18 ΚΡΑ ΕΛΛΑ 
Ε.Π.Ε. 

Εμφιάλωςθ Εμφιάλωςθ 
επιτραπζηιου νεροφ. 

Πθγι 
Αξιοφπολθσ
,      614 00 
Κιλκίσ 

 9                
(2007) 

Eπιτραπζηιο 
νερό ςε φιάλεσ 
pet των 500ml, 
1,5lt και 18,9lt 
για λογαριαςμό 
τρίτων(διακίνθς
θ απ’ ευκείασ 

Εργοςτάςιο ςτθν 
Πθγι Αξιοφπολθσ 
ςτο Κιλκίσ. 

41.007549,  
22.500999 

2.343.032.59
7 

  

http://www.agno.gr/
mailto:athos_ae@otenet.gr
mailto:athos_ae@otenet.gr
mailto:athos_ae@otenet.gr
http://athoswater.gr/
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των προϊόντων  
τθσ 
ςτθ Βόρεια 
Ελλάδα).Εξαγω
γι μικροφ 
μζρουσ προσ το 
Κοςςυφοπζδιο 
(10% περίπου 
επί του κφκλου 
εργαςιϊν τθσ). 

19 ΕΝΩΘ 
ΠΟΣΟΠΟΙΙΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑ 
ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ 
Α.Ε. 

Παραγωγι, 
εμφιάλωςθ και 
εμπόριο. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
αλκοολοφχα ποτά 
(οφηο,τςίπουρο,βότκα
,μπράντυ,τηίν,ροφμι,θ
δφποτο schnapps). 

Περιγιάλι,                     
65 201 
Καβάλα 
 

  Οφηο,τςίπουρο,
βότκα,μπράντυ,
τηίν και 
θδφποτο ςε 
γυάλινεσ 
φιάλεσ 
(ςυςκευαςίεσ 
των 0.05 L,0.2 
L,0.35 L, 0.7 
L,1.5 L,2 L). 

Εγκαταςτάςεισ 
2.500 τμ ςτο 
Περιγιάλι 
Καβάλασ. 

 
 
40.953060,   
24.429230 

251 226 022 enpoka
1@ote
net.gr 

http://www.ouzokaval
a.gr/gr/site 

20 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΘ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι, 
εμφιάλωςθ και 
διανομι. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
αλκοολοφχα 
ποτά(οφηο,τςίπουρο 
και ρετςίνα). 

ΒΙ.ΠΕ. 
Δράμασ,        
66100 
Δράμα 

  Οφηο,τςίπουρο 
και ρετςίνα ςε 
γυάλινεσ 
φιάλεσ των 
0.05L, 0.1L, 
0.2L, 0.350L, 
0.7L, 1L και 2L. 

Εγκαταςτάςεισ 
παραγωγισ και 
εμφιαλωτιριο 
ςτθ ΒΙ.ΠΕ. 
Δράμασ. 

41.315918,   
24.190302 

2.521.081.21
7 

info@
mdw.g
r 

http://www.mdw.gr/ 

21 ΠΟΣΟΠΟΙΙΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 
ΘΡΑΚΘ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ: 
αλκοολοφχα 
ποτά(οφηο,τςίπουρο,π
οτά τφπου 
μπράντυ,λικζρ και 
βότκα). 

ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτθνισ,  
69100 
Κομοτθνι 

  Οφηο,τςίπουρο, 
μπράντυ,λικζρ,  
βότκα ςε 
γυάλινεσ 
φιάλεσ. 

Εργοςτάςιο ςτθ 
Βιομθχανικι 
Περιοχι τθσ 
Κομοτθνισ,ςε 
ιδιόκτθτο 
οικόπεδο 15.000 
τμ με 
ςταγαςμζνουσ 
χϊρουσ 5.000 τμ. 

41.154331,   
24.165060 

2531098253 info@g
reek-
ouzo.c
om 

http://www.greek-
ouzo.com/  

mailto:enpoka1@otenet.gr
mailto:enpoka1@otenet.gr
mailto:enpoka1@otenet.gr
http://www.ouzokavala.gr/gr/site
http://www.ouzokavala.gr/gr/site
mailto:info@mdw.gr
mailto:info@mdw.gr
mailto:info@mdw.gr
http://www.mdw.gr/
mailto:info@greek-ouzo.com
mailto:info@greek-ouzo.com
mailto:info@greek-ouzo.com
mailto:info@greek-ouzo.com
http://www.greek-ouzo.com/
http://www.greek-ouzo.com/
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22 EΒΡΙΣΙΚΑ 
ΚΕΛΑΡΙΑ Α.Ε. 

Παραγωγι Προϊόντα παραγωγισ:  
αλκοολοφχα 
ποτά(οίνοι,ρετςίνα,τςί
πουρο,οφηο και 
λικζρ). 

Μαράςια 
Ζβρου,               
68007 
Δίκαια, 
Ζβροσ 

  Οίνοι,οφηο,τςίπ
ουρο,λικζρ ςε 
γυάλινεσ 
φιάλεσ των 
50ml, 100ml, 
187ml, 200ml, 
500ml, 750ml. 

Μονάδα 
παραγωγισ ςτα 
Μαράςια Ζβρου 
και ζκταςθ 200 
ςτρεμμάτων 
ιδιόκτθτων 
αμπελϊνων. 

41.667164,   
26.468605 

25520 85501  info@
evritiko
.gr 

http:// 
www.evritiko.gr/  

23 ΚΣΘΜΑ 
ΚΩΣΑ 
ΛΑΗΑΡΙΔΘ 
Α.Ε. 

Παραγωγι, 
εμφιάλωςθ και 
εμπόριο. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
αλκοολοφχα 
ποτά(οίνοι,τςίπουρο). 

Αδριανι,                    
66100 
Δράμα 

  Οίνοι ςε 
γυάλινεσ 
φιάλεσ των 
750ml, 1.5L, 3L. 

Πρότυπο 
αρχιτεκτονικά 
οινοποιείο, 
αποςτακτιριο, 
υπόγειεσ κάβεσ 
παλαίωςθσ και 
χϊροι υποδοχισ 
ςε μια ςυνολικι 
επιφάνεια 13.000 
τμ (αμπελϊνασ 
ζκταςθσ 1.800 
ςτρεμμάτων) 
ςτθν Κοινότθτα 
Aδριανισ, 
περιοχι Δράμασ 
(πρόςβαςθ μζςω 
Εκνικισ Οδοφ 
Δράμασ-Ξάνκθσ 
και Επαρχιακισ 
Οδοφ 
Πλαταμϊνα-
Αδριανισ). 

41.136490,   
24.266211 

25210 82 231 info@d
omaine
-
lazaridi
.gr 

http://www.domaine-
lazaridi.gr/  

24 GREEN COLA 
COMPANY 
Α.Ε. 

Παραγωγι, 
εμφιάλωςθ και 
εμπόριο. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
αναψυκτικό τφπου 
Cola. 

