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ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ
Την παρούσα έκδοση επεξεργάστηκε η διαγραμματειακή ομάδα εργασίας (IWG.Trans), αποτελούμενη από
τους Ould Khou Sid'Ahmed (UNECE), Mario Barreto (ITF) και Hans Strelow (Eurostat).
Για τη σύνταξη των διαφόρων κεφαλαίων έγιναν επαφές με πολυάριθμους εθνικούς εμπειρογνώμονες και
υπαλλήλους διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η διαδικασία της αναθεώρησης εξετάστηκε και
εγκρίθηκε από τα μέλη της ομάδας εργασίας για τις στατιστικές των μεταφορών (WP.6) της UNECE
(Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) κατά τη συνεδρίασή της το Μάιο του 2008.
Το κύριο έργο της αναθεώρησης ανέλαβε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα αποτελούνταν από τους:
• κ. Roland Fischer, ο οποίος ήταν επικεφαλής των εργασιών για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και
συνέβαλε στις εργασίες για τις αεροπορικές μεταφορές,
• κ. Erik Grib, ο οποίος ήταν επικεφαλής των εργασιών για τις οδικές και τις διατροπικές μεταφορές,
• κ. Franz Justen, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και τις
μεταφορές με αγωγούς,
• κ. Lars Sjöberg, ο οποίος συνέβαλε στις εργασίες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές,
• κ. Richard Butchart, ο οποίος ήταν επικεφαλής των εργασιών για τις αεροπορικές μεταφορές και
συντόνισε το τεχνικό μέρος του προγράμματος, και
• κα Karen Ifrah (Artemis Information Management), η οποία ήταν υπεύθυνη για την έρευνα, το συντονισμό
των μη τεχνικών πλευρών του προγράμματος και τη γλωσσική αναθεώρηση.

-2-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
A.

B.

C.

D.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ........................................................................................... 7
A.I

ΥΠΟΔΟΜΗ .................................................................................................................................. 8

A.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ............................................................................................... 13

A.II.A

ΟΧΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................. 13

A.II.B

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Κ.ΛΠ.............................................................................................. 19

A.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................... 22

A.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ........................................................................................................................... 24

A.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ......................................................................................................... 26

A.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..................................................................................................... 32

A.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................ 34

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ........................................................................................................... 37
B.I

ΥΠΟΔΟΜΗ ................................................................................................................................ 38

B.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ............................................................................................... 41

B.II.A

ΟΧΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................. 41

B.II.B

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Κ.ΛΠ.............................................................................................. 48

B.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................... 51

B.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ........................................................................................................................... 54

B.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ......................................................................................................... 56

B.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..................................................................................................... 62

B.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................ 64

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (ΜΕΥΟ) ............................................. 67
C.I

ΥΠΟΔΟΜΗ ................................................................................................................................ 68

C.II.A

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΚΑΦΗ) ............................................................................... 71

C.II.B

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ Κ.ΛΠ.) ......................................... 75

C.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................... 79

C.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ........................................................................................................................... 81

C.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ......................................................................................................... 83

C.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..................................................................................................... 88

C.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ .............................................................. 89

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ .................................................................................................... 92
D.I

ΥΠΟΔΟΜΗ ................................................................................................................................ 93

D.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΒΛΈΠΩ D.I)......................................................................... 95

D.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................... 96

D.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΒΛΈΠΩ D.V) .................................................................................................. 98

-3-

E.

F.

G.

D.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ......................................................................................................... 99

D.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ................................................................................................... 102

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ................................................................................................... 104
E.I

ΥΠΟΔΟΜΗ .............................................................................................................................. 105

E.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ............................................................................................. 108

E.II.A

ΣΚΑΦΗ .................................................................................................................................... 108

E.II.B

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ ..................................................................................................... 112

E.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ....................................... 115

E.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ......................................................................................................................... 118

E.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ....................................................................................................... 120

E.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ................................................................................................... 127

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.............................................................................................. 128
F.I

ΥΠΟΔΟΜΗ .............................................................................................................................. 129

F.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ) ................................................................ 132

F.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ....................................... 134

F.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ......................................................................................................................... 137

F.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ....................................................................................................... 142

F.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ................................................................................................... 148

F.VII

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ................................................................................................. 149

ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ............................................................... 151
G.I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................... 152

G.II

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ......................................................................................................................... 154

-4-

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΓΛΩΣΣΆΡΙΟΥ
Το Γλωσσάριο για τις στατιστικές των μεταφορών
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1994 με σκοπό να
βοηθήσει τις χώρες μέλη κατά τη συλλογή στοιχείων για
τις μεταφορές στο πλαίσιο του κοινού ερωτηματολογίου
που επεξεργάστηκαν από κοινού η UNECE (Οικονομική
Επιτροπή για την Ευρώπη), το ITF (Διεθνές Φόρουμ
Μεταφορών) και η Eurostat.
Η παρούσα τέταρτη έκδοση είναι το αποτέλεσμα
συνεχούς πολύτιμης συνεργασίας μεταξύ των τριών
οργανισμών, οι οποίοι – μέσω του έργου της
διαγραμματειακής ομάδας εργασίας – κατέβαλαν συνεχείς
προσπάθειες για να ανταποκριθούν στην ανάγκη
εναρμόνισης των στατιστικών για τις μεταφορές σε διεθνές
επίπεδο. Το Γλωσσάριο περιλαμβάνει σήμερα xxx
ορισμούς και συνιστά σημείο αναφοράς για όλους όσοι
εμπλέκονται σε στατιστικές για τις μεταφορές. Με την
εφαρμογή των οδηγιών που περιέχονται στους εν λόγω
ορισμούς, θα δοθεί σημαντική ώθηση στη βελτίωση τόσο
της ποιότητας των στοιχείων όσο και της συγκρισιμότητάς
τους.
Στην παρούσα τέταρτη έκδοση αναθεωρήθηκαν
ουσιαστικά τα κεφάλαια σχετικά με τις σιδηροδρομικές
μεταφορές, τις οδικές μεταφορές, τις μεταφορές μέσω
εσωτερικών υδάτινων οδών, τις μεταφορές με αγωγούς
και τις διατροπικές μεταφορές. Προστέθηκε ένα νέο
κεφάλαιο σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές. Στις
σιδηροδρομικές μεταφορές, η αναθεώρηση λαμβάνει
υπόψη
το
μεταβαλλόμενο
περιβάλλον
που
αντιμετωπίζουν οι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών
μεταφορών στην Ευρώπη. Επιπλέον, προστέθηκε ένα
εντελώς καινούργιο τμήμα σχετικά με τα σιδηροδρομικά
ατυχήματα. Τα κεφάλαια σχετικά με τις οδικές μεταφορές
και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
επωφελήθηκαν επίσης από μια εις βάθος αναθεώρηση,
ώστε να εκφράζουν τους τρέχοντες προβληματισμούς.
Στο κεφάλαιο σχετικά με τις μεταφορές μέσω εσωτερικών
υδάτινων οδών προστέθηκε ένα τμήμα για τα ατυχήματα.
Το κεφάλαιο σχετικά με τις μεταφορές μέσω αγωγών
επεκτάθηκε, για να καλύψει τους αγωγούς τόσο αερίου
όσο και πετρελαίου, δεδομένης της αυξανόμενης
σημασίας τους στην τροφοδότηση της αγοράς ενέργειας.
Το νέο κεφάλαιο σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές

ακολουθεί τις οδηγίες
ICAO (Διεθνής Οργανισμός
Πολιτικής Αεροπορίας), αλλά προστέθηκαν και ορισμένα
στοιχεία από την ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών)
και το ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων). Για τη
σύνταξη του κεφαλαίου έγιναν επαφές και με τους τρεις
φορείς και ελήφθησαν χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.
Και στους άλλους τομείς, επίσης, έγιναν οι δέουσες
επαφές με τους σχετικούς διεθνείς φορείς κατά τομέα.
Όλες αυτές οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη
τις πρόσφατες ευρωπαϊκές νομικές πράξεις σε κάθε
συγκεκριμένο τομέα και βοηθούν αρκετά στη συλλογή
στοιχείων στο εν λόγω πιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Εκτός από την προσθήκη υλικού, αποφασίστηκε η
απλοποίηση των τμημάτων που αναφέρονται στις
Επιχειρήσεις, Οικονομικές Επιδόσεις και Απασχόληση.
Κάτι τέτοιο δεν οφείλεται στο ότι το υλικό αυτό δεν
θεωρήθηκε σημαντικό, κάθε άλλο. Η απλοποίηση
αντανακλούσε καλύτερα την πραγματικότητα, σύμφωνα
με την οποία οι δραστηριότητες συλλογής στοιχείων
σχετικά με τις μεταφορές από τους τρεις χρηματοδοτικούς
οργανισμούς εστίαζαν λιγότερο στους τομείς αυτούς από
ό,τι στην καθαρά μεταφορική πλευρά.
Στην παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες
μόνο αλλαγές στο κεφάλαιο σχετικά με τις θαλάσσιες
μεταφορές. Ωστόσο, το έργο θα συνεχιστεί στα πλαίσια
της διαγραμματειακής ομάδας εργασίας (IWG.Trans). Στο
μέλλον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην προσθήκη
ενός τμήματος σχετικά με τα ατυχήματα στις θαλάσσιες
μεταφορές, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί ότι η
ορολογία θα συνεχίζει να αντανακλά τις εξελίξεις στους
άλλους τομείς. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των
μεταφορών είναι ένας άλλος τομέας όπου θα μπορούσε
να σημειωθεί πρόοδος, αν και κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό
αυτήν τη φορά.
Η τρίτη έκδοση μεταφράστηκε σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ρωσικά. Το
ίδιο θα γίνει και με την παρούσα νέα τέταρτη έκδοση. Μια
άλλη
νέα
εξέλιξη
είναι
η
παρουσίαση
μιας
εικονογραφημένης έκδοσης. Στόχος είναι να καταλάβουν
καλύτερα οι χρήστες τις έννοιες που αντιστοιχούν στους
ορισμούς, καθώς μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα δημοσίευση, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10
E-mail: ould.khou.sid'ahmed@unece.org
Internet: http://www.unece.org/trans/
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris
E-mail: mailto:Mario.Barreto@oecd.org
Internet: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org
EUROSTAT
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg
E-mail: Hans.Strelow@ec.europa.eu
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις με πλάγια γράμματα, που αναγράφονται κάτω από ορισμένους ορισμούς,
έχουν στόχο να τους κάνουν πιο εύληπτους και να βοηθήσουν τις χώρες στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων. Οι σημειώσεις δεν αποτελούν μέρος των ορισμών.
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A.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A. Σιδηροδρομικεσ Μεταφορεσ

A.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

A.I-01

Σιδηρόδρομος
Ζεύγος σιδηροτροχιών στις οποίες μπορούν να κινούνται οχήματα πάνω σε τροχιές.
Πλάτος (εύρος) σιδηροδρομικής γραμμής: Απόσταση μεταξύ ζεύγους σιδηροτροχιών, που
μετριέται μεταξύ των εσωτερικών ακμών των κεφαλών των σιδηροτροχιών.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα πλάτη γραμμής:
Κανονικό πλάτος:
1,435 m
Μεγάλο πλάτος:
1,520 m (παράδειγμα: Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών)
1,524 m (παράδειγμα: Φινλανδία)
1,600 m (παράδειγμα: Ιρλανδία)
1,668 m (παράδειγμα: Ισπανία, Πορτογαλία)
Στενό πλάτος: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m.
Το "μεγάλο πλάτος" αναφέρεται ορισμένες φορές ως "μεγάλο εύρος".

A.I-02

Ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή
Σιδηροδρομική γραμμή με εναέρια αλυσοειδή ή σιδηροτροχιά τροφοδοσίας για κίνηση με
ηλεκτρικό ρεύμα.
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι ηλεκτρικού ρεύματος:

A.I-03

-

AC

-

DC

25.000Volt, 50 Hz
15.000 Volt, 16 2/3 Hz
3.000 Volt
1.500 Volt
750 Volt
660 Volt
630 Volt

Σιδηροδρομική γραμμή κυκλοφορίας
Σιδηροδρομική γραμμή που εξασφαλίζει απ’ άκρου σ’ άκρο συνέχεια γραμμής, σχεδιασμένη
για την κίνηση αμαξοστοιχιών μεταξύ σταθμών ή τόπων που αναφέρονται στα δρομολόγια ως
ανεξάρτητα σημεία αναχώρησης ή άφιξης για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.

A.I-04

Παρακαμπτήριες σιδηροδρομικές γραμμές
Παράπλευρες γραμμές που αποτελούν διακλάδωση γραμμών κυκλοφορίας.
Το μήκος των παρακαμπτηρίων περιλαμβάνεται στο μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών,
εφόσον τη διαχείριση έχει ο διαχειριστής υποδομής, εξαιρουμένων των ιδιωτικών
παρακαμπτήριων γραμμών.

A.I-05

Ιδιωτική παρακαμπτήρια σιδηροδρομική γραμμή
Σιδηροδρομική γραμμή ή σύνολο σιδηροδρομικών γραμμών τις οποίες δεν διαχειρίζεται ο
διαχειριστής υποδομής, αλλά συνδέονται με τις γραμμές ενός διαχειριστή υποδομής, έτσι
ώστε:
α) Σιδηροδρομικοί μεταφορείς ή μονάδες υποστηρικτικών λειτουργιών να μπορούν να
εκτελούν αναγκαίες δραστηριότητες.
β) Βιομηχανικές, εμπορικές ή λιμενικές κ.λπ. εγκαταστάσεις ή ομάδα εγκαταστάσεων να
μπορούν να εξυπηρετούνται σιδηροδρομικώς χωρίς μεταφορτώσεις.
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A.I-06

Σιδηροδρομική σύνδεση (Line)
Μία ή περισσότερες γειτνιάζουσες σιδηροδρομικές γραμμές κυκλοφορίας που σχηματίζουν
μια διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Όταν τμήμα δικτύου περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες
σιδηροδρομικές συνδέσεις, τη μία κατά μήκος της άλλης, υπάρχουν τόσες σιδηροδρομικές
συνδέσεις όσες και διαδρομές με αποκλειστικά αντιστοιχούσες σε αυτές σιδηροδρομικές
γραμμές.

A.I-07

Ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική σύνδεση
Σιδηροδρομική σύνδεση με μία ή περισσότερες ηλεκτροδοτούμενες σιδηροδρομικές γραμμές
κυκλοφορίας.
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι ηλεκτρικού ρεύματος:
-

AC

-

DC

25.000 Volt, 50 Hz
15.000 Volt, 16 2/3 Hz
3.000 Volt
1.500 Volt
750 Volt
660 Volt
630 Volt

Τμήματα σιδηροδρομικών συνδέσεων που γειτνιάζουν με σταθμούς και τα οποία
ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά για να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας παρακαμπτήριων
ελιγμών και δεν ηλεκτροδοτούνται μέχρι τους επόμενους σταθμούς πρέπει να εντάσσονται στις
μη ηλεκτροδοτούμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις.
A.I-08

Μετρό
Ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή κυρίως για αστικές μεταφορές με ικανότητα κάλυψης
μεγάλου όγκου κυκλοφορίας, που συνεπάγεται πολύ συχνές μετακινήσεις αμαξοστοιχιών. Οι
γραμμές μετρό χαρακτηρίζονται επίσης από πολύ κοντινές στάσεις, συνήθως απόστασης
περίπου 1.000 m μεταξύ των σταθμών.
Είναι επίσης γνωστό ως "υπόγειος σιδηρόδρομος", "μητροπολιτικός σιδηρόδρομος", "ταχύς
αστικός σιδηρόδρομος".

A.I-09

Γραμμή ελαφρού σιδηροδρόμου
Σιδηροδρομική γραμμή κυρίως για τις αστικές μεταφορές επιβατών, συχνά ηλεκτροδοτούμενη.
Οι σταθμοί/στάσεις απέχουν συνήθως λιγότερο από 1.200 m μεταξύ τους.
Σε σύγκριση με το μετρό, ο ελαφρύς σιδηρόδρομος έχει ελαφρύτερη κατασκευή, είναι
σχεδιασμένος για μικρότερους κυκλοφοριακούς φόρτους και κινείται συνήθως με χαμηλότερες
ταχύτητες. Συνήθως η ισχύς προέρχεται από εναέρια ηλεκτρική γραμμή μέσω τρόλλεϋ ή
παντογράφου. Είναι μερικές φορές δύσκολο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ ελαφρού
σιδηροδρόμου και τραμ· το τραμ γενικότερα δεν διαχωρίζεται από την οδική κυκλοφορία, ενώ ο
ελαφρύς σιδηρόδρομος μπορεί να διαχωρίζεται από άλλα συστήματα.

A.I-10

Τροχιοδρομική γραμμή (τραμ)
Σιδηρόδρομος που είναι κυρίως εγκατεστημένος και καλά ενσωματωμένος στο αστικό οδικό
σύστημα. Τα οχήματα τραμ κινούνται είτε με ηλεκτρισμό είτε με ντηζελοκινητήρα, ιδιαίτερα τα
ειδικά οδικά οχήματα που κινούνται πάνω σε τροχιές.
Είναι επίσης γνωστά ως βαγόνια τραμ.
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A.I-11

Σιδηροδρομική γραμμή
Γραμμή επικοινωνίας αποτελούμενη από σιδηροτροχιές αποκλειστικά για χρήση από
σιδηροδρομικά οχήματα.
Η γραμμή επικοινωνίας είναι ένας χώρος εξοπλισμένος για την εκτέλεση σιδηροδρομικών
μεταφορών.

A.I-12

Κύρια σιδηροδρομική γραμμή
Οι κύριες σιδηροδρομικές γραμμές περιλαμβάνουν σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής
ταχύτητας, καθώς και τις σημαντικότερες συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές, όπως ορίζεται
από τις εθνικές ή διεθνείς αρχές.
Για παράδειγμα, εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν
συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο εντός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το
οποίο θεωρείται σημαντικό σε κοινοτικό επίπεδο.

A.I-13

Συμβατική σιδηροδρομική γραμμή
Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές που δεν έχουν ταξινομηθεί ως «σιδηροδρομικές γραμμές
αποκλειστικά υψηλών ταχυτήτων» ή «αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών
ταχυτήτων».

A.I-14

Σιδηροδρομική γραμμή αποκλειστικά υψηλών ταχυτήτων
Σιδηροδρομική γραμμή ειδικά κατασκευασμένη ώστε να επιτρέπει να αναπτύσσονται γενικά
ταχύτητες ίσες ή μεγαλύτερες από 250 km/h στα βασικά της τμήματα.
Στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων μπορεί να περιλαμβάνονται και συνδετήριες
διαδρομές, ιδίως τμήματα σύνδεσης σε κεντρικούς σταθμούς πόλεων που βρίσκονται στην
πορεία τους, στις οποίες οι ταχύτητες μπορεί να εξαρτώνται από τοπικές συνθήκες.

A.I-15

Αναβαθμισμένη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων
Συμβατική σιδηροδρομική γραμμή ειδικά αναβαθμισμένη ώστε να επιτρέπει να αναπτύσσονται
ταχύτητες της τάξεως των 200 km/h στα κύρια τμήματα.
Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικά αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλών
ταχυτήτων με ειδικά χαρακτηριστικά οφειλόμενα σε περιορισμούς λόγω τοπογραφικών
ιδιαιτεροτήτων, αναγλύφου ή αστικού χωροταξικού σχεδιασμού, στις οποίες πρέπει να
προσαρμόζεται αναλόγως η ταχύτητα.