Γράμμου 
71,  
Μαροφςι 
151 24 
Ακινα 

1.050.000      
(2011) 

44              
(2014) 

Αναψυκτικό 
τφπου Cola ςε 
πλαςτικζσ 
φιάλεσ των 1,5L 
και 500ml, 
γυάλινεσ 
φιάλεσ των 
500ml και 
κουτιά των 
330ml. 

Eμφιαλωτιριο 
ςτθν Ορεςτιάδα  
Ζβρου. 

41.503281,    
26.532391 

2108002980 contact
@gree
ncola.g
r 

http://www.greencola
.gr/#home 

mailto:info@evritiko.gr
mailto:info@evritiko.gr
mailto:info@evritiko.gr
http://www.evritiko.gr/el-gr/
http://www.evritiko.gr/el-gr/
mailto:info@domaine-lazaridi.gr
mailto:info@domaine-lazaridi.gr
mailto:info@domaine-lazaridi.gr
mailto:info@domaine-lazaridi.gr
mailto:info@domaine-lazaridi.gr
http://www.domaine-lazaridi.gr/
http://www.domaine-lazaridi.gr/
mailto:contact@greencola.gr
mailto:contact@greencola.gr
mailto:contact@greencola.gr
mailto:contact@greencola.gr
http://www.greencola.gr/#home
http://www.greencola.gr/#home
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25 ΗΤΘΟΠΟΙΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
-ΘΡΑΚΘ Α.Ε. 

Παραγωγι, 
εμφιάλωςθ και 
εμπόριο. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
μπφρα με τθν 
επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ. 

Βιομθχανικ
ι Περιοχι 
ίνδου, 
57022  
Θεςςαλονί
κθ, ίνδοσ 

  Μπφρα ςε 
κουτιά και 
γυάλινεσ 
φιάλεσ των 
0.33L και 0.5L, 
και ςε βαρζλια 
των 30L και 
50L. 

Ηυκοποιϊα ςτθ 
Βιομθχανικι 
Περιοχι 
Κομοτθνισ. 

 2310 798 915  http://www.verginabe
er.com/ 

26 ΑΘΘΝΑΪΚΘ 
ΗΤΘΟΠΟΙΙΑ 

Παραγωγι, 
ςυςκευαςία, 
διανομι και 
πϊλθςθ. 

Προϊόντα παραγωγισ: 
μπίρεσ με τισ 
επωνυμίεσ Amstel, 
Amstel Pils, Amstel 
Bock, Heineken, 
ΑΛΦΑ, Fischer, 
Buckler, BIO 
5.Ειςαγωγι των 
μπιρϊν Amstel Light, 
McFarland, Erdinger, 
SOL, Murphy’s, Duvel, 
Chimay, Kirin,  
Moretti,  Desperados, 
Krusovice. 

Λ.Κθφιςοφ 
102,           
122 41 
Αιγάλεω, 
Aκινα 

   Εργοςτάςιο ςτθ 
Θεςςαλονίκθ 

 2105384911 c&cr_g
ratheni
an@he
ineken.
com  

http://www.athenianb
rewery.gr/ 

27 ΔΑΙΛΑ Α. & 
ΙΑ ΟΕ 

Παραγωγι Παραγωγι 
ςκυροδζματοσ και 
δομικϊν 
υλικϊν.Παράγει 
κράςπεδα, πλάκεσ και 
κυβόλικουσ. 

Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – 
ερρϊν 
(14ο χλμ), 
Λθτι, 545 
00 
Θεςςαλονί
κθ 

 35             
(2003) 

Δομικά υλικά 
(κράςπεδα, 
πλάκεσ, 
κυβόλικοι). 

Εργοςτάςιο ςτο 
14ο χλμ. Οδοφ 
Θεςςαλονίκθσ-
ερρϊν. 

40.739990,    
22.985560 

2394071360 dasilas
@oten
et.gρ 

 

4 Y-TONG Παραγωγι και 
εμπορία 

Παραγωγι και 
εμπορία πορομπετόν 

Λεωφόροσ 
υγγροφ 
130, 7οσ 
όροφοσ, ΣΚ
: 176 71, 
Ακινα 

3.266.903,88 
(2013) 

50 ςτθν 
Ορεςτιάδα  
17 ςτθν 
Ακινα 

Σοφβλα 
Πορομπετον 

Εγκαταςτάςεισ 
παραγωγισ: 
Νεοχϊρι 
Ορεςτιάδοσ 

 info@ytong.g
r 

http://
www.y
tong.gr
/ 

 

30 ΜΠΕΣΟΝ 
ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ 
ΑΒΕΕ 

Παραγωγι Παραγωγι 
ςκυροδζματοσ και 
δομικϊν 
υλικϊν.Παράγει 
τςιμεντόλικουσ και 

Παλαιά 
Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – 
Βζροιασ 

4.239.062,00 
(2002) 

25              
(2002) 

Δομικά υλικά 
(τςιμεντόλικοι 
και κράςπεδα). 

Εργοςτάςιο ςτο 
9ο χλμ. Παλαιάσ 
Εκνικισ Οδοφ 
Θεςς/νίκθσ-
Βεροιασ 

40.604092,     
22.998199 

2310781858  http://www.beton.gr/ 

http://www.verginabeer.com/
http://www.verginabeer.com/
mailto:c&cr_grathenian@heineken.com
mailto:c&cr_grathenian@heineken.com
mailto:c&cr_grathenian@heineken.com
mailto:c&cr_grathenian@heineken.com
mailto:c&cr_grathenian@heineken.com
http://www.athenianbrewery.gr/
http://www.athenianbrewery.gr/
mailto:dasilas@otenet.g�
mailto:dasilas@otenet.g�
mailto:dasilas@otenet.g�
mailto:info@ytong.gr
mailto:info@ytong.gr
http://www.beton.gr/
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κράςπεδα. Ο 
μεγαλφτεροσ όγκοσ 
των πωλιςεϊν τθσ 
προζρχεται από τθν 
παραγωγι 
ςκυροδζματοσ. 

(9ο χλμ),        
570 08 
Ιωνία 

31 ΜΕΣΑΞΙΩΣΘ 
Α. ΑΕ 

Eμπόριο Αντιπροςϊπευςθ, 
ειςαγωγι και εμπορία 
δομικϊν και 
μονωτικϊν υλικϊν, 
ψευδοροφϊν.Ειςάγει 
γυψοςανίδεσ από τον 
οίκο Lafarge. Για τθν 
ανάπτυξθ των 
εργαςιϊν τθσ 
ζχει δθμιουργιςει 
δίκτυο πωλιςεων και 
διανομισ ςτθν Ελλάδα 
αλλά και το 
εξωτερικό (Κφπροσ, 
Αλβανία, κόπια, 
Βουλγαρία). 

570 09 
Καλοχϊρι, 
Θεςςαλονί
κθ 

7.669.213,00 
(2002) 

21               
(2002) 

Γυψοςανίδεσ. τεγαςμζνοι 
αποκθκευτικοί 
χϊροι ςυνολικισ  
επιφάνειασ 
16.000 m2.Μία 
από τισ 5 
αποκθκευτικζσ 
ζδρεσ βρίςκεται 
ςτθ Νεοχωροφδα 
Θεςςαλονίκθσ. 

40.641590,      
22.854971 

2310700700 info@
metaxi
otis.gr 

http://www.metaxioti
s.gr/ 

32 TRASTIC 
ENTERPRISES 
LIMITED 

Παραγωγι Παραγωγι δομικϊν 
υλικϊν από 
ινοτςιμζντο και 
πλαςτικό, κακϊσ και 
θλεκτρολο- 
γικοφ υλικοφ. 

Παλαιά 
Εκνικι 
Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – 
Βζροιασ 
(25ο χλμ) 
570 11 
Γζφυρα 
Θεςςαλονί
κθ 

 73               
(2003) 

Πλάκεσ 
ινοτςιμζντου με 
το εμπορικό 
ςιμα ''Ελλενίτ''. 

Χρθςιμοποιεί τισ 
εργοςταςιακζσ 
εγκαταςτάςεισ 
τθσ 
εταιρίασ Ελλενίτ 
ΑΕ (οικόπεδο 225 
ςτρζμματα, 
κάλυψθ 25 
ςτρζμματα) ςτο 
25ο χλμ. Παλαιάσ 
Εκνικισ Οδοφ 
Θεςςαλονίκθσ-
Βζροιασ,τισ 
οποίεσ 
ζχει εκμιςκϊςει 
κακϊσ θ εν λόγω 
εταιρία διζκοψε 
τισ εργαςίεσ τθσ 
το 1999. 

40.501518,      
22.936710 

2310722413   

mailto:info@metaxiotis.gr
mailto:info@metaxiotis.gr
mailto:info@metaxiotis.gr
http://www.metaxiotis.gr/
http://www.metaxiotis.gr/
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33 ARIES Α.Ε. Eιςαγωγζσ και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο ειδϊν 
κεντρικισ κζρμανςθσ, 
κεντρικοφ 
κλιματιςμοφ 
και θλιακϊν 
ςυςτθμάτων 
εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ.Πραγματοπ
οιεί ειςαγωγζσ ςε 
ςϊματα panel, 
καυςτιρεσ και 
λζβθτεσ από 
τθν Ιταλία και τθ 
Γερμανία. 

Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – 
Ωραιοκάςτ
ρου  (6,5 
χλμ.)                                  
573 03 
Ωραιόκαςτ
ρο 

5.643.148,00 
(2008) 

14               
(2008) 

Είδθ κεντρικισ 
κζρμανςθσ, 
κεντρικοφ 
κλιματιςμοφ, 
θλιακά 
ςυςτιματα 
εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ 
(εμπορικά 
ςιματα: Imas, 
Fix, Rapedo, 
WOLF, Globen, 
Shiber, 
Gialomini 

 40.665989,        
22.912531 

2310686440 info@a
ries.gr 

http://www.aries.gr/ 

34 CALORIA 
Α.Β.&Ε.Ε. 

Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ειδϊν κεντρικισ 
κζρμανςθσ.Αςχολείται 
με τθν ειςαγωγι 
λεβιτων και 
καυςτιρων από τθν 
Ιταλία. 

Βιοτεχνικό 
Πάρκο - 
Θζρμθ 
 
T.K. 570.01, 
Θεςςαλονί
κθ 

12.160.759,00 
(2008) 

40              
(2008) 

Λεβιτων και 
καυςτιρων με 
τθν εμπορικι 
ονομαςία 
Riello. 

Ζδρα τθσ 
επιχείρθςθσ 
αποτελοφν οι 
ιδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
τθσ ςτο Κορωπί 
Αττικισ, ενϊ για 
τθν καλφτερθ 
εξυπθρζτθςθ των 
πελατϊν τθσ 
διακζτει και ζνα 
υποκαταςτιμα, 
ςτισ νζεσ 
ιδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςτο Βιοτεχνικό 
Πάρκο Θζρμθσ 
ςτθ 
Θεςςαλονίκθσ. 

40.490139,       
23.025641 

2321077100-
4 

 http://www.caloria.gr
/ 

35 CLIMA 
CONTROL 
Α.Ε.Ε. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο ειδϊν 
κεντρικισ 
κζρμανςθσ.Ειςάγει 
ατομικζσ μονάδεσ από 
τθν Κορζα. 

T.K. 570.01, 
Θεςςαλονί
κθ 

 12              
(2008) 

Είδθ κεντρικισ 
κζρμανςθσ 
(ατομικζσ 
μονάδεσ), με 
τθν εμπορικι 
ονομαςία 
Kitusami. 

 40.675320,    
22.858219 

2310574803 info@c
limaco
ntrol.gr  

http://www.climacont
rol.gr/  

http://www.aries.gr/
http://www.caloria.gr/
http://www.caloria.gr/
mailto:info@climacontrol.gr
mailto:info@climacontrol.gr
mailto:info@climacontrol.gr
http://www.climacontrol.gr/
http://www.climacontrol.gr/
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36 Α. 
ΒΕΡΒΕΡΙΔΘ&
ΙΑΟ.Ε. 
«ELITE – 
THERM» 

Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ειδϊν κεντρικισ 
κζρμανςθσ, 
ςυςτθμάτων 
κζρμανςθσ με αζριο, 
κλιματιςτικϊν, 
κερμοςιφϊνων, 
αποςκλθρυντϊν 
νεροφ, 
υδραυλικϊν ειδϊν και 
πιεςτικϊν 
ςυγκροτθμάτων. 

Γ. 
Παπανικολ
άου 22, 
Πεφκα, 570 
10 
Αςβεςτοχϊ
ρι, 
Θεςςαλονί
κθ 

 15               
(2008) 

Είδθ κεντρικισ 
κζρμανςθσ. 

 40.643108,    
23.015921 

2310639013  http://www.elitether
m.gr/ 

37 ΔΘΜΑΚΘ 
Α.Ε. 

Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ, εμπόριο 
και εγκατάςταςθ 
ειδϊν κεντρικισ 
κζρμανςθσ, αντλιϊν, 
κερμοςιφϊνων 
υδραυλικϊν ειδϊν και 
ειδϊν φυςικοφ 
αερίου. Καταςκευι 
λεβιτων και ατομικϊν 
μονάδων 
κζρμανςθσ.Ειςάγει 
λζβθτεσ, καυςτιρεσ, 
κυκλοφορθτζσ, 
ατομικζσ μονάδεσ 
κζρμανςθσ και 
κερμαντικά ςϊματα 
panel κυρίωσ από 
Ιταλία και Γερμανία. 