A.I-16

Μήκος σιδηροδρομικών συνδέσεων σε λειτουργία
Το συνολικό μήκος σιδηροδρομικής σύνδεσης σε λειτουργία για τη μεταφορά επιβατών,
εμπορευμάτων ή και των δύο.
Όταν μια σιδηροδρομική σύνδεση χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλές σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις, αυτή θα μετριέται μόνο μία φορά.
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A.I-17

Σιδηροδρομικό δίκτυο
Το σύνολο των σιδηροδρόμων σε μια δεδομένη περιοχή.
Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται δρόμοι ή υδάτινες οδοί, έστω κι αν από εκεί μεταφέρεται
τροχαίο υλικό, π.χ. με ρυμουλκούμενα οχήματα ή πορθμεία. Εξαιρούνται επίσης σιδηρόδρομοι
χρησιμοποιούμενοι αποκλειστικά για τουρισμό καθώς και σιδηρόδρομοι κατασκευασμένοι
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ορυχείων, δασών ή άλλων βιομηχανικών ή γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που δεν είναι στη διάθεση του κοινού.

A.I-18

Τμήμα σιδηροδρομικού δικτύου
Συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει δύο ή περισσότερα γεωγραφικά σημεία
αναφοράς. Κάθε τμήμα έχει σημείο εκκίνησης και τερματισμού, είτε είναι διασταύρωση
σιδηροδρομικής γραμμής, σύνορα χώρας ή σιδηροδρομικός σταθμός.

A.I-19

Μέγιστη εμπορική ταχύτητα
Η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται σε εμπορικές χρήσεις λαμβανομένων υπόψη των
τεχνικών χαρακτηριστικών της υποδομής.

A.I-20

Περιτύπωμα φόρτωσης
Προφίλ της διαδρομής από την οποία πρέπει να διέλθει ένα σιδηροδρομικό όχημα και το
φορτίο του, λαμβανομένων υπόψη των σηράγγων και των πλευρικών εμποδίων των
σιδηροδρομικών γραμμών.
Υπάρχουν 3 διεθνή περιτυπώματα, συμφωνημένα από την UIC:
-

ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑ Α: Ολικό ύψος 3,85 m πάνω από τις σιδηροτροχιές και 1,28 m εκατέρωθεν
του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής.
ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑ Β: Ολικό ύψος 4,08 m πάνω από τις σιδηροτροχιές και 1,28 m εκατέρωθεν
του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής.
ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑ Γ : Ολικό ύψος 4,65 m πάνω από τις σιδηροτροχιές και 1,45 m εκατέρωθεν
του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ένα άλλο περιτύπωμα ιδιαίτερης σημασίας είναι το ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑ B+, για το οποίο το
συνολικό ύψος είναι 4,18 m πάνω από τις σιδηροτροχιές και 1,36 m εκατέρωθεν του άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής.
Γενικότερα, υπάρχουν και πολλά άλλα περιτυπώματα αναγνωρισμένα από σιδηροδρομικά
δίκτυα.
A.I-21

Σιδηροδρομικός σταθμός
Σιδηροδρομική εγκατάσταση που είτε είναι ανοικτή στο κοινό είτε όχι, κατά κανόνα έχει
προσωπικό και έχει σχεδιαστεί για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες:
σχηματισμός, αποστολή, παραλαβή και προσωρινή στάθμευση αμαξοστοιχιών
στάθμευση και διαλογή τροχαίου υλικού
επιβίβαση και εναλλαγή επιβατών
γενικά, όταν είναι ανοικτή στο κοινό, διαθέτει εγκαταστάσεις για την αγορά εισιτηρίων
φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

A.I-22

Κοινός σιδηροδρομικός σταθμός
Σταθμός σύνδεσης μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών, η λειτουργία του οποίου διέπεται από
συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών ή εταιρειών.
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A.I-23

Στάση
Σταθμός αμαξοστοιχίας κατά κανόνα ανοικτός μόνο στην επιβατική κυκλοφορία και συνήθως
χωρίς προσωπικό.

A.I-24

Σταθμός διαλογής
Σταθμός ή τμήμα του σταθμού που έχει ειδικά εξοπλιστεί με ορισμένες τροχιές ή λοιπό
εξοπλισμό για τους χειρισμούς διαλογής σιδηροδρομικών οχημάτων.
Ορισμένες φορές αναφέρεται και ως εγκατάσταση διαλογής.

A.I-25

Τερματικός σταθμός διατροπικών σιδηροδρομικών μεταφορών
Χώρος εξοπλισμένος για τη μεταφόρτωση και την αποθήκευση μονάδων διατροπικών
μεταφορών (ITU) μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, ένας από τους οποίους είναι ο
σιδηρόδρομος.
Η έννοια του «ακτινωτού τροχού» (hub and spoke) σχετίζεται με τη συλλογή μέσω ενός
κεντρικού σημείου (κόμβος) και τη διανομή προς διάφορες κατευθύνσεις (ακτίνες). Ο κόμβος
είναι ένα κεντρικό σημείο για τη συλλογή, διαλογή, μεταφόρτωση και διανομή των
εμπορευμάτων για συγκεκριμένη περιοχή.
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A.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A.II.A

ΟΧΗΜΑΤΑ

A.II.A-01

Σιδηροδρομικό όχημα
Κινητός εξοπλισμός κινούμενος αποκλειστικά σε σιδηροτροχιές, είτε με ίδιες δυνάμεις (ελκτικά
οχήματα), είτε ελκόμενος από ένα άλλο όχημα (επιβατάμαξες, ρυμουλκούμενα οχήματα
αυτοκινηταμαξών, σκευοφόροι και φορτάμαξες).
Στις στατιστικές για μια σιδηροδρομική επιχείρηση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα οχήματα:

A.II.A-02

-

Όλα τα σιδηροδρομικά οχήματα που ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα από αυτή
και είναι στην ουσιαστική της διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι υπό
επισκευή ή εν αναμονή επισκευής ή αποθηκευμένα σε λειτουργική ή μη κατάσταση, καθώς
και ξένα οχήματα στη διάθεση της επιχείρησης και οχήματα της επιχείρησης που
βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και διατίθενται για κανονική υπηρεσία κυκλοφορίας

-

Φορτάμαξες ιδιωτών, δηλ. φορτάμαξες που δεν ανήκουν στη σιδηροδρομική επιχείρηση,
αλλά που κυκλοφορούν γι’ αυτήν υπό ειδικούς όρους και έγκριση, καθώς και φορτάμαξες
που είναι εκμισθωμένες από τη σιδηροδρομική επιχείρηση σε τρίτους και λειτουργούν ως
φορτάμαξες ιδιωτών.

-

Από τις στατιστικές για μια σιδηροδρομική εταιρεία εξαιρούνται οχήματα που δεν είναι στη
διάθεσή της, δηλ.



Ξένα οχήματα ή οχήματα που δεν ανήκουν στη σιδηροδρομική επιχείρηση και
κυκλοφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο



Οχήματα εκμισθωμένα ή κατ’ άλλο τρόπο ευρισκόμενα στη διάθεση άλλων
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων



Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακές μεταφορές, έχουν
χαρακτηριστεί ως άχρηστο υλικό ή προορίζονται για πώληση ή διάλυση.

Σιδηροδρομικό όχημα υψηλών ταχυτήτων
Σιδηροδρομικό όχημα σχεδιασμένο για να κινείται με ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 250 km/h
σε σιδηροδρομικές γραμμές αποκλειστικά υψηλών ταχυτήτων.

A.II.A-03

Σιδηροδρομικό όχημα υψηλών ταχυτήτων με σύστημα κλίσεως
Σιδηροδρομικό όχημα με σύστημα κλίσεως σχεδιασμένο να αναπτύσσει εμπορική ταχύτητα
της τάξεως των 200 km/h ή μεγαλύτερη σε αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών
ταχυτήτων.

A.II.A-04

Συμβατικό σιδηροδρομικό όχημα υψηλών ταχυτήτων
Κάθε σιδηροδρομικό όχημα που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένο να κινείται σε σιδηροδρομικές
γραμμές αποκλειστικά υψηλών ταχυτήτων ή αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές
υψηλών ταχυτήτων, αλλά που μπορεί ωστόσο να αναπτύξει μέγιστη εμπορική ταχύτητα
περίπου 200 km/h.
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A.II.A-05

Αμαξοστοιχία σταθερής σύνθεσης
Μη διαιρούμενο σύνολο αυτοκινητάμαξας(ών) και ρυμουλκούμενου(ων) οχήματος(ων)
αυτοκινηταμαξών ή ελκτικής(ών) άμαξας(ών) και επιβατικού(ών) σιδηροδρομικού(ών)
οχήματος(ων).
Περιλαμβάνονται και αμαξοστοιχίες σταθερής σύνθεσης οι οποίες τεχνικώς μπορούν να
διαιρεθούν αλλά οι οποίες κανονικά διατηρούνται στην ίδια διαμόρφωση. Μια αμαξοστοιχία
σταθερής σύνθεσης μπορεί να ζευχθεί με μια άλλη. Κάθε αμαξοστοιχία σταθερής σύνθεσης
μπορεί να έχει πάνω από ένα ελκτικό όχημα.

A.II.A-06

Ελκτικό όχημα
Όχημα εξοπλισμένο με πηγή ενέργειας και κινητήρα, ή μόνο με κινητήρα, προοριζόμενο είτε
για να έλκει άλλα οχήματα ("ελκτική άμαξα") ή και για να έλκει άλλα οχήματα και για να
μεταφέρει επιβάτες και/ή εμπορεύματα ("αυτοκινητάμαξα").

A.II.A-07

Ελκτική άμαξα
Σιδηροδρομικό όχημα έλξεως με ισχύ 110 kW και πάνω στο άγκιστρο έλξεως, εξοπλισμένο με
πηγή ενέργειας και κινητήρα ή μόνο με κινητήρα, που χρησιμοποιείται για την έλξη
σιδηροδρομικών οχημάτων.
Οι ελαφροί σιδηροδρομικοί ελκυστήρες εξαιρούνται.
Τύποι ελκτικών αμαξών
-

Ηλεκτράμαξα
Ελκτική άμαξα με έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες, που παίρνει ρεύμα κατά
πρώτο λόγο από εναέριους αγωγούς ή σιδηροτροχιές τροφοδοσίας ή από συσσωρευτές
που βρίσκονται πάνω στην ελκτική άμαξα.
Ηλεκτράμαξα εξοπλισμένη ως ανωτέρω και η οποία διαθέτει επίσης κινητήρα (ντήζελ ή
άλλο) για την παροχή ρεύματος στον ηλεκτροκινητήρα για τις περιπτώσεις που δεν μπορεί
να τροφοδοτηθεί από εναέριο αγωγό ή από σιδηροτροχιά τροφοδοσίας, κατατάσσεται στις
ηλεκτράμαξες.

-

Ντηζελάμαξα
Ελκτική άμαξα, κύρια πηγή ενέργειας της οποίας είναι ντηζελοκινητήρας, άσχετα με τον
τύπο του εγκατεστημένου συστήματος μετάδοσης κινήσεως.
Ωστόσο, ντηζελοηλεκτροκίνητες ελκτικές άμαξες εξοπλισμένες να παίρνουν ρεύμα από
εναέριο αγωγό ή σιδηροτροχιά τροφοδοσίας κατατάσσονται στις ηλεκτράμαξες.

-

Ατμάμαξα
Ελκτική άμαξα, με κυλίνδρους ή στροβιλοκίνητη, στην οποία η πηγή ενέργειας είναι ατμός,
άσχετα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου.

A.II.A-08

Ελαφρύς σιδηροδρομικός ελκυστήρας
Σιδηροδρομικό όχημα έλξεως με ισχύ μικρότερη από 110 kW στο άγκιστρο έλξεως.
Κανονικά χρησιμοποιείται για ελιγμούς ή για αμαξοστοιχίες έργων και για υπηρεσίες μικρών
αποστάσεων ή χαμηλών φορτίων σε τερματικούς σταθμούς. Οι ορισμοί των διαφόρων
κατηγοριών ελκτικών αμαξών (ηλεκτροκίνητες, ντήζελ) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους
ελαφρούς σιδηροδρομικούς ελκυστήρες.
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A.II.A-09

Αυτοκινητάμαξα
Σιδηροδρομικό ελκτικό όχημα με κινητήρα, κατασκευασμένο για τη σιδηροδρομική μεταφορά
επιβατών ή εμπορευμάτων.
Οι ορισμοί των διαφόρων κατηγοριών ελκτικών αμαξών (ηλεκτροκίνητες, ντήζελ) εφαρμόζονται
κατ’ αναλογία και στις αυτοκινητάμαξες.
Σύνθεση αποτελούμενη από αυτοκινητάμαξες και ρυμουλκούμενα οχήματα αυτοκινηταμαξών
μπορεί να αναφέρεται ως:
-

"Πολλαπλή μονάδα", αν είναι αρθρωτή
"Αμαξοστοιχία σταθερής σύνθεσης", εάν είναι σταθερή.

Στις στατιστικές για ελκτικά οχήματα, κάθε αυτοκινητάμαξα που ανήκει σε ένα αδιαίρετο σύνολο
μετριέται ξεχωριστά· σε στατιστικές για επιβατικά και φορτηγά οχήματα, κάθε αμάξωμα
διαρρυθμισμένο να μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα (ελκτικά ή μη ελκτικά) υπολογίζεται ως
μονάδα. Ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγκατασταθεί διαμερίσματα οδηγών, οποιαδήποτε
μονάδα με ελκτική ενέργεια πρέπει να θεωρείται ελκτικό όχημα. Όταν δύο μονάδες
αυτοκινητάμαξας έχουν κοινό ελκτικό φορείο, και οι δύο μονάδες θεωρούνται ελκτικό όχημα.
A.II.A-10

Επιβατικό σιδηροδρομικό όχημα
Σιδηροδρομικό όχημα για τη μεταφορά επιβατών, έστω κι αν περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
διαμερίσματα με χώρους προοριζόμενους ειδικά για αποσκευές, δέματα, ταχυδρομείο κ.λπ.
Στα οχήματα αυτά περιλαμβάνονται ειδικά οχήματα όπως κλινάμαξες, άμαξες-σαλόνια,
εστιάμαξες, ασθενοφόρα οχήματα και σκευοφόροι που μεταφέρουν συνοδευόμενα οδικά
επιβατικά οχήματα. Κάθε ξεχωριστό όχημα ενός αδιαίρετου συνόλου για τη μεταφορά επιβατών
υπολογίζεται ως ένα επιβατικό σιδηροδρομικό όχημα. Συμπεριλαμβάνονται και
αυτοκινητάμαξες, εάν είναι σχεδιασμένες για μεταφορά επιβατών.

A.II.A-11

Όχημα μετρό
Ηλεκτρικό σιδηροδρομικό όχημα σχεδιασμένο για χρήση σε μετρό.
Συνήθως τροφοδοτείται με ισχύ από τρίτη σιδηροτροχιά.

A.II.A-12

Τροχιοδρομικό όχημα (τραμ)
Οδικό όχημα που μεταφέρει επιβάτες ή φορτίο και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε τροχιοδρομική
γραμμή.

A.II.A-13

Όχημα ελαφρού σιδηροδρόμου
Σιδηροδρομικό όχημα σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμή ελαφρού σιδηροδρόμου.

A.II.A-14

Ρυμουλκούμενο όχημα (ρυμούλκα) αυτοκινητάμαξας
Μη ελκτικό επιβατικό σιδηροδρομικό όχημα που συνδέεται σε μία ή περισσότερες
αυτοκινητάμαξες.
Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έστω κι αν σύρονται από αυτοκινητάμαξα,
αναφέρονται ως φορτάμαξες.

A.II.A-15

Επιβατάμαξα
Επιβατικό σιδηροδρομικό όχημα εκτός από αυτοκινητάμαξα ή ρυμουλκούμενο όχημα
αυτοκινητάμαξας.
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A.II.A-16

Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: θέσεις και κλίνες
Ο αριθμός θέσεων ή/και κλινών που είναι διαθέσιμος σε ένα επιβατικό όχημα, όταν εκτελεί την
υπηρεσία για την οποία προορίζεται.
Εξαιρούνται οι θέσεις σε εστιάμαξες και σε διαμερίσματα κυλικείου.

A.II.A-17

Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: θέσεις ορθίων
Ο αριθμός επιτρεπόμενων θέσεων ορθίων σε ένα επιβατικό όχημα, όταν εκτελεί την υπηρεσία
για την οποία προορίζεται.

A.II.A-18

Σκευοφόρος
Μη ελκτικό σιδηροδρομικό όχημα που αποτελεί τμήμα επιβατικής ή εμπορικής αμαξοστοιχίας
και χρησιμοποιείται από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας καθώς και για τη μεταφορά
αποσκευών, δεμάτων, δικύκλων, συνοδευόμενων οδικών επιβατικών οχημάτων κ.λπ.
Οχήματα με ένα ή περισσότερα διαμερίσματα επιβατών δεν περιλαμβάνονται στις σκευοφόρους
αλλά στα επιβατικά σιδηροδρομικά οχήματα. Οχήματα ταχυδρομείου περιλαμβάνονται στις
σκευοφόρους όταν δεν έχουν διαμέρισμα επιβατών.

A.II.A-19

Φορτάμαξα
Σιδηροδρομικό όχημα προοριζόμενο κανονικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

A.II.A-20

Φορτάμαξα ιδιοκτησίας σιδηροδρομικής επιχείρησης
Κάθε φορτάμαξα που ανήκει σε σιδηροδρομική επιχείρηση.
Εξαιρούνται οι ιδιωτικές φορτάμαξες.

A.II.A-21

Ιδιωτική φορτάμαξα
Φορτάμαξα που δεν ανήκει σε σιδηροδρομική επιχείρηση, αλλά που είναι στη διάθεσή της και
που μπορεί να τη χρησιμοποιεί υπό ειδικούς όρους, ή φορτάμαξα εκμισθωμένη από
σιδηροδρομική εταιρεία σε τρίτους.

A.II.A-22

Κλειστή φορτάμαξα
Φορτάμαξα που χαρακτηρίζεται από την κλειστή της κατασκευή, με οροφή και πλήρως
καλυμμένες πλευρές, και μπορεί να κλειδώνει ή/και να σφραγίζεται.
Στον ορισμό συμπεριλαμβάνονται και φορτάμαξες με ανοιγόμενη οροφή, καθώς και μονωμένες
(ισοθερμικές), θερμαινόμενες και φορτάμαξες-ψυγεία.

A.II.A-23

Mονωμένη (ισοθερμική) φορτάμαξα
Κλειστή φορτάμαξα, το αμάξωμα της οποίας είναι κατασκευασμένο με μονωτικά τοιχώματα,
πόρτες δάπεδο και οροφή, έτσι ώστε η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού της
φορτάμαξας και του εξωτερικού να περιορίζεται προκειμένου ο συντελεστής ολικής μεταφοράς
θερμότητας (συντελεστής Κ) να επιτρέπει στον εξοπλισμό να εντάσσεται σε μία από τις
ακόλουθες δύο κατηγορίες:
2
- IN = Κανονική μόνωση: χαρακτηρίζεται από συντελεστή K ίσο ή μικρότερο από 0,7 W/m
o
C
2
- IR = Ισχυρή μόνωση: χαρακτηρίζεται από συντελεστή K ίσο ή μικρότερο από 0,4 W/m oC.