Γιαννιτςϊν 
73, 546 27 
Θεςςαλονί
κθ 

8.571.429,00 
(2008) 

32               
(2008) 

Λζβθτεσ, 
καυςτιρεσ, 
κυκλοφορθτζσ, 
ατομικζσ 
μονάδεσ 
κζρμανςθσ και 
κερμαντικά 
ςϊματα panel  
με τα εμπορικά 
ςιματα: 
Heizert, 
Unitherm, US 
Steel, Caldaia, 
Grubber, Dab. 

Ζδρα και 
αποκθκευτικοί 
χϊροι ςτθ 
Θεςςαλονίκθ,ςτθ
ν οδό Γιαννιτςϊν 
73.Τποκατάςτθμα 
ςτθν περιοχι τθσ 
Καλαμαριάσ,ςτθν 
οδό 
Κωνςταντινουπόλ
εωσ 96 και 
Ψαρρϊν. 

40.648056,     
22.918870 

2310848845  http://www.e-
dimakis.gr/ 

38 ΒΕΗΤΡΓΙΑΝΝΙ
ΔΘ Σ. 
ΛΕΒΘΣΟΠΟΙΙ
Α ΘΕΡΜΑΝΙ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Καταςκευι και 
εμπόριο. 

Παραγωγθ  
χαλφβδινων λεβιτων, 
ατομικϊν μονάδων 
κζρμανςθσ 
κακϊσ και 
κερμαντικϊν 
ςωμάτων τφπου 
panel.Πραγματοποίθς
θ εξαγωγϊν ςε 
ποςοςτό 4%-5% επί 
των εξεταηόμενων 

ΒΙ.ΠΕ. 
Λευκϊνασ 
Σ.Θ. 105,                                    
621 21 
ζρρεσ 

2.892.418      
(2008) 

35               
(2008) 

Χαλφβδινοι 
λζβθτεσ, 
ατομικζσ 
μονάδεσ 
κζρμανςθσ, 
κερμαντικά 
ςϊματα τφπου 
panel. 
Εμπορικά 
ςθματα Best 
Panel, Athina, 

Εργοςτάςιο ςτθ 
ΒΙ.ΠΕ. Λευκϊνα 
ςτο Νομό ερρϊν. 

41.098549,     
23.495060 

2321077100-
4 

info@v
ezirgia
nnidis.
gr  

http://www.vezirgian
nidis.gr/  

http://www.elitetherm.gr/
http://www.elitetherm.gr/
http://www.e-dimakis.gr/
http://www.e-dimakis.gr/
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
http://www.vezirgiannidis.gr/
http://www.vezirgiannidis.gr/
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ειδϊν δικισ 
τθσ παραγωγισ προσ 
τθ Ρουμανία, τθν 
Κφπρο και τθ 
Βουλγαρία. 

Melina 

39 ΓΑΝΙΣΘ Β. – 
ΑΘ. ΜΙΓΚΑ 
O.Ε 
«ΘΕΡΜΟΛΕΒ
» 

Καταςκευι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι λεβιτων 
και ατομικϊν 
μονάδων 
κζρμανςθσ. 
Πραγματοποιιςθ 
οριςμζνων εξαγωγϊν 
προσ τθν Κφπρο. 

Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – 
Νεοχωροφ
δασ             
(11ο χλμ.) 
Σ.Θ.131,                
570 08 
Ιωνία, 
Θεςςαλονί
κθ 

 20               
(2008) 

Είδθ κεντρικισ 
κζρμανςθσ και 
δεξαμενζσ,με 
το εμπορικό 
ςιμα 
Θερμολζβ. 

Ιδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςυνολικοφ χϊρου 
15000 τ.μ. ςτθν 
βιομθχανικι 
περιοχι ςτθν 
Ιωνία, 
Θεςςαλονίκθσ. 

41.087379,     
23.546101 

2310780761-
2 

 
info@t
hermol
ev.com  

http://www.thermole
v.com/ 

40 ΘΕΡΜΟΣΑΛ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Καταςκευι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι  
χαλφβδινων λεβιτων 
και 
ατομικϊν μονάδων 
κζρμανςθσ.Ποςοςτό 
15% περίπου εξάγεται 
προσ βαλκανικζσ 
χϊρεσ και τθν 
Ουκρανία, τθν 
Ιςπανία τθν Γαλλία, 
τθν Κφπρο, τθν 
Πολωνία, τθ 
Ρουμανία και το 
Ιςραιλ. 

Αγχίαλοσ 
Σ.Θ. 1281, 
Διαβατά, 
570 08 
Θεςςαλονί
κθ 

4.500.000       
(2008) 

25               
(2008) 

Λζβθτεσ και 
ατομικζσ 
μονάδεσ 
κζρμανςθσ, 
υδραυλικά 
είδθ και 
κερμοςίφωνεσ , 
είδθ κεντρικισ 
κζρμανςθσ με 
το εμπορικό 
ςιμα 
Thermostahl. 

Εργοςτάςιο ςτον 
Αγχίαλο 
Διαβατϊν ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. 

40.714321,     
22.780861 

2310722048 info@t
hermo
stahl.gr 

http://www.thermost
ahl.gr/ 

mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
mailto:info@vezirgiannidis.gr�
http://www.thermolev.com/
http://www.thermolev.com/
http://www.thermostahl.gr/
http://www.thermostahl.gr/
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41 ΜΑ.ΒΙ.Λ. 
Α.Β.Ε.Ε. 

Καταςκευι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι λεβιτων 
και 
ατομικϊν μονάδων 
κζρμανςθσ.Πραγματο
ποιεί ειςαγωγζσ 
κερμαντικϊν 
ςωμάτων panel από 
τθν Σουρκία. 

Οδόσ 
ερρϊν –
Νεοχωρίου 
(1 ο χλμ.), 
621 00 
ζρρεσ 

2.697.326       
(2008) 

22               
(2008) 

Δεξαμενζσ, 
λζβθτεσ,ατομικ
ζσ μονάδεσ 
κζρμανςθσ,  
κερμαντικά 
ςϊματα panel 
με το εμπορικά 
ςιματα 
Ounmak, 
Global. 

Iδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςτισ ζρρεσ 
ςυνολικισ 
ζκταςθσ 
20.000τ.μ. 

41.166561,    
23.558510 

2321055242-
3 

info@
mavil-
sa.gr 

http://mavil-sa.gr/ 

42 ΒΡΟΧΙΔΘ – 
ΧΑΣΗΘ ΑΕ 

Εμπόριο Εμπόριο 
αυτοκινιτων,ειςαγωγ
ζσ ανταλλακτικϊν και 
αξεςουάρ. Τπθρεςίεσ 
ςυνεργείου.Πραγματο
ποίθςθ ειςαγωγϊν 
ανταλλακτικϊν από τθ 
Γερμανία.Εμπορικό 
ςιμα Ford. 

Γεωργικισ 
χολισ 29, 
570 01 
Πυλαία 

31226676       
(2008) 

74               
(2008) 

Αυτοκίνθτα, 
ανταλλακτικά 
και αξεςουάρ. 
Εμπορικό ςιμα 
Ford. 

Ζδρα ςτθν 
περιοχι τθσ 
Πυλαίασ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ,οδό
σ Γεωργικισ 
χολισ 29. 

40.561868 ,   
22.976308 

2310476215-
9 

info@f
ordveh
icles.gr 

http//:www.fordvehicl
es.gr/ 

43 MOTORSTARS 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ
 Α.Ε. 

Eμπόριο Εξουςιοδοτθμζνθ 
εμπορία αυτοκινιτων. 
Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο 
ανταλλακτικϊν.υνερ
γείο και φανοποιείο 
αυτοκινιτων.Πραγματ
οποίθςθ 
ανταλλακτικϊν 
επιβατικϊν οχθμάτων 
από τθ Γερμανία. 

ταυρόσ 
Αμυγδαλεϊ
να,Καβάλα 
και 6ο χλμ. 
Οδοφ 
Δράμασ -
Καβάλασ 

6.038.732       
(2008) 

22               
(2008) 

Αυτοκίνθτα και 
ανταλλακτικά 
με τα εμπορικά 
ςιματα Ford 
και Kia Motors. 

Ζδρα ςτο 6ο χλμ. 
Οδοφ Καβάλασ -
Δράμασ. 

40.933998,     
24.387440 

2510392332-
3 

 http://motorstar-
sa.car.gr/ 

44 ZIKO A.E. Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ,παραγωγι,
εμπορία λιπαςμάτων 
και ιχνοςτοιχείων. 
Εκμίςκωςθ 
ιδιόκτθτων ακινιτων. 

Σ.Θ. 1050, 
570 22 ΒΙ. 
ΠΕ. ίνδου, 
Θεςςαλονί
κθ 

6.946.617      
(2010) 

14               
(2010) 

Λιπάςματα και 
ιχνοςτοιχεία. 

Iδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
17.000 m2 με 
δυνατότθτα 
θμεριςιασ 
παραγωγισ και 
ενςάκιςθσ άνω 
των 1.000 MT 
λιπαςμάτων. 
Επίςθσ διακζτει 
αποκθκευτικοφσ 
χϊρουσ 

40.643670,     
22.861600 

23107960026 info@z
iko.gr 

http://www.ziko.gr/ 

mailto:info@mavil-sa.gr
mailto:info@mavil-sa.gr
mailto:info@mavil-sa.gr
http://mavil-sa.gr/
http://motorstar-sa.car.gr/
http://motorstar-sa.car.gr/
mailto:info@ziko.gr
mailto:info@ziko.gr
http://www.ziko.gr/
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δυναμικότθτασ 
άνω των 
45.000 MT ςε 
χφδθν μορφι 
κακϊσ και 
20.000 MT ςε 
ςυςκευαςμζνα 
προϊόντα. 

45 ΑΓΚΡΟΛΑ 
Α.Β.&Ε.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι και 
χονδρικό εμπόριο 
αγροχθμικϊν και 
λιπαςμάτων.Κφρια 
δραςτθριότθτα 
αποτελεί θ ανάμειξθ 
λιπαςμάτων, ενϊ 
αςχολείται (ςε μικρό 
ποςοςτό) και με το 
πολλαπλαςιαςτικό 
υλικό. 

Οδόσ 
Θεςςαλονί
κθσ – Κιλκίσ 
(12 χλμ.)            
Σ.Θ. 202 
570 08 
Ιωνία, 
Θεςςαλονί
κθ 

4.779.386       
(2009) 

18               
(2009) 

Αγροχθμικά και 
λιπάςματα. 

Ζδρα ςτο 12ο χλμ. 
Οδοφ 
Θεςςαλονίκθσ-
Κιλκίσ. 

40.769310,     
22.932871 

2310788300  
info@a
grola.g
r 

http://www.agrola.gr/ 

46 ΑΓΡΟΧΘΜΙΚΑ 
ΒΟΡΕΙΟΤ 
ΕΛΛΑΔΟ 
Ε.Π.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
χθμικϊν προϊόντων, 
λιπαςμάτων και 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ. 

Μιλτιάδου 
10, 570 09, 
Καλοχϊρι, 
Θεςςαλονί
κθ 

2.237.807       
(2009) 

5                 
(2009) 

Χθμικά 
προϊόντα, 
λιμπαςματα        
και                                   
πολλαπλ/κό 
υλικό. 

Ιδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςτο Καλοχϊρι και 
τθν περιοχι τθσ 
ίνδου του  Ν. 
Θεςςαλονικισ. 

40.637040,     
22.851238 

2310753161 agrong
@oten
et.gr 

http://www.agrongsa.
com/ 

47 ΛΑΙΦ – Σ Α.Ε. Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι 
λιπαςμάτων και 
πλαςτικϊν ειδϊν 
ςυςκευαςίασ.Θ 
εμπορία λιπαςμάτων 
αποτελεί τθν κφρια 
δραςτθριότθτα τθσ 
εταιρείασ. 

ΒΙ. ΠΕ., 691 
00 
Κομοτθνι, 
Ροδόπθ 

24.690.688    
(2009) 

76               
(2009) 

Λιπάςματα Εργοςτάςιο 
λιπαςμάτων ςτθ 
ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτθνισ,ςτο 
Νομό 
Ροδόπθσ(ζκταςθ 
5.000 m2 επί 
ςυνόλου 
οικοπεδικϊν 
εγκαταςτάςεων 
40.000 m2). 

41.143818,     
25.381401 

2531038742-
4 

life-
tsa@ot
enet.gr 

http://www.life-t.gr/ 

48 ΛΙΠΑΜΑΣΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι 
λιπαςμάτων και 
εμπορία 
δθμθτριακϊν. 

Νζα 
Σζνεδοσ, 
Νζα 
Μουδανιά, 
63200, 
Χαλκιδικισ 

6.712.908       
(2009) 

15               
(2009) 

Λιπάςματα και 
δθμθτριακά. 

Ζδρα ςτθν 
Επανομι 
Θεςςαλονίκθσ.Ιδι
όκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ: 
γραφεία 

40.430381,      
22.923749 

2392044200  info@l
ipasma
tach.gr 

http://www.lipasmata
-chalkidikis.gr/  

http://www.agrola.gr/
mailto:agrong@otenet.gr
mailto:agrong@otenet.gr
mailto:agrong@otenet.gr
http://www.agrongsa.com/
http://www.agrongsa.com/
http://www.life-t.gr/
mailto:info@lipasmatach.gr
mailto:info@lipasmatach.gr
mailto:info@lipasmatach.gr
http://www.lipasmata-chalkidikis.gr/
http://www.lipasmata-chalkidikis.gr/
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διοίκθςθσ, τρεισ 
αποκικεσ και 
οκτϊ silo 
ςυνολικισ 
χωρθτικότθτασ 
16.320κ.μ., ςε 
ζκταςθ 21 
ςτρεμμάτων. 