- 16 -

A. Σιδηροδρομικεσ Μεταφορεσ
A.II.A-24

Φορτάμαξα-ψυγείο
Μονωμένη φορτάμαξα που χρησιμοποιεί πηγή ψύξης. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν τις εξής:
-

Φυσικός πάγος, με ή χωρίς προσθήκη άλατος
Ευτηκτικές πλάκες· ξηρός πάγος με ή χωρίς έλεγχο εξάχνωσης
Υγροποιημένα αέρια με ή χωρίς έλεγχο εξάτμισης κ.λπ., που δεν είναι μηχανική μονάδα ή
μονάδα "απορρόφησης".
Μια τέτοια φορτάμαξα έχει τη δυνατότητα, με μέση εξωτερική θερμοκρασία + 30o C, να
χαμηλώνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της, όταν είναι κενή, και στη συνέχεια να την διατηρεί
με τη βοήθεια κατάλληλων ψυκτικών και εξαρτημάτων:

A.II.A-25

στους + 7o C κατά το μέγιστο στην περίπτωση κλάσης A
στους - 10o C κατά το μέγιστο στην περίπτωση κλάσης Β
στους - 20o C κατά το μέγιστο στην περίπτωση κλάσης Γ και
στους 0o C κατά το μέγιστο στην περίπτωση κλάσης Δ

Φορτάμαξα-ψυγείο που ψύχεται μηχανικώς
Μονωμένη φορτάμαξα είτε εφοδιασμένη με δική της ψυκτική συσκευή είτε εξυπηρετούμενη
από κοινού με άλλες τέτοιες μονάδες από εξωτερικό ψυκτικό σύστημα. Αυτές οι ψυκτικές
συσκευές περιλαμβάνουν:
-

Μηχανικούς συμπιεστές
Μονάδες "απορρόφησης"

Μια φορτάμαξα-ψυγείο που ψύχεται μηχανικώς πρέπει να μπορεί, με μέση εξωτερική
θερμοκρασία + 30 o C, να χαμηλώνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της, όταν είναι κενή, και
στη συνέχεια να τη διατηρεί συνεχώς σε επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται
κατωτέρω για τις τρεις κλάσεις ως εξής:
Κλάση A. Η εσωτερική θερμοκρασία της φορτάμαξας πρέπει να διατηρείται μεταξύ +12 o C και
0 o C συμπεριλαμβανομένων.
Κλάση Β. Η εσωτερική θερμοκρασία της φορτάμαξας πρέπει να διατηρείται μεταξύ +12 o C και 10 o C συμπεριλαμβανομένων.
Κλάση Γ. Η εσωτερική θερμοκρασία της φορτάμαξας πρέπει να διατηρείται μεταξύ +12 o C και 20 o C συμπεριλαμβανομένων.
A.II.A-26

Θερμαινόμενη φορτάμαξα
Μονωμένη φορτάμαξα εφοδιασμένη με θερμαντήρα.
Κλάση Α. Θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι - 10
o
C, και
Κλάση Β. Θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι - 20
o
C.

A.II.A-27

Φορτάμαξα με υψηλές παρειές
Φορτάμαξα χωρίς οροφή και με σταθερές παρειές ψηλότερες από 60 cm.

A.II.A-28

Επίπεδη φορτάμαξα (πλατφόρμα)
Φορτάμαξα χωρίς οροφή ή παρειές, ή φορτάμαξα χωρίς οροφή αλλά με παρειές όχι
ψηλότερες από 60 cm, ή φορτάμαξα με εγκάρσιες δοκούς εξισορρόπησης, συνήθους ή ειδικού
τύπου.
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A.II.A-29

Βυτιοφόρο όχημα (φορτάμαξα-δεξαμενή)
Φορτάμαξα σχεδιασμένη για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων.

A.II.A-30

Φορτάμαξα σιλό
Φορτάμαξες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος κ.λπ.

A.II.A-31

Φορτάμαξα διατροπικών μεταφορών (βλέπε Z.ΙΙ-10)
Φορτάμαξα ειδικά κατασκευασμένη ή εξοπλισμένη για τη μεταφορά μονάδων διατροπικής
μεταφοράς (ITU) ή άλλων φορτηγών οδικών οχημάτων.
Τύποι φορταμαξών:
-

A.II.A-32

Φορτάμαξα με θύλακα (τύπου καγκουρό): Σιδηροδρομική φορτάμαξα με θύλακα για
υποδοχή συγκροτήματος άξονα/τροχών ημιρυμουλκούμενου οχήματος
Φορτάμαξα με κάνιστρο: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με αποσυναρμολογούμενο βοηθητικό
πλαίσιο, που διαθέτει διατάξεις για κατακόρυφο χειρισμό, ώστε να επιτρέπεται η φόρτωση
και εκφόρτωση των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ή οδικών αυτοκίνητων οχημάτων
Φορτάμαξα ανοικτού πλαισίου: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με κεντρικό πλαίσιο που έχει
σχεδιαστεί για μεταφορά ημιρυμουλκούμενου οχήματος
Χαμηλοδάπεδη φορτάμαξα: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με χαμηλή πλατφόρμα φόρτωσης
που έχει κατασκευαστεί για να μεταφέρει, μεταξύ άλλων, ITU
Φορτάμαξα κυλιομένης οδού: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με χαμηλό δάπεδο καθ' όλο το
μήκος της, η οποία, όταν είναι συνδεδεμένη, σχηματίζει κυλιόμενη οδό
Φορτάμαξα διπλής στοιβασίας: Σιδηροδρομική φορτάμαξα σχεδιασμένη για τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων στοιβασμένων το ένα πάνω στο άλλο
Τροχιοδικό ημιρυμουλκούμενο όχημα: Ένα οδικό ημιρυμουλκούμενο όχημα που μπορεί να
μετατραπεί σε σιδηροδρομική φορτάμαξα με την προσθήκη σιδηροδρομικού φορείου.

Μεταφορική ικανότητα φορτάμαξας
Η μεταφορική ικανότητα της φορτάμαξας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που μπορεί να
μεταφέρει.

A.II.A-33

Ηλικία σιδηροδρομικού οχήματος
Τα έτη που έχουν περάσει από την πρώτη καταχώριση ενός σιδηροδρομικού οχήματος,
ανεξάρτητα από τη χώρα καταχώρισης.

- 18 -

A. Σιδηροδρομικεσ Μεταφορεσ

A.II.B

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Κ.ΛΠ.

A.II.B-01

Μονάδα φόρτωσης
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body.
Τα “Flats” (βλέπε Α.II.B-09 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές,
περιλαμβάνονται ως ειδικός τύπος εμπορευματοκιβωτίου.

A.II.B-02

Μονάδα διατροπικών μεταφορών (ITU)
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body ή ημιρυμουλκούμενο όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο οδικό
όχημα κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές.

A.II.B-03

Εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικό κιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου, ενισχυμένο και δυνάμενο να στοιβάζεται
επιτρέποντας οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις.
Ένας πιο επίσημος τεχνικός ορισμός του εμπορευματοκιβωτίου είναι:
"Είδος μεταφορικού εξοπλισμού το οποίο:
α) είναι μόνιμου χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, επαρκώς ανθεκτικό για επανειλημμένη
χρήση
β) είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, με ένα ή
περισσότερους τρόπους (μέσα) μεταφοράς, χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση
γ) είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του, ιδίως τη
μεταφορά του από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο
δ) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γεμίζεται και να αδειάζεται εύκολα
ε) μπορεί να στοιβάζεται, και
στ) έχει εσωτερικό όγκο 1 m3 ή περισσότερο."
Τα swap bodies εξαιρούνται.
Αν και δεν έχουν εσωτερικό όγκο και, κατά συνέπεια, δεν πληρούν το κριτήριο (στ) ανωτέρω, τα
flats (βλέπε Α.II.B-09 κατωτέρω) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει
να θεωρηθούν ως ειδικού τύπου εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς περιλαμβάνονται στον
ορισμό.

A.II.B-04

Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων
Τα κύρια μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων είναι:
α)
β)
γ)
δ)

Εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκος 40 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους (υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια)
Αεροπορικά εμπορευματοκιβώτια (εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τα πρότυπα που
έχουν θεσπιστεί για τις αεροπορικές μεταφορές).

Τα εμπορευματοκιβώτια είναι συνήθως ύψους 8 ποδιών, αλλά υπάρχουν και άλλα ύψη. Τα
"εμπορευματοκιβώτια μεγάλου ύψους" είναι εμπορευματοκιβώτια με ύψος 9,5 πόδια. Τα
"υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια" είναι εμπορευματοκιβώτια που υπερβαίνουν τις διαστάσεις
ISO. Περιλαμβάνουν μήκη εμπορευματοκιβωτίων 45, 48 και 53 ποδιών. Τα μεγέθη των
εμπορευματοκιβωτίων που ταξινομούνται σύμφωνα με τα σημεία α) έως γ) αναφέρονται ως
μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.
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A.II.B-05

Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο καλείται επίσης συνολικό
μεικτό βάρος εμπορευμάτων. Το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε
εμπορευματοκιβώτια μπορεί να υπολογιστεί αν από το συνολικό μεικτό βάρος αφαιρεθεί το
απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου και το αντίστροφο. Αν δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά με
το απόβαρο, τότε αυτό πρέπει να εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω μέσους όρους.
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από
και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια

A.II.B-06

2,3 τόνοι
3,7 τόνοι
20 πόδια
3,0 τόνοι
4,7 τόνοι

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
Οι κύριοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο προτύπων ISO για τα
εμπορευματοκιβώτια, είναι:
1. Εμπορευματοκιβώτια γενικής χρήσης
2. Εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων
- κλειστό αεριζόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- ανοικτό από επάνω εμπορευματοκιβώτιο
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με πλήρη
υπερκατασκευή
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερκατασκευή και σταθερά άκρα
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερκατασκευή και πτυσσόμενα άκρα
- πλατφόρμα (εμπορευματοκιβώτιο)
3. Εμπορευματοκιβώτια ειδικού φορτίου
- θερμικό εμπορευματοκιβώτιο
- μονωμένο εμπορευματοκιβώτιο
- ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο (αναλώσιμο ψυκτικό)
- μηχανικώς ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- ψυχόμενο και θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή
- εμπορευματοκιβώτιο ξηρού χύδην φορτίου
- εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου φορτίου (όπως αυτοκίνητα, ζώα και άλλα) και
- εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικών μεταφορών.

A.II.B-07

TEU (Μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - Twenty-foot Equivalent Unit)
Στατιστική μονάδα που βασίζεται σε εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδιών (6,10 m) για
την τυποποιημένη μέτρηση εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων και την
περιγραφή της χωρητικότητας πλοίων ή τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένα
εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδών ισούται με 1 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδών ισούται με 2 TEU
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος μεταξύ 20 και 40 πόδια ισούται με 1,50 TEU
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος πάνω από 40 πόδια ισούται με 2,25 TEU
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A.II.B-08

Swap body (κινητό αμάξωμα – σουάπ)
Μονάδα μεταφοράς φορτίου, βελτιστοποιημένη σε διαστάσεις οδικού οχήματος, η οποία
διαθέτει διατάξεις χειρισμού για διατροπικές μεταφορές, συνήθως οδικές/σιδηροδρομικές.
Αυτές οι μονάδες δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να στοιβάζονται όταν είναι πλήρεις ή να
ανυψώνονται από πάνω. Πολλές μονάδες μπορούν να σχεδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο
σήμερα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με τα εμπορευματοκιβώτια. Το βασικό χαρακτηριστικό που
τις κάνει να διαφέρουν από τα εμπορευματοκιβώτια είναι ότι είναι βελτιστοποιημένες σε
διαστάσεις οδικού οχήματος. Αυτή η μονάδα χρειάζεται έγκριση της Διεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόμων (UIC) για να χρησιμοποιείται σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ορισμένα swap
bodies είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενα σκέλη πάνω στα οποία στηρίζεται η μονάδα όταν
δεν βρίσκεται πάνω σε όχημα.

A.II.B-09

Flat (φλατ)
Πλατφόρμα στην οποία μπορεί να τοποθετείται φορτίο, χωρίς οποιαδήποτε υπερκατασκευή,
με το ίδιο όμως μήκος και πλάτος με τη βάση ενός εμπορευματοκιβωτίου και εξοπλισμένη με
γωνιακά εξαρτήματα πάνω και κάτω.
Είναι εναλλακτικός όρος για ορισμένους τύπους εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσης –
συγκεκριμένα για εμπορευματοκιβώτια-πλατφόρμες και για εμπορευματοκιβώτια σε πλατφόρμα
με ατελείς υπερκατασκευές.

A.II.B-10

Παλέτα
Ανυψούμενη πλατφόρμα, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την ανύψωση και στοιβασία
εμπορευμάτων.
Οι παλέτες είναι συνήθως κατασκευασμένες από ξύλο, με τυποποιημένες διαστάσεις:
1000mm X 1200mm (ISO) και 800mm X 1200mm (CEN).

A.II.B-11

Τρόλεϊ μεταφοράς
Μικρή, μη στοιβάσιμη, συνήθως κιβωτιοειδής μονάδα πάνω σε τροχούς, για τη διευκόλυνση
της φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων.

A.II.B-12

Μονάδα Ro-Ro
Τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως φορτηγό αμάξι,
ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να κινείται ή να ρυμουλκείται πάνω
σε πλοίο ή αμαξοστοιχία.
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A.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

A.III-01

Σιδηροδρομική επιχείρηση
Κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση που ενεργεί κυρίως ως σιδηροδρομικός μεταφορέας, ως
διαχειριστής υποδομής ή ως ενιαία εταιρεία.
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιχείρηση η κύρια δραστηριότητα της οποίας δεν σχετίζεται με
τους σιδηροδρόμους, εάν το μερίδιό της στη σιδηροδρομική αγορά δεν είναι οριακό. Θα πρέπει
να αναφέρονται μόνον οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σιδηροδρόμους.

A.III-02

Σιδηροδρομικός μεταφορέας
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός μεταφορέας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά
εμπορευμάτων και/ή επιβατών σιδηροδρομικώς.
Περιλαμβάνονται όλοι οι μεταφορείς που διαθέτουν/παρέχουν έλξη. Εξαιρούνται
σιδηροδρομικοί μεταφορείς που δραστηριοποιούνται εξ ολοκλήρου ή κυρίως μέσα σε
βιομηχανικές και παρόμοιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, και
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν κυρίως τοπικές τουριστικές υπηρεσίες, όπως
διατηρούμενοι ιστορικοί ατμοκίνητοι σιδηρόδρομοι. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και ο
όρος (αγγλικά) “railway undertaking".

A.III-03

Διαχειριστής υποδομής
Κάθε επιχείρηση ή μεταφορέας που ευθύνεται ιδίως για τη δημιουργία και συντήρηση
σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου και
ασφάλειας.
Ένας διαχειριστής υποδομής μπορεί να αναθέσει σε άλλη σιδηροδρομική εταιρεία τα ακόλουθα
καθήκοντα: συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και λειτουργία των συστημάτων
ελέγχου και ασφάλειας.

A.III-04

Ενιαία εταιρεία
Σιδηροδρομικός μεταφορέας που είναι και διαχειριστής υποδομής.

A.III-05

Απασχόληση
Μέσος αριθμός ατόμων που εργάζονται κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου σε μια
σιδηροδρομική επιχείρηση, καθώς και ατόμων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης, αλλά
ανήκουν και πληρώνονται απευθείας από αυτή.
Στις στατιστικές θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι ισοδυναμούντες με υπαλλήλους
πλήρους απασχόλησης που εκτελούν κύριες και βοηθητικές σιδηροδρομικές δραστηριότητες
(εκμετάλλευση, ανακαινίσεις, νέες κατασκευές, οδικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες, παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, ξενοδοχεία και εστιατόρια κ.λπ.).

A.III-06

Είδη απασχόλησης
Οι κύριες κατηγορίες απασχόλησης είναι:
-

Γενική διοίκηση, που περιλαμβάνει το κεντρικό και περιφερειακό προσωπικό διοίκησης (π.χ.
οικονομικών, νομικών υπηρεσιών, διεύθυνσης προσωπικού κ.λπ.) και τα διοικητικά
συμβούλια
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Δεν περιλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό εξειδικευμένων τμημάτων (εκμετάλλευσης και
κυκλοφορίας, έλξης και τροχαίου υλικού, μόνιμων εγκαταστάσεων), το οποίο λαμβάνεται
υπόψη στις στατιστικές που αναφέρονται ειδικά σε καθεμία από τις υπηρεσίες αυτές.
-

Εκμετάλλευση και κυκλοφορία
Προσωπικό σταθμών (με εξαίρεση το προσωπικό ελέγχου λειτουργίας και συστημάτων
ασφαλείας), προσωπικό αμαξοστοιχιών (με εξαίρεση το προσωπικό των μονάδων έλξης)
και σχετικά κεντρικά και περιφερειακά γραφεία. Περιλαμβάνεται ο τουρισμός και η
διαφήμιση.

-

Έλξη και τροχαίο υλικό
Προσωπικό μονάδων έλξης, συνεργείων, επιθεώρησης και σχετικά κεντρικά και
περιφερειακά γραφεία.

-

Ανάπτυξη και συντήρηση μόνιμων εγκαταστάσεων

- Προσωπικό συντήρησης και επίβλεψης μόνιμων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου
του προσωπικού ελέγχου λειτουργίας και συστημάτων ασφαλείας)
-

Άλλες λειτουργίες
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ναυτιλιακές υπηρεσίες,
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, προσωπικό ξενοδοχείων κ.λπ.

A.III-07

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από μια σιδηροδρομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια
της υπό ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε τρίτους. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους
και τέλη στα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την επιχείρηση, με εξαίρεση
τον ΦΠΑ που τιμολογείται από τη μονάδα προς τους πελάτες της. Περιλαμβάνει επίσης και
όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών, επιστροφές και εκπτώσεις
καθώς και η αξία επιστρεφόμενων ειδών συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και
προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Λειτουργικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές εξαιρούνται.

A.III-08

Επενδυτικές δαπάνες για υποδομή
Δαπάνες για νέες κατασκευές και επεκτάσεις υφιστάμενης υποδομής, συμπεριλαμβανομένων
ανακατασκευών, ανακαινίσεων και εκτεταμένων επισκευών της υποδομής.
Στην υποδομή περιλαμβάνεται η γη, μόνιμες κατασκευές δικτύου, κτίρια, γέφυρες και σήραγγες,
καθώς και ακίνητα στοιχεία, εξαρτήματα και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αυτά
(σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες, εναέρια καλώδια τροφοδοσίας, ηλεκτρικοί υποσταθμοί κ.λπ.)
σε αντιδιαστολή με το τροχαίο υλικό.

A.III-09

Επενδυτικές δαπάνες για τροχαίο υλικό
Δαπάνες για αγορά νέων σιδηροδρομικών οχημάτων.

A.III-10

Δαπάνες συντήρησης υποδομής
Δαπάνες για διατήρηση της υποδομής σε λειτουργική κατάσταση.

A.III-11

Δαπάνες συντήρησης τροχαίου υλικού
Δαπάνες για διατήρηση σιδηροδρομικών οχημάτων σε λειτουργική κατάσταση.
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A.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A.IV-01

Σιδηροδρομική κυκλοφορία
Κάθε κίνηση σιδηροδρομικού οχήματος σε λειτουργούσες σιδηροδρομικές συνδέσεις.
Όταν σιδηροδρομικό όχημα μεταφέρεται πάνω σε άλλο όχημα, λαμβάνεται υπόψη μόνον η
κίνηση του φέροντος (ενεργού) οχήματος.

A.IV-02

Σιδηροδρομική κυκλοφορία σε εθνικό έδαφος
Κάθε κίνηση σιδηροδρομικών οχημάτων εντός εθνικού εδάφους, άσχετα με την χώρα στην
οποία είναι καταχωρισμένα τα εν λόγω οχήματα.

A.IV-03

Ελιγμοί
Κινήσεις σιδηροδρομικού οχήματος ή συνόλου σιδηροδρομικών οχημάτων στο εσωτερικό
σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλων σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων (αμαξοστάσιο, συνεργείο,
σταθμός διαλογής κ.λπ.).

A.IV-04

Ταξίδι σιδηροδρομικού οχήματος
Κίνηση σιδηροδρομικού οχήματος
συγκεκριμένο σημείο προορισμού.

από

συγκεκριμένο

σημείο

αναχώρησης

σε

ένα

Το ταξίδι μπορεί να διαιρείται σε έναν αριθμό τμημάτων ή φάσεων.
A.IV-05

Αμαξοστοιχία
Ένα ή περισσότερα σιδηροδρομικά οχήματα που σύρονται από μία ή περισσότερες ελκτικές
άμαξες ή αυτοκινητάμαξες, ή μία μόνη αυτοκινητάμαξα, που κινούνται έχοντας ένα
συγκεκριμένο αριθμό ή ειδική ονομασία από ένα καθορισμένο σημείο αφετηρίας σε ένα
καθορισμένο τερματικό σημείο.
Μεμονωμένη μηχανή, δηλ. ελκτική άμαξα που κινείται μόνη της, δεν θεωρείται αμαξοστοιχία.

A.IV-06

Είδη αμαξοστοιχιών
Οι κύριες κατηγορίες είναι:
- Εμπορική αμαξοστοιχία: Αμαξοστοιχία για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αποτελούμενη από
μία ή περισσότερες φορτάμαξες και, ενδεχομένως, σκευοφόρους, που κινείται κενή ή με
φορτίο
- Επιβατική αμαξοστοιχία: Αμαξοστοιχία για τη μεταφορά επιβατών, αποτελούμενη από ένα
ή περισσότερα επιβατικά σιδηροδρομικά οχήματα και, ενδεχομένως, σκευοφόρους, που
κινείται κενή ή με φορτίο
- Μεικτή αμαξοστοιχία: Αμαξοστοιχία αποτελούμενη από επιβατικά σιδηροδρομικά οχήματα
και φορτάμαξες
- Άλλες αμαξοστοιχίες: Αμαξοστοιχίες που κινούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των
απαιτήσεων της σιδηροδρομικής επιχείρησης, που δεν συνεπάγονται πληρωμές σε τρίτους

A.IV-07

Χιλιομετρική αμαξοστοιχία
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση αμαξοστοιχίας σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.
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A.IV-08

Χιλιομετρικό ελκτικό όχημα
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση ενεργού οχήματος έλξεως σε απόσταση
ενός χιλιομέτρου.
Περιλαμβάνονται και οχήματα έλξεως που κινούνται χωρίς φορτίο (χωρίς να έλκουν φορτίο).
Κινήσεις ελιγμών δεν λαμβάνονται υπόψη

A.IV-09

Χιλιομετρικό ελκόμενο όχημα
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση ελκόμενου οχήματος σε μήκος ενός
χιλιομέτρου.
Περιλαμβάνονται και κινήσεις αυτοκινηταμαξών. Κινήσεις ελιγμών δεν λαμβάνονται υπόψη.

A.IV-10

Προσφερόμενος χιλιομετρικός τόνος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση μεταφορικής ικανότητας ενός τόνου σε μια
φορτάμαξα, όταν εκτελεί υπηρεσίες για τις οποίες πρωτίστως προορίζεται, σε μήκος ενός
χιλιομέτρου.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.
Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες κινήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

A.IV-11

Χιλιομετρική φορτάμαξα
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση φορτάμαξας, φορτωμένης ή κενής, σε
μήκος ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση (κάθε χώρα
μετράει τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν επί του εδάφους της). Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες
κινήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Περιλαμβάνονται όλα τα ταξίδια φορταμαξών, άσχετα με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

A.IV-12

Προσφερόμενη χιλιομετρική θέση
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση μιας θέσης διαθέσιμης σε επιβατικό
σιδηροδρομικό όχημα, όταν εκτελεί υπηρεσίες για τις οποίες πρωτίστως προορίζεται, σε μήκος
ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.
Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες κινήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

A.IV-13

Συνολικός μεικτός ελκόμενος χιλιομετρικός τόνος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ενός τόνου
σιδηροδρομικού οχήματος, όπου περιλαμβάνεται και το βάρος του ελκτικού οχήματος.
Περιλαμβάνεται το βάρος του: ελκτικού οχήματος, του ελκόμενου οχήματος και του φορτίου
του. Οι επιβάτες και οι αποσκευές τους εξαιρούνται. Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες κινήσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη.

A.IV-14

Μεικτός ελκόμενος χιλιομετρικός τόνος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ενός τόνου
ελκόμενων οχημάτων (και αυτοκινηταμαξών) και του περιεχομένου τους.
Περιλαμβάνεται και το βάρος αυτοκινηταμαξών, ενώ εξαιρείται το βάρος των ελκτικών αμαξών.
Οι επιβάτες και οι αποσκευές τους εξαιρούνται. Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες κινήσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη.
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A.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

A.V-01

Σιδηροδρομική μεταφορά
Κάθε κίνηση εμπορευμάτων και/ή επιβατών με χρήση σιδηροδρομικού οχήματος σε ένα
δεδομένο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όταν σιδηροδρομικό όχημα μεταφέρεται πάνω σε άλλο όχημα, λαμβάνεται υπόψη μόνον η
κίνηση του φέροντος (ενεργού) οχήματος.

A.V-02

Είδη σιδηροδρομικών μεταφορών
Οι κύριες κατηγορίες είναι:

A.V-03

-

Κερδοσκοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές: μεταφορές για λογαριασμό τρίτων έναντι
πληρωμής

-

Υπηρεσιακές σιδηροδρομικές μεταφορές: μεταφορές τις οποίες η σιδηροδρομική
επιχείρηση εκτελεί για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών της, άσχετα αν οι μεταφορές
αυτές αποφέρουν ή όχι έσοδα.

Εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές
Σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ δύο τόπων (τόπος φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος
εκφόρτωσης/αποβίβασης) που βρίσκονται στην ίδια χώρα, άσχετα με τη χώρα στην οποία
είναι καταχωρισμένα τα σιδηροδρομικά οχήματα.
Μπορεί να περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω μιας δεύτερης χώρας.

A.V-04

Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές
Σιδηροδρομικές
μεταφορές
μεταξύ
ενός
τόπου
(φόρτωσης/επιβίβασης
εκφόρτωσης/αποβίβασης) σε μία χώρα και ενός τόπου (φόρτωσης/επιβίβασης
εκφόρτωσης/αποβίβασης) σε άλλη χώρα.

ή
ή

Μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μιας ή περισσότερων πρόσθετων χωρών.
Προς αποφυγή διπλής καταμέτρησης, κάθε χώρα μετράει μόνο τους χιλιομετρικούς
σιδηροδρομικούς επιβάτες (pkm) ή τους χιλιομετρικούς τόνους (tkm) που πραγματοποιήθηκαν
στο έδαφός της. Ο αριθμός των επιβατών ή του βάρους του φορτίου που μεταφέρεται μετριέται
σε κάθε χώρα.
A.V-05

Σιδηροδρομική διαμετακόμιση
Σιδηροδρομικές μεταφορές διαμέσου μιας χώρας μεταξύ δύο τόπων (τόπος
φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος εκφόρτωσης/αποβίβασης) εκτός της εν λόγω χώρας.
Οι εργασίες που αφορούν "αλλαγή πλάτους σιδηροδρομικής γραμμής" ανάμεσα σε δύο
διαφορετικά πλάτη σιδηροδρομικής γραμμής σε μια χώρα θεωρούνται ως διαμετακόμιση και
όχι ως εκφόρτωση και φόρτωση.
Μεταφορικές εργασίες που περιλαμβάνουν φόρτωση/επιβίβαση ή εκφόρτωση/αποβίβαση ενός
σιδηροδρομικού οχήματος στα σύνορα της εν λόγω χώρας από/προς άλλο μέσο μεταφοράς,
για παράδειγμα η μετάβαση μεταξύ σιδηροδομικών και θαλάσσιων μεταφορών σε λιμένες, δεν
θεωρούνται ως διαμετακόμιση.
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A.V-06

Σιδηροδρομικός επιβάτης
Κάθε άτομο, εξαιρουμένων των μελών
πραγματοποιεί σιδηροδρομικό ταξίδι.

του προσωπικού

της

αμαξοστοιχίας,

που

Εξαιρούνται επιβάτες που πραγματοποιούν ταξίδι αποκλειστικά με πορθμεία ή λεωφορεία που
εκμεταλλεύεται σιδηροδρομική επιχείρηση.
A.V-07

Σιδηροδρομικός επιβάτης με εισιτήριο
Επιβάτης, για τη μεταφορά του οποίου μια σιδηροδρομική επιχείρηση λαμβάνει εμπορική
αμοιβή.

A.V-08

Χιλιομετρικός σιδηροδρομικός επιβάτης (pkm)
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός σιδηροδρομικού επιβάτη
σιδηροδρομικώς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η απόσταση που πραγματικά διανύθηκε
από τον επιβάτη εντός του δικτύου. Προς αποφυγή διπλής καταμέτρησης, κάθε χώρα μετράει
μόνο τους pkm που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της. Αν δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα
στοιχεία, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τιμολογηθείσα ή κατ’ εκτίμηση απόσταση.

A.V-09

Επιβιβασθείς σιδηροδρομικός επιβάτης
Επιβάτης που επιβιβάζεται σε σιδηροδρομικό όχημα για να ταξιδέψει με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε ένα άλλο, άσχετα με το
σιδηροδρομικό μεταφορέα, δεν θεωρείται ως αποβίβαση/επιβίβαση. Εφόσον, κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς, χρησιμοποιείται και κάποιος άλλος τρόπος μεταφοράς, αυτό πρέπει να
θεωρείται ως αποβίβαση από σιδηροδρομικό όχημα ακολουθούμενη από εν συνεχεία
επιβίβαση σε σιδηροδρομικό όχημα.

A.V-10

Αποβιβασθείς σιδηροδρομικός επιβάτης
Επιβάτης που αποβιβάζεται από σιδηροδρομικό όχημα, αφού ταξίδεψε με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε ένα άλλο, άσχετα με το
σιδηροδρομικό μεταφορέα, δεν θεωρείται ως αποβίβαση/επιβίβαση. Εφόσον, κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς, χρησιμοποιείται και κάποιος άλλος τρόπος μεταφοράς, αυτό πρέπει να
θεωρείται ως αποβίβαση από σιδηροδρομικό όχημα ακολουθούμενη από εν συνεχεία
επιβίβαση σε σιδηροδρομικό όχημα.

A.V-11

Ταξίδι σιδηροδρομικού επιβάτη
Ο συνδυασμός του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης των επιβατών που
ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς, άσχετα με το δρομολόγιο που ακολουθείται στο σιδηροδρομικό
δίκτυο.

A.V-12

Τόπος επιβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ένας σιδηροδρομικός επιβάτης επιβιβάζεται στο σιδηροδρομικό όχημα για
να ταξιδέψει με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε ένα άλλο, άσχετα με το
σιδηροδρομικό μεταφορέα, δεν θεωρείται ως αποβίβαση/επιβίβαση. Εφόσον, κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς, χρησιμοποιείται και κάποιος άλλος τρόπος μεταφοράς, αυτό πρέπει να
θεωρείται ως αποβίβαση από σιδηροδρομικό όχημα ακολουθούμενη από εν συνεχεία
επιβίβαση σε σιδηροδρομικό όχημα.
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A.V-13

Τόπος αποβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ένας σιδηροδρομικός επιβάτης αποβιβάζεται από το σιδηροδρομικό
όχημα με το οποίο ταξίδεψε.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε ένα άλλο, άσχετα με το
σιδηροδρομικό μεταφορέα, δεν θεωρείται ως αποβίβαση/επιβίβαση. Εφόσον, κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς, χρησιμοποιείται και κάποιος άλλος τρόπος μεταφοράς, αυτό πρέπει να
θεωρείται ως αποβίβαση από σιδηροδρομικό όχημα ακολουθούμενη από εν συνεχεία
επιβίβαση σε σιδηροδρομικό όχημα.

A.V-14

Αποστολή (φορτίου)
Σύνολο εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνοδευόμενα από το ίδιο παραστατικό μεταφοράς
σύμφωνα με τους ισχύοντες, όπου υπάρχουν, κανονισμούς ή τιμολόγια.

A.V-15

Είδη αποστολών
Οι κύριες κατηγορίες είναι:
-

-

-

A.V-16

Κατά πλήρη αμαξοστοιχία: κάθε αποστολή που αποτελείται από τα φορτία ενός ή
περισσότερων φορταμαξών που μεταφέρονται ταυτόχρονα για έναν αποστολέα χωρίς
αλλαγή στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας από ένα σημείο φόρτωσης σε ένα σημείο
εκφόρτωσης
Κατά πλήρη φορτάμαξα: κάθε αποστολή εμπορευμάτων που απαιτεί την αποκλειστική
χρήση φορτάμαξας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, είτε χρησιμοποιείται η πλήρης
μεταφορική ικανότητα της φορτάμαξας είτε όχι· εξαιρούνται οι φορτάμαξες κατά πλήρη
αμαξοστοιχία
Τμηματική: Κάθε αποστολή εκτός των κατά πλήρη αμαξοστοιχία ή κατά πλήρη
φορτάμαξα.

Εμπορεύματα μεταφερόμενα σιδηροδρομικώς
Οποιαδήποτε εμπορεύματα που διακινούνται με σιδηροδρομικά οχήματα.
Περιλαμβάνεται κάθε είδους συσκευασία και εξοπλισμός, όπως εμπορευματοκιβώτια, swap
bodies ή παλέτες, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

A.V-17

Συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, το σύνολο των συσκευασιών και το
απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που φέρουν εμπορεύματα και
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς).
Αυτό το βάρος πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των στατιστικών
σιδηροδρομικών μεταφορών.

A.V-18

Μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της
συσκευασίας, αλλά χωρίς το απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια,
swap bodies και παλέτες που περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που
μεταφέρουν εμπορεύματα).

A.V-19

Απόβαρο
Το βάρος μιας μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που φέρουν εμπορεύματα και
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς) πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου.
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A.V-20

Χιλιομετρικός τόνος (tkm)
Μονάδα μέτρησης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
τόνου εμπορευμάτων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που πρέπει να καλύπτεται είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση στο εν λόγω
δίκτυο. Προς αποφυγή διπλής καταμέτρησης, κάθε χώρα μετράει μόνο τους tkm που
πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της. Αν δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία, τότε θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τιμολογηθείσα ή κατ’ εκτίμηση απόσταση.

A.V-21

Κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
Παραδείγματα συστημάτων ταξινόμησης είναι το NST 2007 (ενιαία ονοματολογία των
εμπορευμάτων για τη στατιστική των μεταφορών), που αντικαθιστά την ονοματολογία CSTE
(ταξινόμηση εμπορευμάτων για τις στατιστικές των μεταφορών στην Ευρώπη – UNECE), και η
ονοματολογία NST/R (τυποποιημένη ονοματολογία εμπορευμάτων για στατιστικές
μεταφορών/αναθεωρημένη - Eurostat).

A.V-22

Τύποι φορτίου που μεταφέρεται
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη σύσταση 21,
Κωδικοί τύπων φορτίου, συσκευασιών και υλικών συσκευασίας – UNECE, Γενεύη, Μάρτιος
1986. Οι κατηγορίες φορτίου είναι οι εξής:
-

A.V-23

Υγρό χύδην φορτίο
Στερεό χύδην φορτίο
Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο
Άλλο εμπορευματοκιβώτιο
Εμπορεύματα σε παλέτες
Εμπορεύματα ήδη τοποθετημένα σε αρτάνες
Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες
Άλλες κινητές μονάδες
Άλλοι τύποι φορτίου.

Χιλιομετρική TEU
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση μιας TEU σε απόσταση ενός χιλιομέτρου

A.V-24

Επικίνδυνα εμπορεύματα
Οι κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς είναι εκείνες
που ορίζονται από τη δέκατη πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση των συστάσεων των Ηνωμένων
Εθνών περί μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών, Ηνωμένα Έθνη, Γενεύη 2007.
-

Κατηγορία 1:
Κατηγορία 2:
Κατηγορία 3:
Κατηγορία 4:

-

Κατηγορία 5:
Κατηγορία 6:
Κατηγορία 7:
Κατηγορία 8:
Κατηγορία 9:

Εκρηκτικά
Αέρια
Εύφλεκτα υγρά
Εύφλεκτα στερεά· ουσίες που μπορούν να αυταναφλεγούν· ουσίες που,
κατά την επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια
Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια
Τοξικές και μολυσματικές ουσίες
Ραδιενεργό υλικό
Διαβρωτικές ουσίες
Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.
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A.V-25

Φορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που τοποθετούνται σε σιδηροδρομικό όχημα και διακινούνται σιδηροδρομικώς.
Αντίθετα προς τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών, οι
μεταφορτώσεις από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε άλλο και η αλλαγή ελκτικού
οχήματος δεν θεωρούνται εκφόρτωση/φόρτωση. Ωστόσο, αν τα εμπορεύματα εκφορτώνονται
από σιδηροδρομικό όχημα, φορτώνονται σε άλλο μέσο μεταφοράς και στη συνέχεια
φορτώνονται εκ νέου σε άλλο σιδηροδρομικό όχημα, αυτό θεωρείται ως εκφόρτωση από το
πρώτο σιδηροδρομικό όχημα που ακολουθείται από φόρτωση στο δεύτερο σιδηροδρομικό
όχημα.

A.V-26

Εκφορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που εκφορτώθηκαν από σιδηροδρομικό όχημα μετά τη σιδηροδρομική
μεταφορά τους.
Αντίθετα προς τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών, οι
μεταφορτώσεις από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε άλλο και η αλλαγή ελκτικού
οχήματος δεν θεωρούνται εκφόρτωση/φόρτωση. Ωστόσο, αν τα εμπορεύματα εκφορτώνονται
από σιδηροδρομικό όχημα, φορτώνονται σε άλλο μέσο μεταφοράς και στη συνέχεια
φορτώνονται εκ νέου σε άλλο σιδηροδρομικό όχημα, αυτό θεωρείται ως εκφόρτωση από το
πρώτο σιδηροδρομικό όχημα που ακολουθείται από φόρτωση στο δεύτερο σιδηροδρομικό
όχημα.

A.V-27

Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων – φορτωθέντα (εξελθόντα)
Εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα τόπο φόρτωσης που βρίσκεται
στην αναφέρουσα χώρα σε ένα τόπο εκφόρτωσης σε άλλη χώρα.
Δεν περιλαμβάνονται εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση. Περιλαμβάνονται φορτάμαξες που
φορτώνονται σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο και μεταφέρονται με πορθμείο σε ξένο δίκτυο.

A.V-28

Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων – εκφορτωθέντα (εισελθόντα)
Εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα τόπο φόρτωσης που βρίσκεται σε
μια ξένη χώρα σε ένα τόπο εκφόρτωσης στην αναφέρουσα χώρα.
Δεν περιλαμβάνονται εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση. Περιλαμβάνονται φορτάμαξες που
φορτώνονται σε ξένο σιδηροδρομικό δίκτυο και μεταφέρονται με πορθμείο στο δίκτυο
αναφοράς.