49 ΜΕΓΚΛΑ ΧΡ. 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι και 
ςυςκευαςία 
λιπαςμάτων και 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ γεωργίασ. 
Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο αγροτικϊν 
εφοδίων. 

Οδόσ 
ερρϊν – 
Θεςςαλονί
κθσ (10 
χλμ.) 621 
00 ζρρεσ 

11.406.979     
(2009) 

30               
(2009) 

Λιπάςματα,  
πολλαπλ/κό 
υλικό γεωργίασ 
και αγροτικά 
εφόδια. 

Εργοςτάςιο ςτο 
10ο χλμ. Οδοφ 
ερρϊν-
Θεςςαλονίκθσ.Γρ
αφεία και 
εγκαταςτάςεισ 
ςτισ ζρρεσ και 
ςτθ Θεςςαλονίκθ 
(Β.Ι.Π.Ε. ΙΝΔΟΤ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ). 

41.087379,       
23.546101 

2321054200  http://www.meglas.gr 

50 ΧΑΡΑΝΣΩΝΘ 
Α.Ε 

Εμπόριο Ειςαγωγζσ και 
εμπόριο 
αγροχθμικϊν, 
λιπαςμάτων, ςπόρων, 
ωφζλιμων εντόμων, 
φυςικοφ 
εντομοκτόνου και 
αξεςουάρ 
κερμοκθπίων. 

αφραμπόλ
εωσ 35,         
585 00, 
κφδρα,      
Πζλλα 

3.000.000       
(2010) 

12               
(2010) 

Αγροχθμικά, 
λιπάςματα, 
ςπόροι, 
ωφζλιμα 
ζντομα, φυςικό 
εντομοκτόνο 
και αξεςουάρ 
κερμοκθπίων 

Ζδρα ςτθ κφδρα 
Πζλλασ. 

40.765883,      
22.153223 

2381083110-
2 

info@c
harant
onis.gr 
 

http://www.charanto
nis.gr/ 

51 ΧΟΡΟΗΟΠΟΤ
ΛΟ ΧΡ. Α. 
Α.Ε. 

Eμπόριο Καλλιζργεια, διαλογι 
και ςυςκευαςία 
πατάτασ. Ειςαγωγζσ 
και χονδρικό εμπόριο 
αγροτικϊν εφοδίων. 

Οδόσ 
Νευροκόπι 
- Δράμασ (3 
χλμ.) 660 
33, Κάτω 
Νευροκόπι, 
Δράμα 

5.000.000       
(2010) 

4                
(2010) 

Αγροτικά 
εφόδια. 

Ζδρα ςτο 3ο χλμ. 
Οδοφ 
Νευροκοπίου-
Δράμασ,ςτο Κάτω 
Νευροκόπι. 

41.382454,    
23.919703 

2523023821   

52 AGRIS A.E. Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι, 
αποκλειςτικζσ 
ειςαγωγζσ και 
εμπόριο ςποροφφτων 
και 
ςπόρων.Εναςχόλθςθ 
κυρίωσ με τθν 
παραγωγι και 

Οδόσ 
Πλατάνου – 
Κλειδιοφ, 
Πλάτανοσ, 
590 32 .. 
Πλατζοσ, 
Θμακία 

15.000.000    
(2010) 

80               
(2010) 

πορόφυτα, 
ςπόροι και 
πολλαπλ/κό 
υλικό. 

Εργοςτάςιο ςτθν  
περιοχι του 
Πλατεοφ,ςτο 
Νομό Θμακίασ. 

40.567020,      
22.550671 

2333053500 info@a
gris.gr 

http://www.agriplant.
gr/ 

http://www.meglas.gr/
http://www.charantonis.gr/
http://www.charantonis.gr/
mailto:info@agris.gr
mailto:info@agris.gr
http://www.agriplant.gr/
http://www.agriplant.gr/
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εμπορία 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ και ειςαγωγι 
ενόσ ποςοςτοφ των 
προϊόντων τθσ. 

53 AGROCOM 
A.E. 

Eμπόριο Διαλογι και 
ςυςκευαςία νωπισ 
πατάτασ,ειςαγωγζσ 
και εμπόριο 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ γεωργίασ και 
λιπαςμάτων,ειςαγωγι 
πατατόςπορου. 

ΒΙ. ΠΕ., 531 
00 
Φλϊρινα 

4.019.196       
(2009) 

5                 
(2009) 

Νωπι πατάτα, 
πολλαπλ/κό 
υλικό γεωργίασ, 
λιπάςματα και 
πατατόςποροσ. 

Ιδιόκτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ 
ςτθ ΒΙ.ΠΕ. 
Φλϊρινασ. 

40.774891,      
21.415653 

2385042520 info@a
groco
m.com.
gr 

http://www.agrocom.
com.gr/ 

54 AGROLOGY 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝ
ΟΜΟΤ A.B. & 
Ε.Ε. 

Eμπόριο Ανάμειξθ, ςυςκευαςία 
και χονδρικό εμπόριο 
αγροχθμικϊν. 
Τπθρεςίεσ γεωργίασ 
ακριβείασ – 
εδαφολογικζσ 
μελζτεσ. 
Logistics.Κφρια 
δραςτθριότθτα 
αποτελεί θ ανάμειξθ – 
ςυςκευαςία 
γεωργικϊν φαρμάκων 
και εναςχόλθςθ ςε 
μικρότερθ κλίμακα με 
τα λιπάςματα. 

Σ.Θ. 1089, 
570 22 ΒΙ. 
ΠΕ. ίνδου, 
Θεςςαλονί
κθ 

7.141.923       
(2009) 

36               
(2009) 

Αγροχθμικά,   
γεωργικά 
φάρμακα και 
λιπάςματα. 

Εργοςτάςιο ςτθ 
ΒΙ.ΠΕ. ίνδου ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. 

40.630299,      
22.736490 

2310796556 info@a
grology
.eu 

http://www.agrology.
eu/ 

55 BIOS 
AGROSYSTEM
S A.B.E.E. 

Παραγωγι Παραγωγι 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ γεωργίασ. 

Σ.Θ. 48, 
570 22 
ΒΙ.ΠΕ. 
ίνδου, 
Θεςςαλονί
κθ 

8.066.829       
(2010) 

22               
(2010) 

Πολλαπλ/κό 
υλικό γεωργίασ. 