A.V-29

Εμπορεύματα διαμετακομισθέντα αποκλειστικά σιδηροδρομικώς
Εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς διαμέσου της αναφέρουσας χώρας μεταξύ
δύο τόπων (τόπος φόρτωσης/εκφόρτωσης) εκτός της αναφέρουσας χώρας.
Περιλαμβάνονται και φορτάμαξες που εισέρχονται και/ή εξέρχονται από το δίκτυο αναφοράς
μέσω πορθμείου.

A.V-30

Σύνδεση σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων
Ο συνδυασμός του τόπου φόρτωσης και του τόπου εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, άσχετα με το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως η NUTS
(Ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων – Eurostat).
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A.V-31

Τόπος φόρτωσης
Ο τόπος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώνονται σε
σιδηροδρομικό όχημα για να μεταφερθούν με αυτό.
Αντίθετα προς τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών, οι
μεταφορτώσεις από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε άλλο και η αλλαγή ελκτικού
οχήματος δεν θεωρούνται εκφόρτωση/φόρτωση. Ωστόσο, αν τα εμπορεύματα εκφορτώνονται
από σιδηροδρομικό όχημα, φορτώνονται σε άλλο μέσο μεταφοράς και στη συνέχεια
φορτώνονται εκ νέου σε άλλο σιδηροδρομικό όχημα, αυτό θεωρείται ως εκφόρτωση από το
πρώτο σιδηροδρομικό όχημα που ακολουθείται από φόρτωση στο δεύτερο σιδηροδρομικό
όχημα.

A.V-32

Τόπος εκφόρτωσης
Ο τόπος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώνονται
από σιδηροδρομικό όχημα μετά τη μεταφορά τους με αυτό.
Αντίθετα προς τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών, οι
μεταφορτώσεις από ένα σιδηροδρομικό όχημα απευθείας σε άλλο και η αλλαγή ελκτικού
οχήματος δεν θεωρούνται εκφόρτωση/φόρτωση. Ωστόσο, αν τα εμπορεύματα εκφορτώνονται
από σιδηροδρομικό όχημα, φορτώνονται σε άλλο μέσο μεταφοράς και στη συνέχεια
φορτώνονται εκ νέου σε άλλο σιδηροδρομικό όχημα, αυτό θεωρείται ως εκφόρτωση από το
πρώτο σιδηροδρομικό όχημα που ακολουθείται από φόρτωση στο δεύτερο σιδηροδρομικό
όχημα.
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A.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

A.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας για σιδηροδρομικές μεταφορές
Τελική κατανάλωση ενέργειας από ελκτικά οχήματα για κίνηση, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
της αμαξοστοιχίας (θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός κ.λπ.).

A.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: 1 TOE = 0,041868 TJ.
Οι συντελεστές μετατροπής που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για
το 1991 είναι οι εξής:
-

Βενζίνη κινητήρων
Gas/diesel oil (πετρέλαιο εσωτ. καύσης)
Heavy fuel oil ( πετρέλαιο εξωτ. καύσης/μαζούτ)
Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο
Φυσικό αέριο

1,070
1,035
0,960
1,130
0,917

Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιείται από τον IEA για τον ηλεκτρισμό είναι:
1 TWh = 0,086 Mtoe.
A.VI-03

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας:
- 1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh,
- 1 terajoule = 23,88459 TOE.

A.VI-04

Βενζίνη
Ελαφρό πετρελαϊκό κλάσμα για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσης, εξαιρέσει των
κινητήρων αεροσκαφών.
Η βενζίνη αποστάζει μεταξύ 35οC και 215οC και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες
ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Η βενζίνη μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα,
οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου όπως TEL
(τετρααιθυλιούχος μόλυβδος) και TML (τετραμεθυλιούχος μόλυβδος).
Θερμογόνος δύναμη: 44,8 TJ/1 000 t.

A.VI-05

Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil)
Πετρέλαιο λαμβανόμενο από το χαμηλότερο κλάσμα της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου.
Το gas/diesel oil περιλαμβάνει heavy gas oils λαμβανόμενα από επαναπόσταξη υπό κενό του
υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Το gas/diesel oil αποστάζει στην περιοχή μεταξύ
200ο C και 380ο C, με λιγότερο από το 65% κατ’ όγκο στους 250ο C, συμπεριλαμβανομένων
των απωλειών, και το 80% και περισσότερο στους 350ο C. Το σημείο αναφλέξεως είναι πάντοτε
πάνω από τους 50ο C, ενώ η πυκνότητά του είναι υψηλότερη από 0,81. Τα heavy oils που
λαμβάνονται δι’ αναμείξεως κατατάσσονται μαζί με τα gas oils, υπό την προϋπόθεση ότι το
κινηματικό τους ιξώδες δεν υπερβαίνει τα 25 cST στους 40ο C.
Θερμογόνος δύναμη: 43,3 TJ/1.000 t.
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A.VI-06

Heavy fuel oil (υπόλειμμα)
Heavy oil που αποτελεί το υπόλειμμα της αποστάξεως.
Περιλαμβάνει το σύνολο των υπολειμματικών fuel oils (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
λαμβάνονται με ανάμειξη). Το ιξώδες του heavy fuel oil είναι πάνω από 25 cST στους 40oC. Το
σημείο αναφλέξεως είναι πάντοτε πάνω από τους 50oC και η πυκνότητά του υψηλότερη από
0,90.

A.VI-07

Υγροποιημένα πετρελαϊκά αέρια (LPG)
Ελαφροί υδρογονάνθρακες της σειράς των παραφινών, που προέρχονται αποκλειστικά από
την απόσταξη αργού πετρελαίου.
Στα LPG περιλαμβάνονται το προπάνιο και βουτάνιο ή μίγμα των δύο αυτών
υδρογονανθράκων. Υγροποιούνται σε χαμηλή πίεση (5-10 ατμόσφαιρες). Σε υγρή κατάσταση
και σε θερμοκρασία 38oC, έχουν σχετική πίεση ατμών μικρότερη ή ίση με 24,5 bars. Το ειδικό
τους βάρος κυμαίνεται από 0,50 έως 0,58.

A.VI-08

Λιθάνθρακας
Μαύρο, φυσικό απολιθωματικό οργανικό προσχωσιγενές κοίτασμα με μεικτή θερμογόνο
δύναμη μεγαλύτερη από 23.860 kJ/kg (5.700 kcal/kg) σε κατάσταση χωρίς τέφρα και με
υγρασία λαμβανόμενη σε θερμοκρασία 30o C και σχετική υγρασία αέρα 96%, και με μέση
τυχαία ανακλαστικότητα βιτρινίτη τουλάχιστον 0,6.

A.VI-09

Λιγνίτης
Μη συσσωματούμενος άνθρακας με μεικτή θερμογόνο δύναμη μικρότερη από 23.860 kJ/kg
(5.700 kcal/kg) σε κατάσταση χωρίς υγρή τέφρα και ο οποίος περιέχει πάνω από 31%
πτητικές ύλες σε ξηρή κατάσταση χωρίς ανόργανες προσμείξεις.

A.VI-10

Ηλεκτρισμός
Ενέργεια παραγόμενη από υδροηλεκτρικούς, γεωθερμικούς, πυρηνικούς και συμβατικούς
θερμικούς σταθμούς παραγωγής, καθώς και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός της
ενέργειας που παράγεται από σταθμούς άντλησης, μετρούμενη από την θερμογόνο δύναμη
του ηλεκτρισμού (3,6 TJ/GWh).
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A.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

A.VII-01

Ατύχημα
Ανεπιθύμητο ή ακούσιο ξαφνικό γεγονός ή συγκεκριμένη αλυσίδα τέτοιων γεγονότων που
έχουν επιζήμιες συνέπειες.
Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι ατυχήματα όπου εμπλέκεται τουλάχιστον ένα κινούμενο
σιδηροδρομικό όχημα.
Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
-

Συγκρούσεις
Εκτροχιασμοί
Ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις
Ατυχήματα σε άτομα που προκαλούνται από κινούμενο τροχαίο υλικό
Πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό
Λοιπά.

Εξ ορισμού, οι αυτοκτονίες εξαιρούνται καθώς συνιστούν εκούσια πράξη.
Για το λόγο αυτό, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε από την UIC στις στατιστικές της για
σιδηροδρομικά ατυχήματα ούτε από τις διεθνείς στατιστικές για οδικά ατυχήματα. Λόγω της
σοβαρότητάς τους για την ασφάλεια και τις λειτουργίες των σιδηροδρόμων, τα στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τις αυτοκτονίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Αποκλείονται οι
τρομοκρατικές ενέργειες.
A.VII-02

Αυτοκτονία
Εκούσια πράξη αυτοτραυματισμού, που οδηγεί στο θάνατο, όπως καταγράφεται και
ταξινομείται από την αρμόδια εθνική αρχή.

A.VII-03

Απόπειρα αυτοκτονίας
Εκούσια πράξη αυτοτραυματισμού, που οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό αλλά όχι στο θάνατο,
όπως καταγράφεται και ταξινομείται από την αρμόδια εθνική αρχή.

A.VII-04

Σοβαρό ατύχημα
Οποιοδήποτε ατύχημα που αφορά τουλάχιστον ένα κινούμενο σιδηροδρομικό όχημα και έχει
ως αποτέλεσμα το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό ατόμου ή την πρόκληση σοβαρής ζημιάς
σε υλικό, γραμμή, λοιπές εγκαταστάσεις ή περιβάλλον ή την πρόκληση εκτεταμένης διακοπής
της κυκλοφορίας. Εξαιρούνται τα ατυχήματα σε εργαστήρια, αποθήκες και αμαξοστάσια.
Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται από την UIC.

A.VII-05

Σοβαρή ζημιά σε υλικό, γραμμή, λοιπές εγκαταστάσεις ή περιβάλλον
Ζημιά που υπερβαίνει ένα διεθνώς συμφωνημένο όριο.
Το όριο για σοβαρές ζημιές, που υιοθετήθηκε από την UIC (Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων),
ορίστηκε στα 150.000 ευρώ το 2007.

A.VII-06

Εκτεταμένή διακοπή της κυκλοφορίας
Εκτεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει όταν οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε
τουλάχιστον μία κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχουν διακοπεί για πάνω από έξι ώρες.
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A.VII-07

Ατύχημα με θύματα
Οποιοδήποτε ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται τουλάχιστον ένα κινούμενο σιδηροδρομικό όχημα
και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό ενός τουλάχιστον ατόμου.
Εξαιρούνται τα ατυχήματα σε εργαστήρια, αποθήκες και αμαξοστάσια.
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει ατυχήματα με ελαφρώς τραυματισμένα άτομα και είναι
παρόμοιος με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία για τα οδικά ατυχήματα.

A.VII-08

Σοβαρό ατύχημα με θύματα
Οποιοδήποτε ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται τουλάχιστον ένα κινούμενο σιδηροδρομικό
όχημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό ενός τουλάχιστον
ατόμου. Εξαιρούνται τα ατυχήματα σε εργαστήρια, αποθήκες και αμαξοστάσια.
Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται συνήθως από την UIC για σιδηροδρομικά ατυχήματα και
εξαιρεί τα ατυχήματα με ελαφρώς τραυματισμένα άτομα. Τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα
με τον ορισμό αυτό δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας με τον αριθμό των οδικών
ατυχημάτων που περιλαμβάνουν ατυχήματα με ελαφρώς τραυματισμένα άτομα.

A.VII-09

Νεκρός
Κάθε άτομο που χάνει τη ζωή του επιτόπου ή πεθαίνει εντός 30 ημερών συνεπεία ατυχήματος.
Περιλαμβάνει επιβάτες, εργαζομένους και λοιπά προσδιορισμένα ή μη προσδιορισμένα άτομα
που εμπλέκονται σε σιδηροδρομικό ατύχημα με θύματα.

A.VII-10

Τραυματίας
Σοβαρά τραυματίας
Κάθε άτομο που τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε πάνω από 24 ώρες συνεπεία ατυχήματος.
Ελαφρώς τραυματίας
Κάθε τραυματίας εκτός από τους νεκρούς ή τους σοβαρά τραυματίες.
Τα άτομα με λιγότερο σοβαρά τραύματα, οπως μικρές αμυχές και μώλωπες, συνήθως δεν
καταγράφονται ως τραυματίες.

A.VII-11

Συγκρούσεις (σύγκρουση αμαξοστοιχών), συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων με
εμπόδια εντός του περιθωρίου περιτυπώματος
Προσκρούσεις πρόσθιου με πρόσθιο άκρο ή πρόσθιου με οπίσθιο άκρο μεταξύ δύο
αμαξοστιχιών ή πλευρική πρόσκρουση μεταξύ μιας αμαξοστοιχίας και τμήματος άλλης
αμαξοστοιχίας που δεν βρισκόταν μακριά από το περιτύπωμα φόρτωσης ή μια αμαξοστοιχία
που προσκρούει σε:
α) κινήσεις ελιγμών
β) σταθερά αντικείμενα όπως προστατευτικός προσκρουστήρας ή
γ) αντικείμενα που βρίσκονται προσωρινά στη γραμμή ή πλησίον αυτής (εκτός των ισόπεδων
διαβάσεων), όπως βράχοι, κατολισθήσεις εδάφους, δέντρα, απολεσθέντα εξαρτήματα
σιδηροδρομικών οχημάτων, οδικά οχήματα και μηχανήματα ή εξοπλισμός για συντήρηση
γραμμών.

A.VII-12

Εκτροχιασμός
Κάθε περίπτωση κατά την οποία τουλάχιστον ένας τροχός μιας αμαξοστοιχίας αποκολλάται
από τις τροχιές.
Εξαιρούνται οι εκτροχιασμοί ως αποτέλεσμα συγκρούσεων. Σε αυτή την περίπτωση
ταξινομούνται ως συγκρούσεις.
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A.VII-13

Ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις
Κάθε ατύχημα σε ισόπεδες διαβάσεις στο οποίο εμπλέκεται τουλάχιστον ένα σιδηροδρομικό
όχημα και ένα ή περισσότερα διερχόμενα οχήματα, λοιποί χρήστες της οδού, όπως πεζοί ή
άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν προσωρινά στη γραμμή ή πλησίον αυτής.

A.VII-14

-

Ισόπεδη διάβαση: Κάθε ισόπεδος κόμβος μεταξύ μιας οδού και ενός σιδηροδρόμου,
όπως εγκρίνεται από το διαχειριστή υποδομής και είναι ανοικτός σε δημόσιους και ιδιώτες
οδικούς χρήστες. Εξαιρούνται τα σημεία διέλευσης μεταξύ πλατφορμών στους σταθμούς.

-

Οδός: Για τους σκοπούς των στατιστικών στοιχείων για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα,
κάθε δημόσια ή ιδιωτική οδός, δρόμος ή λεωφόρος, συμπεριλαμβανομένων πεζοδρόμων
και λωρίδων ποδηλάτων.

Ατυχήματα σε άτομα που προκαλούνται από κινούμενο τροχαίο υλικό
Ατυχήματα που συμβαίνουν σε ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία είτε δέχονται χτύπημα από
σιδηροδρομικό όχημα ή τμήμα αυτού είτε από αντικείμενο προσαρτημένο σε αυτό ή που έχει
αποσπαστεί από το όχημα. Περιλαμβάνονται και τα άτομα που πέφτουν από σιδηροδρομικά
οχήματα, καθώς και τα άτομα που πέφτουν ή δέχονται χτύπημα από αποσυνδεδεμένα
αντικείμενα, ενώ διακινούνται επί αυτών των οχημάτων.

A.VII-15

Πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό
Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις που συμβαίνουν σε σιδηροδρομικά οχήματα
(συμπεριλαμβανομένου του φορτίου τους) καθώς κινούνται μεταξύ του σταθμού αναχώρησης
και του σταθμού προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων στο σταθμό αναχώρησης,
στο σταθμό προορισμού ή σε ενδιάμεσους σταθμούς, καθώς και κατά τη διάρκεια χειρισμών
επαναδιαλογής.

A.VII-16

Κατηγορίες ατόμων στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα σιδηροδρομικά ατυχήματα
-

Σιδηροδρομικός επιβάτης: Κάθε άτομο, εξαιρουμένων των μελών του προσωπικού της
αμαξοστοιχίας, που πραγματοποιεί σιδηροδρομικό ταξίδι.
Για τις στατιστικές ατυχημάτων, περιλαμβάνονται και οι επιβάτες που προσπαθούν να
επιβιβαστούν σε/αποβιβαστούν από κινούμενη αμαξοστοιχία

A.VII-17

-

Εργαζόμενοι (περιλαμβάνεται και το προσωπικό ανάδοχων επιχειρήσεων και
αυτοαπασχολούμενων αναδόχων): Κάθε άτομο του οποίου η εργασία σχετίζεται με το
σιδηρόδρομο και εργάζεται κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Περιλαμβάνει το προσωπικό
της αμαξοστοιχίας και τα άτομα που χειρίζονται το τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις
υποδομής.

-

Χρήστες ισόπεδης διάβασης: Τα άτομα που χρησιμοποιούν ισόπεδη διάβαση για να
διασχίσουν τη σιδηροδρομική γραμμή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς ή με τα πόδια.

-

Μη εξουσιοδοτημένα άτομα στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις: Οποιαδήποτε άτομα
που βρίσκονται στις σιδηροδρομικές εγκατάστασεις σε σημεία όπου απαγορεύεται η
παρουσία τους, με εξαίρεση τους χρήστες ισόπεδης διάβασης.

Ατύχημα σχετικό με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Κάθε ατύχημα ή συμβάν που πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με την ενότητα 1.8.5 των
RID/ADR.
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B.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

B.I-01

Οδός
Γραμμή επικοινωνίας (χρησιμοποιούμενη οδός), ανοικτή σε δημόσια κυκλοφορία,
προοριζόμενη πρωτίστως για χρήση οδικών οχημάτων με κινητήρα, που χρησιμοποιεί
σταθερή βάση, εκτός από τροχιές ή αεροπορικούς διαδρόμους.
Περιλαμβάνονται οδοί με οδόστρωμα και λοιπές οδοί με σταθερή βάση, π.χ. χαλικόστρωτες
οδοί. Στις οδούς περιλαμβάνονται επίσης δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, υποστηρικτικές
κατασκευές, κόμβοι, διασταυρώσεις και ανισόπεδοι κόμβοι. Περιλαμβάνονται επίσης και οι
δρόμοι με διόδια. Εξαιρούνται οι λωρίδες ποδηλάτων.

B.I-02

Οδός με οδόστρωμα
Οδός επιστρωμένη με θραυστά σκύρα (σκυρωτό), με συνδετικό υλικό που βασίζεται στους
υδρογονάνθρακες ή ασφαλτικά υλικά, με σκυρόδεμα ή με λιθόστρωση.

B.I-03

Οδός χωρίς οδόστρωμα
Οδός με σταθερή βάση που δεν είναι επιστρωμένη με θραυστά σκύρα, συνδετικό υλικό που
βασίζεται στους υδρογονάνθρακες ή ασφαλτικά υλικά, σκυρόδεμα ή λιθόστρωση.

B.I-04

Οδικό δίκτυο
Όλες οι οδοί σε μια δεδομένη περιοχή.
Το οδικό δίκτυο μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με την επίστρωσή του, π.χ.
α) Οδοί με οδόστρωμα
β) Οδοί χωρίς οδόστρωμα.

B.I-05

Κατηγορία οδών
Οι οδοί ταξινομούνται σύμφωνα με τρεις διεθνώς συγκρίσιμους τύπους:
α) Αυτοκινητόδρομος
β) Οδός εντός κατοικημένης περιοχής
γ) Άλλη οδός (εκτός κατοικημένης περιοχής).