Σο εργοςτάςιο 
τθσ BIOS 
AGROSYSTEMS 
ΑΒΕΕ (AMBIOS) 
λειτουργεί από το 
2006 ςτο Κουτςό 
Ξάνκθσ, ςε 
ζκταςθ 100 
ςτρεμμάτων με 
ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ 11 
ςτρεμμάτων. 

41.049541,      
25.025730 

2310568844 infobio
s@bios
-
agrosys
tems.g
r 

http://www.bios-
agrosystems.gr/ 

http://www.agrocom.com.gr/
http://www.agrocom.com.gr/
http://www.agrology.eu/
http://www.agrology.eu/
http://www.bios-agrosystems.gr/
http://www.bios-agrosystems.gr/
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56 ΑΓΚΡΙΜΟΡ 
Α.Ε. 

Eμπόριο Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ςπόρων και 
λιπαςμάτων.Κφρια 
δραςτθριότθτα 
αποτελεί θ ειςαγωγι 
και εμπορία 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ. Ακολουκοφν 
οι πωλιςεισ 
λιπαςμάτων και ςε 
μικρότερο βακμό θ 
εμπορία γεωργικϊν 
φαρμάκων. 

25Θ 
Μαρτίου 
31,       570 
09 
Καλοχϊρι, 
Θεςςαλονί
κθ 

4.015.137       
(2009) 

7                 
(2009) 

πόροι, 
λιπάςματα, 
πολλαπλ/κό 
υλικό και 
γεωργικά 
φάρμακα. 

Ζδρα ςτο 
Καλοχϊρι 
Θεςςαλονίκθσ. 

40.642857     
,22.856043 

2310754334 info@a
grimor
e.gr 

http://www.agrimore.
gr/ 

57 ΑΝΔΡΙΩΣΘ 
Π. Α.Ε. 

Eμπόριο Αντιπροςωπείεσ, 
ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ςπόρων,ειςαγωγι 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ. 

Αντ. Σρίτςθ 
15 – 17,     
555 00 
Πυλαία, 
Θεςςαλονί
κθ 

2.803.167       
(2009) 

14               
(2009) 

πόροι και 
πολλαπλ/κό 
υλικό. 

Ζδρα ςτθν Πυλαία 
Θεςςαλονίκθσ. 

40.467430,      
22.996491 

2310900078 info@a
ndrioti
s.eu 

http://www.andriotis-
seeds.gr/ 

58 ΕΤΘΤΜΙΑΔΘ 
Κ. & Ν. 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Παραγωγι 
λιπαςμάτων και 
αγροχθμικϊν. 
Αντιπροςωπείεσ, 
αποκλειςτικζσ 
ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
αγροτικϊν και 
ανκοκθπουρικϊν 
εφοδίων και 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ γεωργίασ. 

Σ. Θ. 48,                             
570 22 ΒΙ. 
ΠΕ. ίνδου, 
Θεςςαλονί
κθ 

18.265.451      
(2009) 

80              
(2009) 

Λιπάςματα,  
αγροχθμικά,  
αγροτικά και 
ανκοκθπουρικά 
εφόδια, 
πολλαπλ/κό 
υλικό γεωργίασ. 

Θ εγκατάςταςθ 
τθσ εταιρείασ, 
βρίςκεται ςτθ 
ΒΙ.ΠΕ. 
Θεςςαλονίκθσ, 
ςτο διμο 
Εχεδϊρου. 
 
ε ιδιόκτθτο 
οικόπεδο 40.000 
τμ αναπτφςςονται 
13.000 τμ 
ςτεγαςμζνων 
χϊρων, όπου 
φιλοξενοφνται τα 
τμιματα 
παραγωγισ, οι 
αποκικεσ και το 
κτίριο διοίκθςθσ. 

40.643670,        
22.861600 

2310568656 info@e
fthymi
adis.gr 

http://www.efthymia
dis.gr/ 

http://www.agrimore.gr/
http://www.agrimore.gr/
mailto:info@andriotis.eu
mailto:info@andriotis.eu
mailto:info@andriotis.eu
http://www.andriotis-seeds.gr/
http://www.andriotis-seeds.gr/
http://www.efthymiadis.gr/
http://www.efthymiadis.gr/
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59 ΕΤΡΩΦΑΡΜ 
Α.Ε. 

Eμπόριο Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
αγροτικϊν εφοδίων. 
Διαλογι και 
ςυςκευαςία νωπϊν 
φροφτων και 
λαχανικϊν.Ειςαγωγι 
ςπόρων και ςε 
λιγότερο βακμό με 
λιπάςματα, ενϊ 
προμθκεφεται και 
φυτοφάρμακα κυρίωσ 
από τθν εγχϊρια 
αγορά. 

Παλαιά 
Οδόσ 
Αλεξάνδρει
ασ – 
Βζροιασ (3 
χλμ.),        
Σ.Θ. 44,                             
593 00 
Αλεξάνδρει
α, Θμακία 

10.500.000     
(2010) 

22               
(2010) 

Αγροτικά 
εφόδια,ςπόροι 
και 
φυτοφάρμακα. 

Εργοςτάςιο ςτθν 
Αλεξάνδρεια του 
Νομοφ Θμακίασ. 

40.606209     
,22.372150 

2333025075  http://www.eurofarm.
gr/ 

60 ΝΙΣΡΟΦΑΡΜ 
Α.Ε. 

Eμπόριο Ειςαγωγζσ, 
ςυςκευαςία και 
εμπόριο 
αγροχθμικϊν, 
λιπαςμάτων, 
πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ γεωργίασ και 
χθμικϊν πρϊτων 
υλϊν. Διαλογι, 
ςυςκευαςία και 
εμπόριο 
εςπεριδοειδϊν.Κφρια 
δραςτθριότθτα 
αποτελοφν τα 
γεωργικά φάρμακα, 
ενϊ ακολουκοφν τα 
λιπάςματα και οι 
ςπόροι. 

Φράγκων 
13, 546 26 
Θεςςαλονί
κθ 

4.200.000      
(2010) 

12               
(2010) 

Αγροχθμικά, 
λιπάςματα, 
πολλαπλ/κό 
υλικό γεωργίασ, 
χθμικζσ πρϊτεσ 
φλεσ, 
εςπεριδοειδι. 

Ζδρα ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. 

40.637700,     
22.937150 

2310553355-
7 

info@n
itrofar
m.gr 

http://www.nitrofarm
.gr/ 

61 ΤΨΙΛΟΝ Α.Ε. Παραγωγι και 
εμπόριο. 

Αντιπροςωπείεσ, 
ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ςπόρων, μυοκτόνων, 
αγροχθμικϊν και 
λιπαςμάτων. 
Παραγωγι (φαςόν) 
αγροχθμικϊν και 
ςπόρων.Αςχολείται 
κυρίωσ με γεωργικά 

Δ. Γλθνοφ 
32, 542 49 
Θεςςαλονί
κθ 

8.230.428       
(2009) 

25               
(2009) 

πόροι, 
μυοκτόνα, 
αγροχθμικά και 
λιπάςματα. 

Ζδρα ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. 
Πρότυπο 
ςυγκρότιμα 
αποκθκϊν ςτθ 
Βιομθχανικι 
Περιοχι ίνδου. 

40.645359,       
22.958860 

2310334377 ypsilon
-agro 
@ 
ypsilon
-
agro.co
m 

http://www.ypsilon-
agro.com/ 

http://www.eurofarm.gr/
http://www.eurofarm.gr/
http://www.nitrofarm.gr/
http://www.nitrofarm.gr/
http://www.ypsilon-agro.com/
http://www.ypsilon-agro.com/
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φάρμακα, ενϊ ςε 
μικρότερθ κλίμακα με 
πολλαπλαςιαςτικό 
υλικό και λιπάςματα. 

62 ΦΑΡΜΑ-ΧΘΜ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγι Ειςαγωγι, παραγωγι, 
ςυςκευαςία χθμικϊν, 
αγροχθμικϊν, και 
λιπαςμάτων.Αςχολείτ
αι κυρίωσ με γεωργικά 
φάρμακα. 

Ο.Σ. 53-Β, 
Σ.Θ. 1026,   
570 22 
ΒΙ.ΠΕ. 
ίνδου, 
Θεςςαλονί
κθ 

7.031.6169    
(2009) 

40              
(2009) 

Χθμικά, 
αγροχθμικά και 
λιπάςματα. 

Εργοςτάςιο ςτθ 
ΒΙ.ΠΕ. ίνδου ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. 

40.643670       
,22.861600 

2310569630-
3 

info@f
armach
em.gr 

http://www.farmache
m.gr/ 

63  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 
ΑΕΒΕ 

Παραγωγι Παραγωγι 
γαλακτοκομικϊν και 
τυροκομικϊν 
προϊόντων. Ειςαγωγι 
γάλακτοσ μακράσ 
διαρκείασ. Εμπορία 
ηωοτροφϊν και 
λοιπϊν βοθκθτικϊν 
προϊόντων  

Οδόσ 
Αλεξανδρο
φπολθσ – 
Αεροδρομί
ου (3ο 
χλμ.), ΣΘ 
1020, 
68100 
Αλεξανδρο
φπολθ 

24.450.000 
(2006) 

159 (2006) Γάλα φρζςκο 
παςτεριωμζνο 
ςε ςυςκευαςίεσ 
των 500ml, 1l, 
2l, γιαοφρτι ςε 
ςυςκευαςίεσ 
των 240gr και 
304gr 

Eργοςτάςιο ςτθν 
οδό Διδυμοτείχου 
– Ορεςτιάδασ (1ο 
χλμ.), ΒΙΠΕ 
Ξάνκθσ 

41.073599, 
24.769597 

2551088120 info@e
vrofar
ma.gr 

http://evrofarma.gr/ 
 

64 ΚΡΙ ΚΡΙ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 

Παραγωγι και 
Εμπορία 

Παραγωγι και 
εμπορία 
γαλακτοκομικϊν και 
προϊόντων και 
παγωτϊν.  

Οδόσ 
ερρϊν – 
Δράμασ 3ο 
χλμ., 62125 
ζρρεσ 

26.597.389 
(2006) 

150 (2006) Γάλα φρζςκο ςε 
ςυςκευαςίεσ 
0,5l, 1l, 
γιαοφρτι ςε 
ςυςκευαςίεσ 
240gr, 320gr 

Εργοςτάςιο ςτο 
3ο χλμ. τθσ οδοφ 
ερρϊν - Δράμασ 

41.090900,23.5
64510 

2321068300 info@k
rikri.gr 

http://www.krikri.gr/ 
 

64 ΑΡΒΑΝΙΣΘ 
AE 

Παραγωγι και 
Εμπορία 

Παραγωγι, ειςαγωγζσ 
και εμπόριο 
τυροκομικϊν και 
γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων  

Προζκταςθ 
Μαιάνδρου
, ΣΘ 30541, 
56210 
Εφοςμοσ, 
Θεςςαλονί
κθ 

2.984.338 
(2009) 

18 (2009) Φζτα ςε δοχεία  
και  15kg, 
τυροκεφαλζσ 4 
και 8kg 

Εργοςτάςιο ςτθ 
Νεοχωροφδα, 
57005 Ιωνία, 
Θεςςαλονίκθ 

40.737244,22.8
75839 

2310709559  http://www.arvanitis.
gr/?___store=hellenic 
 

65  ΒΛΜΑ Γ. & 
ΙΑ ΟΕ 

Παραγωγι Παραγωγι τυριϊν Παλαιοχϊρ
α, 63073 
Γαλάτιςτα, 
Χαλκιδικι  

4.898.033 
(2009) 

70 (2009) Φζτα ςε δοχεία 
15 και 17 kg 

Εργοςτάςιο τθν 
Παλαιοχϊρα, 
63073 Γαλάτιςτα, 
Χαλκιδικι 

40.501900,23.4
47840 

2371061580  http://www.valma.gr/  

http://www.farmachem.gr/
http://www.farmachem.gr/
http://evrofarma.gr/
http://www.krikri.gr/
http://www.arvanitis.gr/?___store=hellenic
http://www.arvanitis.gr/?___store=hellenic
http://www.valma.gr/
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66  ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ Παραγωγι  Παραγωγι και 
επεξεργαςία νωπϊν 
κρεάτων και 
υποπροϊόντων. 
Ειςαγωγζσ και 
χονδρικό εμπόριο 
ηϊντων ηϊων 

Πζρνθ – 
Χρυςοφπολ
θ, 64200 
Καβάλα 

10.126.135 
(2006) 

36 (2006) υςκευαςμζνα 
τεμάχια 
κρζατοσ 

Εργοςτάςιο ςτθ 
Γραβοφνα 
Καβάλασ  

40.985500,24.6
99829 

2591042100  http://www.kreka.gr/  

67 ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ 
Δ. & Κ. ΑΒΕΕ 

Παραγωγι Παραγωγι και 
επεξεργαςία 
πουλερικϊν και 
παραςκευαςμάτων 
κρζατοσ 

Φελϊνθ, 
67100 
Ξάνκθ 

5.506.670 
(2006) 

47 (2006) υςκευαςμζνα 
τεμάχια 
κρζατοσ και 
πουλερικϊν 

Εργοςτάςιο ςτθ 
Φελϊνθ Ξάνκθσ 

41.099121,24.9
22800 

2541081355 gennad
io@ote
net.gr 
 

http://www.gennadio
s.gr  

 

http://www.kreka.gr/
mailto:gennadio@otenet.gr
mailto:gennadio@otenet.gr
mailto:gennadio@otenet.gr
http://www.gennadios.gr/
http://www.gennadios.gr/
http://www.gennadios.gr/