B.I-06

Αυτοκινητόδρομος
Οδός, ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία
δεν εξυπηρετεί ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτήν και η οποία:
α) διαθέτει, εκτός από ορισμένα σημεία ή προσωρινά, ξεχωριστά οδοστρώματα για
κυκλοφορία προς τις δύο κατευθύνσεις, διαχωριζόμενα μεταξύ τους είτε με μια διαχωριστική
λωρίδα που δεν διατίθεται για κυκλοφορία, είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με άλλα μέσα
β) δεν έχει ισόπεδες διασταυρώσεις με άλλες οδούς, σιδηροδρομικές γραμμές ή γραμμές
τραμ, ή πεζόδρομους
γ) έχει ειδική σήμανση ως αυτοκινητόδρομος και προορίζεται για ειδικές κατηγορίες
αυτοκινήτων οδικών οχημάτων.
Περιλαμβάνονται και οι λωρίδες εισόδου και εξόδου αυτοκινητοδρόμων, ανεξάρτητα από τη
θέση των σημάτων.
Περιλαμβάνονται επίσης οι αστικοί αυτοκινητόδρομοι.
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B.I-07

Οδός ταχείας κυκλοφορίας
Οδός ειδικά κατασκευασμένη για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν
εξυπηρετεί παρακείμενες ιδιοκτησίες και:
α) συνήθως δεν διαθέτει ξεχωριστά οδοστρώματα για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας
β) είναι προσβάσιμη μόνο από ανισόπεδους κόμβους ή ελεγχόμενους κόμβους
γ) έχει ειδική σήμανση ως οδός ταχείας κυκλοφορίας και προορίζεται για ειδικές κατηγορίες
αυτοκινήτων οδικών οχημάτων
δ) όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση επί του οδοστρώματος κυκλοφορίας.
Περιλαμβάνονται και οι λωρίδες εισόδου και εξόδου, ανεξάρτητα από τη θέση των σημάτων.
Περιλαμβάνονται επίσης οι αστικές οδοί ταχείας κυκλοφορίας.

B.I-08

Οδός εντός κατοικημένης περιοχής: αστική οδός
Οδός που βρίσκεται εντός των ορίων κατοικημένης περιοχής, με σηματοδοτημένες εισόδους
και εξόδους.
Οι οδοί εντός κατοικημένης περιοχής έχουν συχνά μέγιστο όριο ταχύτητας γύρω στα 50 km/h.
Εξαιρούνται οι αυτοκινητόδρομοι, οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας και λοιπές οδοί υψηλότερης
ταχύτητας που διασχίζουν την κατοικημένη περιοχή, αν δεν έχουν σηματοδοτηθεί ως οδοί
κατοικημένης περιοχής. Περιλαμβάνονται οι δρόμοι.

B.I-09

Οδός εκτός κατοικημένης περιοχής
Οδός που βρίσκεται εκτός των ορίων κατοικημένης περιοχής, η οποία είναι περιοχή με
σηματοδοτημένες εισόδους και εξόδους.

B.I-10

Οδός Ε
Το διεθνές δίκτυο «Ε» αποτελείται από σύστημα οδών αναφοράς όπως καθορίζεται στην
ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς αρτηρίες, Γενεύη, 15 Νοεμβρίου 1975 και τις
τροποποιήσεις της.
Οι οδοί αναφοράς και οι ενδιάμεσες οδοί (οδοί Κλάσης Α) έχουν διψήφιους αριθμούς· οι
παρακαμπτήριες οδοί, οι οδοί ζεύξης και οι συνδετήριες οδοί (οδοί Κλάσης Β) έχουν
τριψήφιους αριθμούς.

B.I-11

Οδόστρωμα
Τμήμα της οδού που προορίζεται για την κίνηση αυτοκίνητων οδικών οχημάτων. Τα τμήματα
της οδού που σχηματίζουν έρεισμα για τα χαμηλότερα ή ανώτερα στρώματα της επιφάνειας
της οδού δεν είναι τμήμα του οδοστρώματος, όπως επίσης δεν είναι και τα τμήματα εκείνα της
οδού που προορίζονται για την κυκλοφορία οδικών οχημάτων που δεν είναι αυτοκινούμενα ή
για τη στάθμευση οχημάτων έστω κι αν, σε περίπτωση κινδύνου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν
ευκαιριακά για τη διέλευση αυτοκίνητων οχημάτων. Το πλάτος του οδοστρώματος μετριέται
κάθετα προς τον άξονα της οδού.

B.I-12

Λωρίδα κυκλοφορίας
Μία από τις διαμήκεις λωρίδες στις οποίες χωρίζεται το οδόστρωμα, με ή χωρίς κατά μήκoς
διαγραμμίσεις, επαρκούς πλάτους για την κυκλoφoρία μιας σειράς αυτοκίνητων οχημάτων
εκτός από μοτοσικλέτες.
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B.I-13

Λωρίδα λεωφορείων
Τμήμα του οδοστρώματος που έχει σχεδιαστεί για λεωφορεία και χωρίζεται από το υπόλοιπο
οδόστρωμα με κατά μήκoς διαγραμμίσεις.
Τη λωρίδα λεωφορείων μπορεί επίσης να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα ταξί και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν πολλούς επιβάτες.

B.I-14

Τροχιοδρομική γραμμή
Γραμμή επικοινωνίας που αποτελείται από ζεύγος τροχιών σχεδιασμένων για χρήση από
τροχιοδρόμους (τραμ).
Περιλαμβάνονται τόσο οι τροχιοδρομικές γραμμές που είναι τοποθετημένες σε οδό που
χρησιμοποιείται από άλλα αυτοκίνητα οδικά οχήματα όσο και οι τροχιοδρομικές γραμμές που
φέρονται ξεχωριστά από την οδό.

B.I-15

Λωρίδα ποδηλάτων
Τμήμα του οδοστρώματος που έχει σχεδιαστεί για ποδήλατα και χωρίζεται από το υπόλοιπο
οδόστρωμα με κατά μήκoς διαγραμμίσεις.
Μπορεί επίσης να επιτρέπεται σε μοτοποδήλατα να χρησιμοποιούν τη λωρίδα ποδηλάτων.

B.I-16

Ποδηλατόδρομος
Οδός ή τμήμα οδού που έχει σχεδιαστεί για την κυκλοφορία ποδηλάτων και φέρει σχετική
σήμανση. Ένας ποδηλατόδρομος διαχωρίζεται από τις λοιπές οδούς ή άλλα τμήματα της ίδιας
οδού με δομικά μέσα.
Μπορεί επίσης να επιτρέπεται σε μοτοποδήλατα να χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο.

B.I-17

Μήκος οδού
Το μήκος της οδού είναι η απόσταση μεταξύ του αρχικού και του τελικού σημείου της.
Αν μία από τις κατευθύνσεις του οδοστρώματος είναι μακρύτερη από την άλλη, τότε το μήκος
υπολογίζεται ως το άθροισμα του ημίσεος των αποστάσεων κάθε κατεύθυνσης του
οδοστρώματος από το πρώτο σημείο εισόδου έως το τελευταίο σημείο εξόδου.

B.I-18

Αστική περιοχή
Περιοχή εντός του διοικητικού ορίου ή καθορισμένων διοικητικών ορίων ενός αστικού κέντρου
(οικισμός).
Οι αστικές περιοχές μπορούν να ταξινομούνται ανά μέγεθος σύμφωνα με τον αριθμό των
κατοίκων:
α) 10.000 έως 49.999 – μικρή
β) 50.000 έως 249.999 – μεσαία
γ) 250.000 ή περισσότεροι – μεγάλη.
Οι αστικές περιοχές θα περιλαμβάνουν εδαφικές μονάδες με μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων,
όπου οι περισσότεροι εξ αυτών, αλλά όχι απαραίτητα όλοι, ζουν σε κατοικημένες περιοχές. Οι
κατοικημένες περιοχές όπως ορίζονται στο Β.Ι-05 μπορεί να περιλαμβάνουν χωριά και πόλεις
σε αγροτικές περιοχές.
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B.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

B.II.A

ΟΧΗΜΑΤΑ

B.II.A-01

Οδικό όχημα
Όχημα που κινείται με τροχούς και προορίζεται για χρήση σε οδούς.

B.II.A-02

Στόλος οδικών οχημάτων
Αριθμός οδικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε μια χώρα σε μια δεδομένη ημερομηνία
και έχουν άδεια να χρησιμοποιούν οδούς ανοικτές σε δημόσια κυκλοφορία.
Περιλαμβάνονταιι οδικά οχήματα που απαλλάσσονται από την καταβολή ετήσιων φόρων ή
τελών κυκλοφορίας· περιλαμβάνονται επίσης εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα και άλλα
οδικά οχήματα σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Στις στατιστικές δεν πρέπει να
περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά οχήματα.

B.II.A-03

Εθνικό οδικό όχημα
Οδικό όχημα που έχει ταξινομηθεί στην αναφέρουσα χώρα και φέρει πινακίδες κυκλοφορίας
της εν λόγω χώρας ή που έχει ταξινομηθεί ξεχωριστά (τραμ, τρόλεϊ, κ.λπ.).
Στην περίπτωση όπου σε μια χώρα δεν εφαρμόζεται ταξινόμηση των οδικών οχημάτων, τότε
εθνικό οδικό όχημα είναι ένα όχημα που ανήκει ή είναι μισθωμένο από άτομο ή εταιρία που
υπόκειται σε φορολογία στη χώρα αυτή.

B.II.A-04

Αλλοδαπό οδικό όχημα
Οδικό όχημα που έχει ταξινομηθεί σε χώρα άλλη από την αναφέρουσα χώρα και φέρει
πινακίδες κυκλοφορίας της εν λόγω ξένης χώρας.

B.II.A-05

Ποδήλατο
Οδικό όχημα με δύο ή περισσότερους τροχούς, προωθούμενο αποκλειστικά με τη μυϊκή
ενέργεια των προσώπων που επιβαίνουν σε αυτό, ιδίως μέσω συστήματος πεταλιών, μοχλών
ή χειρολαβών (π.χ. δίτροχα, τρίκυκλα, τετράκυκλα ποδήλατα και αναπηρικά καροτσάκια).
Περιλαμβάνονται τα ποδήλατα που υποβοηθούνται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα.

B.II.A-06

Αυτοκίνητο οδικό όχημα
Οδικό όχημα εφοδιασμένο με κινητήρα που συνιστά το μοναδικό του μέσο προώθησης, το
οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων ή για την
έλξη, επί οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή
εμπορευμάτων.
Από τις στατιστικές εξαιρούνται οχήματα με κινητήρα που κινούνται σε τροχιές.

B.II.A-07

Επιβατικό οδικό όχημα
Οδικό όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για τη μεταφορά ενός ή
περισσότερων προσώπων.
Οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων θα πρέπει να
κατατάσσονται είτε στα επιβατικά οδικά οχήματα είτε στα οδικά οχήματα μεταφοράς
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εμπορευμάτων, ανάλογα με τον πρωταρχικό τους προορισμό, όπως καθορίζεται είτε από τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά είτε από την κατάταξή τους για φορολογικούς σκοπούς.
B.II.A-08

Επιβατικό αυτοκίνητο
Αυτοκίνητο οδικό όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα για τη μεταφορά
ενός ή περισσότερων προσώπων.
Περιλαμβάνονται τα εξής:
α) Μοτοσικλέτες
β) Μοτοποδήλατα
γ) Επιβατικά αμάξια
δ) Φορτηγά ενιαίου αμαξώματος που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για
τη μεταφορά επιβατών
ε) Ταξί
στ) Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα
ζ) Ασθενοφόρα
η) Λεωφορεία, πούλμαν και μίνι λεωφορεία
θ) Τραμ
ι) Τροχόσπιτα.
Εξαιρούνται τα ελαφρά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, πρβλ. ορισμό B.II.A-22.

B.II.A-09

Μοτοποδήλατο
Δίτροχο, τρίτροχο ή τετράτροχο αυτοκίνητο οδικό όχημα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με
κινητήρα κυβισμού μικρότερου των 50cc (3.05 cu.in) και με μέγιστη επιτρεπόμενη εκ
σχεδιασμού ταχύτητα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
Περιλαμβάνονται εν χρήσει μοτοποδήλατα που έχουν ταξινομηθεί ή όχι, ανεξάρτητα από το εάν
έχουν ή όχι πινακίδα κυκλοφορίας. Ορισμένες χώρες δεν ταξινομούν όλα τα μοτοποδήλατα.

B.II.A-10

Μοτοσικλέτα
Δίτροχο, τρίτροχο ή τετράτροχο μηχανοκίνητο οδικό όχημα με βάρος χωρίς φορτίο που δεν
υπερβαίνει τα 400 kg (900 lb). Περιλαμβάνονται όλα τα εν λόγω οχήματα με κυβισμό 50 cc ή
μεγαλύτερο, καθώς και εκείνα με κυβισμό κάτω των 50 cc που δεν πληρούν τον ορισμό του
μοτοποδηλάτου.

B.II.A-11

Επιβατικό αμάξι
Αυτοκίνητο οδικό όχημα, εκτός των μοτοποδηλάτων ή των μοτοσικλετών, που προορίζεται για
τη μεταφορά επιβατών, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων (μαζί με τη θέση του οδηγού).
Περιλαμβάνονται τα εξής:
α) Επιβατικά αμάξια
β) Φορτηγά ενιαίου αμαξώματος που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για
τη μεταφορά επιβατών
γ) Ταξί
δ) Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα
ε) Ασθενοφόρα
στ) Τροχόσπιτα.
Εξαιρούνται τα ελαφρά οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, πρβλ. ορισμό B.II.A-22,
καθώς και τα πούλμαν και λεωφορεία, πρβλ. ορισμούς B.II.A-15, και τα μίνι λεωφορεία / μίνι
πούλμαν, πρβλ. ορισμούς B.II.A-17.
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Ο όρος «επιβατικό αμάξι» περιλαμβάνει τα μικροαμάξια (που δεν χρειάζονται άδεια οδήγησης),
τα ταξί και τα ενοικιαζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, εφόσον έχουν λιγότερες από δέκα θέσεις.
B.II.A-12

Ταξί
Επιβατικό αυτοκίνητο που έχει λάβει σχετική άδεια για μίσθωση με οδηγό χωρίς
προκαθορισμένες διαδρομές.
Οι μέθοδοι μίσθωσης είναι συνήθως οι εξής:
α) Κάνοντας σήμα για να σταματήσει στο δρόμο
β) Επιλέγοντας ταξί σε πιάτσα ταξί.
γ) Τηλεφωνώντας για ταξί.

B.II.A-13

Τροχόσπιτο
Οδικό όχημα σχεδιασμένο ως χώρος διαμονής για να σύρεται από αυτοκίνητο όχημα.
Ένα τροχόσπιτο προορίζεται κυρίως για αναψυχή. Δεν χρησιμοποιείται για μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών. Εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα με ενσωματωμένο κάλυμμα.
Θεωρούνται ελκυστήρες για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

B.II.A-14

Πούλμαν, μίνι πούλμαν, λεωφορείο ή μίνι λεωφορείο
Επιβατικό αυτοκίνητο όχημα που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων, τουλάχιστον 9
θέσεων (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού).
Περιλαμβάνονται επίσης μίνι λεωφορεία και μίνι πούλμαν, σχεδιασμένα έτσι ώστε να κάθονται
περισσότερα από 9 πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού).

B.II.A-15

Λεωφορείο
Επιβατικό αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων, τουλάχιστον 24
θέσεων (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού) και με πρόβλεψη να μεταφέρει τόσο
καθήμενους όσο και όρθιους επιβάτες.
Τα οχήματα μπορεί να έχουν κατασκευαστεί με ειδικούς χώρους για όρθιους επιβάτες, ώστε να
επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών, ή να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπεται
η μεταφορά όρθιων επιβατών στο διάδρομο.

B.II.A-16

Πούλμαν
Επιβατικό αυτοκίνητο που προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, τουλάχιστον 24 θέσεων
(συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού) και κατασκευασμένο αποκλειστικά για τη
μεταφορά καθήμενων επιβατών.

B.II.A-17

Μίνι λεωφορείο / μίνι πούλμαν
Επιβατικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο για τη μεταφορά προσώπων, 10-23 θέσεων καθημένων ή
ορθίων (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού).
Τα οχήματα μπορεί να είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά καθήμενων
επιβατών ή για τη μεταφορά τόσο καθήμενων όσο και όρθιων επιβατών.
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B.II.A-18

Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (Τρόλεϊ)
Επιβατικό οδικό όχημα σχεδιασμένο για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από εννέα
θέσεις (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού), που τρoφοδοτείται από ηλεκτρoφόρo
γραμμή και δεν κινείται επί σιδηρoτρoχιών.
Ο όρος αυτός καλύπτει και οχήματα που μπορεί να χρησιμοποιούνται είτε ως τρόλεϊ είτε ως
λεωφορεία, αν έχουν κινητήρα ανεξάρτητο από την κύρια παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

B.II.A-19

Tρoχιόδρoμoς (Τραμ)
Οδικό όχημα σχεδιασμένο για τη μεταφορά πρoσώπων ή φορτίων,, με περισσότερες από
εννέα θέσεις καθημένων (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού) ή για τη μεταφορά
φορτίων, που κινείται επί σιδηρoτρoχιών και τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή ή
ωθείται με ντιζελοκινητήρα. Το τραμ είναι γενικά ενσωματωμένο στο αστικό οδικό δίκτυο.

B.II.A-20

Ικανότητα μεταφοράς επιβατών των πούλμαν, λεωφορείων και τρόλεϊ
Αριθμός θέσεων/κλινών και θέσεων ορθίων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, που είναι
διαθέσιμες στο όχημα όταν εκτελεί την υπηρεσία για την οποία πρωτίστως προορίζεται.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος διαθέσιμος αριθμός
θέσεων/κλινών.

B.II.A-21

Οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων
Οδικό όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για τη μεταφορά
εμπορευμάτων.
Περιλαμβάνονται τα εξής:
α) Ελαφρά οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μικτό βάρος οχήματος έως 3.500 kg,
σχεδιασμένα, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, π.χ.
φορτηγά ενιαίου αμαξώματος και ημιφορτηγά (pick-ups)
β) Βαρέα οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μικτό βάρος οχήματος πάνω από 3.500
kg, σχεδιασμένα, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων
γ) Ελκυστήρες
δ) Γεωργικοί ελκυστήρες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οδούς ανοικτές σε δημόσια
κυκλοφορία.

B.II.A-22

Ελαφρύ οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων
Οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων με μικτό βάρος οχήματος έως 3.500 kg, που
προορίζεται, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για μεταφορά εμπορευμάτων.
Περιλαμβάνονται και φορτηγά ενιαίου αμαξώματος που προορίζονται και χρησιμοποιούνται
κατά κύριο λόγο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ημιφορτηγά (pick-ups) και μικρά φορτηγά
αμάξια με μικτό βάρος οχήματος έως 3.500 kg.

B.II.A-23

Βαρύ οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων
Οδικόόχημα με μικτό βάρος οχήματος πάνω από 3.500 kg, σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά
προτεραιότητα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων
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B.II.A-24

Είδη αμαξώματος οδικώνοχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων
Κατηγοριοποίηση των οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων ανάλογα με τον τύπο της
υπερκατασκευής τους.
Οι κατηγορίες των ειδών αμαξώματος των οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων είναι
οι ακόλουθες:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

B.II.A-25

Σύνηθες με καρότσα ανοικτή (1)
− με κάλυμμα
− επίπεδη
Ανατρεπόμενο
Βυτιοφόρο
− στερεού χύδην φορτίου
− υγρού χύδην φορτίου
Φόρτωσης με ελεγχόμενη θερμοκρασία
Με άλλους κλειστούς χώρους φόρτωσης
Μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και swapΜεταφοράς ζώων
Άλλα.

bodies (κινητό αμάξωμα)

Αυτοκίνητο οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων
Κάθε μεμονωμένο αυτοκίνητο οδικό όχημα πoυ είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά
εμπορευμάτων (π.χ. φορτηγό αυτοκίνητο) ή κάθε ζευγμένος συνδυασμός οδικών οχημάτων
σχεδιασμένος για τη μεταφορά εμπορευμάτων (δηλ. φορτηγό αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο(α)
ή οδικός ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο και με ή χωρίς ρυμουλκούμενο).

B.II.A-26

Φορτηγό αυτοκίνητο
Ενιαίο αυτοκίνητο οδικό όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για τη
μεταφορά εμπορευμάτων.

B.II.A-27

Οδικός ελκυστήρας
Αυτοκίνητο οδικό όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για την έλξη άλλων
οδικών οχημάτων χωρίς κινητήρα (κυρίως ημιρυμουλκούμενα).
Οι γεωργικοί ελκυστήρες εξαιρούνται.

B.II.A-28

Γεωργικός ελκυστήρας
Αυτοκίνητο όχημα σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για γεωργικούς σκοπούς,
που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή όχι οδούς ανοικτές σε δημόσια κυκλοφορία.

B.II.A-29

Ρυμουλκούμενο
Οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων σχεδιασμένο κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλο
μηχανοκίνητο οδικό όχημα.
Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται τα γεωργικές ρυμούλκες και τα τροχόσπιτα.

B.II.A-30

Γεωργικό ρυμουκλούμενο
Ρυμουλκούμενο σχεδιασμένο, αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα, για την εκτέλεση
γεωργικών εργασιών και προοριζόμενονα έλκεται από γεωργικό ελκυστήρα, και το οποίο
επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή όχι οδούς ανοικτές σε δημόσια κυκλοφορία.
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B.II.A-31

Ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενo)
Οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων χωρίς εμπρόσθιο άξονα, σχεδιασμένο για σύνδεση με
ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπο ώστε τμήμα αυτού να στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ
oπoίoυ επιπίπτει μεγάλo μέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ.

B.II.A-32

Αρθρωτό όχημα
Οδικός ελκυστήρας συζευγμένος με ημιρυμουλκούμενο.

B.II.A-33

Οδικός συρμός
Αυτοκίνητο οδικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων συζευγμένο με ρυμουλκούμενο
Περιλαμβάνονται τα αρθρωτά οχήματα με συνδεδεμένο ένα ακόμη ρυμουλκούμενο.

B.II.A-34

Αυτοκίνητο οδικό όχημα ειδικής χρήσης
Αυτοκίνητο οδικό όχημα σχεδιασμένο για σκοπούς άλλους από τη μεταφορά επιβατών ή
εμπορευμάτων.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει:
α) Πυροσβεστικά οχήματα
β) Κινητούς γερανούς
γ) Αυτοκινούμενους οδοστρωτήρες
δ) Προωθητές γαιών (μπουλντόζες) με μεταλλικούς τροχούς ή ερπύστριες
ε) Οχήματα κινηματογραφικών λήψεων, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης
στ) Κινητές βιβλιοθήκες
ζ) Ρυμουλκούμενα για τη ρυμούλκηση οχημάτων προς επισκευή
η) Λοιπά οδικά οχήματα ειδικής χρήσης

B.II.A-35

Μεταφορική ικανότητα
Μέγιστο βάρος εμπορευμάτων που καθορίζεται ως επιτρεπόμενο από την αρμόδια αρχή της
χώρας ταξινόμησης του οχήματος.

B.II.A-36

Όγκος φορτίου
Μέγιστος όγκος που διατίθεται εντός του οχήματος (π.χ. μετρημένος σε κυβικά μέτρα) για τη
μεταφορά εμπορευμάτων.

B.II.A-37

Επιφάνεια δαπέδου εντός του αμαξώματος του οχήματος
Μέγιστη επιφάνεια δαπέδου εντός του αμαξώματος του οχήματος (π.χ. μετρημένη σε
τετραγωνικά μέτρα) που διατίθεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

B.II.A-38

Μικτό βάρος οχήματος (μέγιστο νομίμως επιτρεπόμενο βάρος)
Το συνολικό βάρος του οχήματος (ή του συνδυασμού οχημάτων) όταν είναι σταθμευμένο και
σε ετοιμότητα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου του το οποίο καθορίζεται ως
επιτρεπόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης.
Περιλαμβάνεται το βάρος του οδηγού και του μέγιστου αριθμού επιβατών που επιτρέπεται να
μεταφέρονται.

B.II.A-39

Ηλικία οδικού οχήματος
Χρονικό διάστημα μετά την πρώτη ταξινόμηση του οδικού οχήματος, ανεξάρτητα από τη χώρα
ταξινόμησης.
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B.II.A-40

Κυβισμός
Η χωρητικότητα των κυλίνδρων του κινητήρα, όπως πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της
χώρας ταξινόμησης.

B.II.A-41

Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο
Το βάρος του οχήματος (ή του συνδυασμού οχημάτων), όταν είναι σταθμευμένο και σε
ετοιμότητα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου του, όπως καθορίζεται από την
αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης.
Το βάρος χωρίς φορτίο μπορεί να περιλαμβάνει τον οδηγό και τα καύσιμα ανάλογα με την
εθνική πρακτική.

B.II.A-42

Κινητήριος ενέργεια
Ο βασικός τύπος κινητήριας ενέργειας που χρησιμοποιείται από το όχημα, όπως πιστοποιείται
από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης.
Για υβριδικά οχήματα ή οχήματα διπλού καυσίμου προσαρμοσμένα για χρήση περισσότερων
του ενός τύπου κινητήριας ενέργειας (π.χ. LPG και βενζίνη ή ηλεκτρισμός και ντίζελ, κ.λπ.), ο
βασικός τύπος κινητήριας ενέργειας θα πρέπει να είναι, όπου είναι δυνατόν, κάποιο
εναλλακτικό καύσιμο.

B.II.A-43

Εναλλακτικό καύσιμο
Τύπος κινητήριας ενέργειας εκτός από τα συμβατικά καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ.
Στα εναλλακτικά καύσιμα περιλαμβάνονται ο ηλεκτρισμός, το LPG, το φυσικό αέριο (NGL ή
CNG), οι αλκοόλες, τα μίγματα αλκοολών με άλλα καύσιμα, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα (όπως
π.χ. βιοντίζελ), κλπ. (Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός). Στα εναλλακτικά καύσιμα δεν
περιλαμβάνονται η αμόλυβδη βενζίνη, η αναμορφωμένη βενζίνη ή το ντίζελ πόλεως (χαμηλού
θείου).

B.II.A-44

Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του αυτοκίνητου οχήματος
Η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης ενός αυτοκίνητου οχήματος είναι η πρώτη εισαγωγή
του οχήματος ως νέου στο Μητρώο Αυτοκίνητων Οχημάτων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα
του μητρώου.
Η ημερομηνία της ταξινόμησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η
ταξινόμηση στο Γραφείο Ταξινόμησης Αυτοκίνητων Οχημάτων. Η ταξινόμηση ενός εισαγόμενου
μεταχειρισμένου οχήματος δεν αποτελεί πρώτη ταξινόμηση αλλά πρέπει να θεωρείται
επαναταξινόμηση.
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B.II.B

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Κ.ΛΠ.

B.II.B-01

Μονάδα φόρτωσης
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body (κινητό αμάξωμα).
Τα «Flats» (βλέπε Β.ΙΙ.Β-09 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές,
περιλαμβάνονται ως ειδικός τύπος εμπορευματοκιβωτίου.

B.II.B-02

Μονάδα διατροπικών μεταφορών (ITU)
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body (κινητό αμάξωμα) ή ημιρυμουλκούμενο/φορτηγό αυτοκίνητο
οδικό όχημα κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές.

B.II.B-03

Εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικό κιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου, ενισχυμένο και δυνάμενο να στοιβάζεται
επιτρέποντας οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις. Ένας πιο επίσημος τεχνικός ορισμός του
εμπορευματοκιβωτίου είναι ο εξής:
Είδος μεταφορικού εξοπλισμού το οποίο:
α) είναι μόνιμου χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, επαρκώς ανθεκτικό για επανειλημμένη
χρήση
β) είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, με έναν ή
περισσότερους τρόπους (μέσα) μεταφοράς, χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση
γ) είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του, ιδίως τη
μεταφορά του από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο
δ) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γεμίζεται και να αδειάζεται εύκολα
ε) μπορεί να στοιβάζεται, και
στ) έχει εσωτερικό όγκο 1 m3 ή περισσότερο.
Τα swap bodies εξαιρούνται.
Αν και χωρίς εσωτερικό όγκο, οπότε κατά συνέπεια δεν πληρούν το κριτήριο (στ) ανωτέρω, τα
flats (βλέπε Β.ΙΙ.Β-09 κατωτέρω) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει
να θεωρηθούν ως ειδικού τύπου εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς περιλαμβάνονται στον
ορισμό.

B.II.B-04

Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων
Τα κύρια μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων είναι:
α) Εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
β) Εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκος 40 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
γ) Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
δ) Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια
ε) Εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους (υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια)
στ) Αεροπορικά εμπορευματοκιβώτια (εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με πρότυπα θεσπισμένα
για αεροπορικές μεταφορές).
Τα εμπορευματοκιβώτια έχουν συνήθως ύψος 8 πόδια αλλά υπάρχουν επίσης και σε άλλα
ύψη. Τα «εμπορευματοκιβώτια μεγάλου ύψους» είναι εμπορευματοκιβώτια με ύψος 9,5 πόδια.
Τα «υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια» είναι εμπορευματοκιβώτια που υπερβαίνουν τις
διαστάσεις ISO. Περιλαμβάνουν μήκη εμπορευματοκιβωτίων 45, 48 και 53 ποδιών.
Τα μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων που ταξινομούνται σύμφωνα με τα σημεία α) έως ε)
αναφέρονται ως μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.
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B.II.B-05

Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο καλείται επίσης συνολικό
μικτό βάρος εμπορευμάτων. Το μικτό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε
εμπορευματοκιβώτια μπορεί να υπολογιστεί με βάση το συνολικό μικτό βάρος, αφαιρώντας το
απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου και το αντίστροφο. Αν δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά με
το απόβαρο, τότε πρέπει να εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω μέσους όρους.
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια

B.II.B-06

2,3 τόνοι
3,7 τόνοι
3,0 τόνοι
4,7 τόνοι

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
Οι κύριοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο προτύπων ISO για τα
εμπορευματοκιβώτια, είναι:

B.II.B-07

1.

Εμπορευματοκιβώτια γενικής χρήσεως

2.

Εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων
- κλειστό αεριζόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- ανοικτό επάνω εμπορευματοκιβώτιο
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με πλήρη υπερκατασκευή
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή υπερκατασκευή και σταθερά άκρα
- στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή υπερκατασκευή και πτυσσόμενα άκρα
- πλατφόρμα (εμπορευματοκιβώτιο)

3.

Εμπορευματοκιβώτια ειδικού φορτίου
- θερμικό εμπορευματοκιβώτιο
- μονωμένο εμπορευματοκιβώτιο
- ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο - (αναλώσιμο ψυκτικό)
- μηχανικώς ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- ψυχόμενο και θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
- εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή
- εμπορευματοκιβώτιο ξηρού χύδην φορτίου
- εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου φορτίου (όπως αυτοκίνητα, ζώα και άλλα) και
- εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικών μεταφορών.

TEU (Μονάδα ισοδυναμούσα με είκοσι πόδια - Twenty-foot Equivalent Unit)
Μια στατιστική μονάδα που βασίζεται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδιών
(6,10 m) για την τυποποιημένη μέτρηση εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων και
την περιγραφή της χωρητικότητας πλοίων ή τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένα
εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδών ισούται με 1 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδών ισούται με 2 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος μεταξύ 20 και 40 πόδια ισούται με 1,50 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος πάνω από 40 πόδια ισούται με 2,25 TEU.

- 49 -

B. Οδικεσ Μεταφορεσ

B.II.B-08

Swap body (κινητό αμάξωμα – σουάπ)
Μονάδα μεταφοράς φορτίου, βελτιστοποιημένη σε διαστάσεις οδικού οχήματος, η οποία
διαθέτει διατάξεις χειρισμού για διατροπικές μεταφορές, συνήθως οδικές/σιδηροδρομικές.
Αυτές οι ομάδες δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να στοιβάζονται όταν είναι πλήρεις ή να
ανυψώνονται από πάνω. Πολλές μονάδες μπορούν να σχεδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο
σήμερα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με τα εμπορευματοκιβώτια. Το βασικό χαρακτηριστικό που
τα κάνει να διαφέρουν από τα εμπορευματοκιβώτια είναι ότι είναι βελτιστοποιημένα σε
διαστάσεις οδικού οχήματος. Αυτή η μονάδα θα χρειάζεται έγκριση της Διεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόμων (UIC) για να χρησιμοποιείται σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ορισμένα swap
bodies είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενα σκέλη πάνω στα οποία στηρίζεται η μονάδα όταν
δεν βρίσκεται πάνω σε όχημα.

B.II.B-09

Flat (φλατ)
Πλατφόρμα στην οποία μπορεί να τοποθετείται φορτίο, χωρίς οποιαδήποτε υπερκατασκευή,
με το ίδιο όμως μήκος και πλάτος με τη βάση ενός εμπορευματοκιβωτίου και εξοπλισμένη με
γωνιακά εξαρτήματα πάνω και κάτω.
Είναι ένας εναλλακτικός όρος για ορισμένους τύπους εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσεως –
συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια-πλατφόρμες και εμπορευματοκιβώτια σε πλατφόρμα με
ατελείς κατασκευές.

B.II.B-10

Παλέτα
Ανυψούμενη πλατφόρμα, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την ανύψωση και στοιβασία
εμπορευμάτων.
Οι παλέτες είναι συνήθως κατασκευασμένες από ξύλο, με τυποποιημένες διαστάσεις:
1000mm X 1200mm (ISO) και 800mm X 1200mm (CEN).

B.II.B-11

Τρόλεϊ μεταφοράς
Μικρή, μη στοιβάσιμη, συνήθως κυβωτιοειδής μονάδα πάνω σε τροχούς, για τη διευκόλυνση
της φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων.
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B.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

B.III-01

Μεταφορές επί μισθώσει ή έναντι αμοιβής
Η μεταφορά, έναντι αποζημίωσης, προσώπων ή εμπορευμάτων.

B.III-02

Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό
Μεταφορές που δεν είναι επί μισθώσει ή έναντι αμοιβής.
Αυτές οι μεταφορές είναι η μετακίνηση από μια επιχείρηση του δικού της προσωπικού ή
φορτίου χωρίς οποιαδήποτε σχετική οικονομική συναλλαγή. Όταν τις μεταφορές αυτές τις
αναλαμβάνουν μεμονωμένα πρόσωπα, τότε δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό.

B.III-03

Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα ή ο μικρότερος δυνατός συνδυασμός θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνει
και, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εκτέλεση των
παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
Προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι να είναι υπό μία ιδιοκτησία ή διευθύνουσα αρχή. Μπορεί,
ωστόσο, να είναι ετερογενής όσον αφορά την οικονομική της δραστηριότητα καθώς και
χωροθέτησή της.

B.III-04

Επιχείρηση οδικών μεταφορών
Επιχείρηση που αναλαμβάνει σε ένα ή περισσότερους τόπους δραστηριότητες παραγωγής
υπηρεσιών μεταφορών χρησιμοποιώντας οδικά οχήματα και της οποίας η κύρια
δραστηριότητα βάσει προστιθέμενης αξίας είναι οι οδικές μεταφορές.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
− ISIC/Αναθ.41: Τμήμα 49, Κλάση 492 – Άλλες χερσαίες μεταφορές
−
Κλάση 4921 – Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
−
Κλάση 4922 – Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
−
Κλάση 4923 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
− NACE/Αναθ.22: Τμήμα 49, Κλάση 49.3 – Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
−
Κλάση 49.31 – Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών επιβατών
−
Κλάση 49.32 – Εκμετάλλευση ταξί
−
Κλάση 49.39 – Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
− NACE/Αναθ.2: Τμήμα 49, Κλάση 49.4 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες
μετακόμισης
−
Κλάση 49.41 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
−
Κλάση 49.42 – Υπηρεσίες μετακόμισης
−
Λαμβάνονται υπόψη και επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς υπαλλήλους. Θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη μόνον μονάδες που δραστηριοποιούνται πραγματικά κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη «αργούσες» μονάδες ή μονάδες που δεν έχουν
ξεκινήσει ακόμη τη δραστηριότητά τους.

1

ISIC Αναθ.4 – Διεθνής πρότυπη βιομηχανική ονοματολογία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, Τμήμα
Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών.
2
NACE Αναθ.2 – Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Επίσημη
Εφημερίδα L 393 της 30ής Δεκεμβρίου 2006, σ.1.
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B.III-05

Επιχείρηση οδικής μεταφοράς επιβατών
Επιχείρηση οδικών μεταφορών, που προσφέρει και εκτελεί υπηρεσίες μεταφοράς ενός ή
περισσότερων προσώπων (επιβατών), μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, και της οποίας
η κύρια δραστηριότητα στον τομέα των οδικών μεταφορών, βάσει προστιθέμενης αξίας, είναι η
οδική μεταφορά επιβατών.

B.III-06

Επιχείρηση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
Επιχείρηση οδικών μεταφορών, που προσφέρει και εκτελεί υπηρεσίες μεταφοράς
εμπορευμάτων, της οποίας η κύρια δραστηριότητα στον τομέα των οδικών μεταφορών, βάσει
προστιθέμενης αξίας, είναι η οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

B.III-07

Επιχείρηση αστικής οδικής μεταφοράς επιβατών
Επιχείρηση οδικής μεταφοράς επιβατών που αναλαμβάνει υπηρεσίες, προγραμματισμένες ή
μη, αστικών, μητροπολιτικών ή συναφών μεταφορών εντός των ορίων μιας ή περισσότερων
κατοικημένων περιοχών και της οποίας η κύρια δραστηριότητα στον τομέα των οδικών
μεταφορών, βάσει προστιθέμενης αξίας, είναι η αστική οδική μεταφορά επιβατών.

B.III-08

Δημόσια επιχείρηση οδικών μεταφορών
Επιχείρηση οδικών μεταφορών, που ανήκει βασικά στο κράτος (με το τελευταίο να κατέχει
πάνω από το 50% του κεφαλαίου) ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

B.III-09

Απασχόληση
Μέσος αριθμός ατόμων που εργάζονται μια δεδομένη περίοδο σε επιχείρηση οδικών
μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαζόμενων ιδιοκτητών, εταίρων που εργάζονται
κανονικά στην επιχείρηση και μη αμειβόμενων εργαζόμενων οικογενειακών μελών), καθώς και
ατόμων που εργάζονται εκτός επιχειρήσεως αλλά ανήκουν σε αυτή και πληρώνονται
απευθείας από αυτή.
Η απασχόληση μπορεί να ταξινομείται ως ακολούθως:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

B.III-10

Οδηγοί
Μηχανικοί κινητήρων οχημάτων
Αποθηκάριοι
Προσωπικό διαχείρισης στόλου
Λοιποί υπάλληλοι γραφείου.

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από την επιχείρηση οδικών μεταφορών κατά τη
διάρκεια της υπό ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις
υπηρεσιών ή εμπορευμάτων σε τρίτους. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται τα «λοιπά
έσοδα εκμετάλλευσης», π.χ. έσοδα από παραχωρήσεις, συμφωνίες franchise, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και παρόμοιες αξίες. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε
είδους φόρους και τέλη στα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την
επιχείρηση με εξαίρεση τον ΦΠΑ που τιμολογείται από την επιχείρηση στους πελάτες της.
Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών,
επιστροφές και εκπτώσεις πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι συνήθεις δραστηριότητες και κατά συνέπεια δεν
περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργικές επιδοτήσεις που
λαμβάνονται από δημόσιες αρχές εξαιρούνται.
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B.III-11

Επενδυτικές δαπάνες για οδούς
Δαπάνες για νέες κατασκευές και επεκτάσεις υφιστάμενων οδών, συμπεριλαμβανομένων
ανακατασκευών, ανακαινίσεων και εκτεταμένων επισκευών.

B.III-12

Επενδυτικές δαπάνες για οδικά οχήματα
Δαπάνες για αγορές οδικών οχημάτων.

B.III-13

Δαπάνες συντηρήσεως οδών
Δαπάνες για διατήρηση οδών σε λειτουργική κατάσταση.
Περιλαμβάνονται η επιφανειακή συντήρηση, πρόχειρες επιδιορθώσεις και τρέχουσες επισκευές
(εργασίες σχετικές με ανωμαλίες του οδοστρώματος λόγω φθοράς,, κράσπεδα, κλπ).

B.III-14

Δαπάνες συντηρήσεως οδικών οχημάτων
Δαπάνες για διατήρηση οδικών οχημάτων σε λειτουργική κατάσταση.
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B.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

B.IV-01

Οδική κυκλοφορία
Κάθε κίνηση οδικού οχήματος σε ένα δεδομένο οδικό δίκτυο.
Όταν οδικό όχημα μεταφέρεται πάνω σε άλλο όχημα, λαμβάνεται υπόψη μόνον η κίνηση του
φέροντος (ενεργού) οχήματος.

B.IV-02

Οδική κυκλοφορία σε εθνικό έδαφος
Κάθε κίνηση οδικού οχήματος εντός εθνικού εδάφους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία
είναι ταξινομημένο το εν λόγω όχημα.

B.IV-03

Κυκλοφορία με οδικά οχήματα χωρίς φορτίο
Kάθε κίνηση οδικού οχήματος στην οποία το συνολικό μεικτό βάρος των μεταφερόμενων
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του βάρους εξοπλισμού όπως εμπορευματοκιβώτια,
swap bodies και παλέτες είναι μηδενικό. Κάθε κίνηση πούλμαν, λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ
χωρίς επιβάτες.
Η κίνηση οδικού οχήματος που φέρει κενό εξοπλισμό όπως εμπορευματοκιβώτια, swap bodies
και παλέτες, δεν θεωρείται ως κυκλοφορία χωρίς φορτίο.

B.IV-04

Αστική οδική κυκλοφορία
Κυκλοφορία σε αστική περιοχή με οδικά οχήματα.
Τμήματα ταξιδιού που περιλαμβάνουν κάποια σχετικώς σύντομη διέλευση από αστικές οδούς
δεν θεωρούνται ως αστική κυκλοφορία.

B.IV-05

Οδική κυκλοφορία εντός κατοικημένων περιοχών
Κυκλοφορία σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.

B.IV-06

Ταξίδι οδικού οχήματος
Κίνηση οχήματος από ένα συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης σε ένα συγκεκριμένο σημείο
προορισμού.
Το ταξίδι μπορεί να διαιρείται σε έναν αριθμό τμημάτων ή φάσεων.

B.IV-07

Οχηματοχιλιόμετρο
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση οδικού οχήματος σε μήκος ενός
χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η πραγματικά διανυθείσα απόσταση. Περιλαμβάνεται και η κίνηση κενών
(χωρίς φορτίο) αυτοκίνητων οδικών οχημάτων. Μονάδες που αποτελούνται από ελκυστήρα και
ημιρυμουλκούμενο ή φορτηγό αυτοκίνητο και ρυμουλκούμενο θεωρούνται ως ένα όχημα.

B.IV-08

Eίσοδος οδικού οχήματος σε μια χώρα
Κάθε φορτωμένο ή κενό αυτοκίνητο οδικό όχημα που εισέρχεται οδικώς σε μια χώρα.
Εάν αυτοκίνητο οδικό όχημα εισέρχεται στη χώρα με ένα άλλο μέσο μεταφοράς ως είσοδος στη
χώρα θεωρείται μόνον η είσοδος του ενεργού μέσου μεταφοράς.
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B.IV-09

Έξοδος οδικού οχήματος από μια χώρα
Κάθε φορτωμένο ή κενό αυτοκίνητο οδικό όχημα που εξέρχεται οδικώς από μια χώρα.
Εάν αυτοκίνητο οδικό όχημα εξέρχεται από τη χώρα με ένα άλλο μέσο μεταφοράς, ως έξοδος
από τη χώρα θεωρείται μόνον η έξοδος του ενεργού μέσου μεταφοράς.

B.IV-10

Διαμετακόμιση οδικού οχήματος
Κάθε φορτωμένο ή κενό αυτοκίνητο οδικό όχημα, το οποίο εισέρχεται και εξέρχεται από τη
χώρα από διαφορετικά σημεία με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι το
συνολικό ταξίδι εντός της χώρας γίνεται οδικώς και δεν πραγματοποιείται φόρτωση ή
εκφόρτωση μέσα στη χώρα.
Περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα οδικά οχήματα που φορτώνονται/εκφορτώνονται στα σύνορα
της εν λόγω χώρας σε/από άλλο μέσο μεταφοράς.

B.IV-11

Ετήσια μέση ημερήσια ροή κυκλοφορίας
Η μέση ροή οχημάτων σε συγκεκριμένο σημείο απογραφής επί του οδικού δικτύου.
Η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιείται αυτόματα ή μη, συνεχώς ή σε επιλεγμένα χρονικά
διαστήματα.
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B.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

B.V-01

Οδική μεταφορά
Κάθε κίνηση εμπορευμάτων και/ή επιβατών με χρήση οδικού οχήματος σε δεδομένο οδικό
δίκτυο.
Όταν οδικό όχημα μεταφέρεται πάνω σε άλλο όχημα, λαμβάνεται υπόψη μόνον η κίνηση του
φέροντος (ενεργού) οχήματος.

B.V-02

Εθνικές οδικές μεταφορές
Οδικές μεταφορές μεταξύ δύο τόπων (τόπος φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος
εκφόρτωσης/αποβίβασης) που βρίσκονται στην ίδια χώρα άσχετα με τη χώρα στην οποία είναι
ταξινομημένο το αυτοκίνητο όχημα. Μπορεί να περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω μιας
δεύτερης χώρας.
Η αποσύνδεση ρυμουλκούμενου/ημιρυμουλκούμενου από αυτοκίνητο όχημα και η σύνδεσή
τους σε άλλο αυτοκίνητο όχημα θεωρείται εκφόρτωση και φόρτωση των εμπορευμάτων
ρυμουλκούμενου/ημιρυμουλκούμενου.

B.V-03

Οδικές ενδομεταφορές (καμποτάζ)
Οδική μεταφορά εντός μιας χώρας εκτός της χώρας ταξινόμησης, που εκτελείται από
αυτοκίνητο όχημα ταξινομημένο στην αναφέρουσα χώρα.

B.V-04

Διεθνείς οδικές μεταφορές
Οδικές μεταφορές μεταξύ ενός τόπου φόρτωσης/επιβίβασης ή εκφόρτωσης/αποβίβασης στην
αναφέρουσα χώρα και ενός τόπου φόρτωσης/επιβίβασης ή εκφόρτωσης/αποβίβασης σε άλλη
χώρα.
Αυτές οι μεταφορές μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μιας ή περισσοτέρων
πρόσθετων χωρών.

B.V-05

Διεμπορικές οδικές μεταφορές
Οδικές μεταφορές που εκτελούνται από αυτοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε μια χώρα μεταξύ
ενός τόπου φόρτωσης/επιβίβασης σε μια δεύτερη χώρα και ενός τόπου
εκφόρτωσης/αποβίβασης σε τρίτη χώρα.
Αυτές οι μεταφορές μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μιας ή περισσότερων
πρόσθετων χωρών

B.V-06

Οδικές μεταφορές διαμετακόμισης
Οδικές μεταφορές διαμέσου μιας χώρας μεταξύ δύο τόπων (τόπος φόρτωσης/επιβίβασης και
τόπος εκφόρτωσης/αποβίβασης) που βρίσκονται και οι δύο σε άλλη χώρα ή σε άλλες χώρες,
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ταξίδι εντός της χώρας γίνεται οδικώς και δεν
πραγματοποιείται φόρτωση ή εκφόρτωση εντός της εν λόγω χώρας.
Περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα οδικά οχήματα που φορτώνονται/εκφορτώνονται στα σύνορα
της εν λόγω χώρας σε/από άλλο μέσο μεταφοράς.
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B.V-07

Αστικές οδικές μεταφορές
Μεταφορές που πραγματοποιούνται σε αστικές οδούς ή τροχιοδρόμους.
Ως αστική μεταφορά θεωρείται μόνον μεταφορά που εκτελείται κυρίως ή αποκλειστικά σε
αστικές οδούς.

B.V-08

Επιβάτης οδικού οχήματος
Κάθε άτομο που πραγματοποιεί ταξίδι με οδικό όχημα. Οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων,
συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών ταξί, περιλαμβάνονται στους επιβάτες. Το προσωπικό
λεωφορείων, πούλμαν, τρόλεϊ, τραμ και φορτηγών οδικών οχημάτων δεν περιλαμβάνεται
στους επιβάτες.

B.V-09

Επιβατοχιλιόμετρο στις οδικές μεταφορές
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός επιβάτη οδικώς σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύεται από τον επιβάτη.

B.V-10

Διαδρομή επιβάτη οδικού οχήματος
Ο συνδυασμός μεταξύ του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης των επιβατών που
μεταφέρονται με οδικό όχημα.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, δεν πρέπει να θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά που, κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να θεωρείται
αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε άλλο όχημα.

B.V-11

Δημόσιες οδικές μεταφορές
Οι δημόσιες οδικές μεταφορές περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών με λεωφορείο ή τραμ σε
διαδρομές βάσει δρομολογίου, είτε πραγματοποιείται από δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση.

B.V-12

Διαδρομή επιβάτη σε δημόσιες οδικές μεταφορές
Ο συνδυασμός μεταξύ του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης των επιβατών που
μεταφέρονται με λεωφορείο ή τραμ.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, δεν πρέπει να θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά που, κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να θεωρείται
αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε άλλο όχημα.

B.V-13

Επιβάτης που επιβιβάζεται σε οδικό όχημα δημόσιας μεταφοράς
Επιβάτης που επιβιβάζεται σε οδικό όχημα για να ταξιδέψει με αυτό.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, πρέπει αν είναι δυνατόν να μην θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά
που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να
θεωρείται αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε
άλλο όχημα.
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B.V-14

Επιβάτης που αποβιβάζεται από οδικό όχημα δημόσιας μεταφοράς
Επιβάτης που αποβιβάζεται από οδικό όχημα αφού ταξίδεψε με αυτό.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, πρέπει αν είναι δυνατόν να μην θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά
που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να
θεωρείται αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε
άλλο όχημα.

B.V-15

Σύνδεση μεταφοράς επιβατών οδικού οχήματος
Ο συνδυασμός του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης των επιβατών που
διακινούνται οδικώς ανεξάρτητα από το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το NUTS
[Nomenclature of Territorial Units for Statistics (ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών
μονάδων) – Eurostat].

B.V-16

Τόπος επιβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ο επιβάτης επιβιβάζεται σε οδικό όχημα για να ταξιδέψει με αυτό.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, πρέπει αν είναι δυνατόν να μην θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά
που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να
θεωρείται αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε
άλλο όχημα.

B.V-17

Τόπος αποβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ο επιβάτης αποβιβάζεται από οδικό όχημα με το οποίο ταξίδεψε.
Η μεταφορά επιβάτη από ένα όχημα απευθείας σε άλλο όχημα ίδιου είδους, ανεξάρτητα από
τον μεταφορέα, πρέπει αν είναι δυνατόν να μην θεωρείται αποβίβαση/επιβίβαση. Κάθε φορά
που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, χρησιμοποιείται άλλο μέσο μεταφοράς, πρέπει να
θεωρείται αποβίβαση από ένα όχημα η οποία ακολουθείται από επακόλουθη επιβίβαση σε
άλλο όχημα.

B.V-18

Εμπορεύματα μεταφερόμενα οδικώς
Οποιαδήποτε εμπορεύματα διακινούνται με οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.
Περιλαμβάνεται κάθε είδους συσκευασία και εξοπλισμός, όπως εμπορευματοκιβώτια, swapbodies ή παλέτες.

B.V-19

Συνολικό μικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, το σύνολο των συσκευασιών και το
απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα)

B.V-20

Μικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της
συσκευασίας, αλλά χωρίς το απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια,
swap bodies και παλέτες που περιέχουν εμπορεύματα).
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B.V-21

Απόβαρο
Το βάρος μιας μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap-bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα) πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου.

B.V-22

Τονοχιλιόμετρο στις οδικές μεταφορές
Μονάδα μέτρησης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
τόνου εμπορευμάτων οδικώς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.

B.V-23

Χιλιομετρικό οδικό TEU
Μονάδα μέτρησης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
TEU οδικώς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.

B.V-24

Κατηγορίες μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
Παραδείγματα συστημάτων ταξινόμησης είναι το NST 2007 (ενιαία ονοματολογία των
εμπορευμάτων για τη στατιστική των μεταφορών) που αντικαθιστά την ονοματολογία CSTE
(ταξινόμηση εμπορευμάτων για τις στατιστικές των μεταφορών στην Ευρώπη – UNECE) και η
ονοματολογία NST/R (τυποποιημένη ονοματολογία εμπορευμάτων για στατιστικές
μεταφορών/αναθεωρημένη - Eurostat).

B.V-25

Τύποι φορτίου
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη Σύσταση 21,
Κωδικοί τύπων φορτίου, συσκευασιών και υλικών συσκευασίας – UNECE, Γενεύη, Μάρτιος
1986. Οι κατηγορίες φορτίου είναι οι εξής:
-

B.V-26

Υγρό χύδην φορτίο
Στερεό χύδην φορτίο
Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο
Άλλο εμπορευματοκιβώτιο
Εμπορεύματα σε παλέτες
Εμπορεύματα ήδη τοποθετημένα σε αρτάνες
Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες
Άλλες κινητές μονάδες
Άλλοι τύποι φορτίου.

Επικίνδυνα εμπορεύματα
Οι κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς είναι εκείνες που
ορίζονται από τη δέκατη πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση των Συστάσεων των Ηνωμένων
Εθνών περί Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών, Ηνωμένα Έθνη, Γενεύη 2007.
Κατηγορία 1:
Εκρηκτικά
Κατηγορία 2:
Αέρια
Κατηγορία 3:
Εύφλεκτα υγρά
Κατηγορία 4:
Εύφλεκτα στερεά· ουσίες που μπορούν να αυταναφλεγούν· ουσίες
που, κατά την επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια
Κατηγορία 5:
Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια
Κατηγορία 6:
Τοξικές και μολυσματικές ουσίες
Κατηγορία 7:
Ραδιενεργό υλικό
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B.V-27

Κατηγορία 8:
Κατηγορία 9:

Διαβρωτικές ουσίες
Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.

Φορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που τοποθετούνται σε οδικό όχημα και διακινούνται οδικώς.
Η μεταφόρτωση από ένα φορτηγό οδικό όχημα σε άλλο ή η αλλαγή οδικού ελκυστήρα
θεωρούνται ως φόρτωση μετά από εκφόρτωση.

B.V-28

Εκφορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που εκφορτώθηκαν από οδικό όχημα μετά την οδική μεταφορά τους.
Η μεταφόρτωση από ένα φορτηγό οδικό όχημα σε άλλο ή η αλλαγή οδικού ελκυστήρα
θεωρούνται ως εκφόρτωση πριν από επαναφόρτωση.

B.V-29

Εμπορεύματα που εξήλθαν από τη χώρα οδικώς (εκτός από εμπορεύματα που
διαμετακομίστηκαν αποκλειστικά οδικώς)
Εμπορεύματα τα οποία αφού φορτώθηκαν σε οδικό όχημα στη χώρα, εξήλθαν από αυτή
οδικώς και εκφορτώθηκαν σε άλλη χώρα.

B.V-30

Εμπορεύματα που εισήλθαν στη χώρα οδικώς (εκτός από εμπορεύματα που
διαμετακομίστηκαν αποκλειστικά οδικώς)
Εμπορεύματα τα οποία αφού φορτώθηκαν σε οδικό όχημα σε μια άλλη χώρα, εισήλθαν στη
χώρα οδικώς και εκφορτώθηκαν εκεί.

B.V-31

Διαμετακομισθέντα αποκλειστικά οδικώς εμπορεύματα
Εμπορεύματα που εισήλθαν στη χώρα οδικώς και εξήλθαν από τη χώρα οδικώς από σημείο
διαφορετικό από το σημείο εισόδου, αφού διέσχισαν τη χώρα αποκλειστικά οδικώς με το ίδιο
φορτηγό αυτοκίνητο οδικό όχημα.
Η μεταφόρτωση από ένα φορτηγό οδικό όχημα σε άλλο ή η αλλαγή οδικού ελκυστήρα
θεωρούνται ως φόρτωση/εκφόρτωση.

B.V-32

Σύνδεση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
Ο συνδυασμός του τόπου φόρτωσης και του τόπου εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που
μεταφέρονται οδικώς, ανεξάρτητα από το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το NUTS
[Nomenclature of Territorial Units for Statistics (ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών
μονάδων) – Eurostat]

B.V-33

Τόπος φόρτωσης
Είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώθηκαν σε φορτηγό αυτοκίνητο οδικό όχημα ή
όπου έγινε αλλαγή του οδικού ελκυστήρα.

B.V-34

Τόπος εκφόρτωσης
Είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώθηκαν από φορτηγό αυτοκίνητο οδικό
όχημα ή όπου έγινε αλλαγή του οδικού ελκυστήρα.
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B.V-35

Χρήση μεταφορικής ικανότητας
Δείκτης της χρήσης της μεταφορικής ικανότητας.
Οι δείκτες μπορούν να υπολογιστούν ως το πραγματικό σύνολο εμπορευμάτων ή επιβατών
που μεταφέρθηκαν ως ποσοστό της ικανότητας του οχήματος, που μετριέται σε βάρος, όγκο,
επιφάνεια αμαξώματος ή επιτρεπόμενο αριθμό καθήμενων ή όρθιων επιβατών (όπως ορίζεται
στα B.II.Α-20,B.II.Α-35 και B.II.Α-36).
Λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση μεταφοράς και τη σταδιακή εκφόρτωση κατά τη διάρκεια
ενός ταξιδιού, μπορεί να υπολογιστεί ένας εναλλακτικός δείκτης ως η πραγματική απόδοση
μεταφοράς σε ποσοστό της μέγιστης δυνατής απόδοσης μεταφοράς για τα πραγματικά ταξίδια.
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B.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας από οδικές μεταφορές
Τελική κατανάλωση ενέργειας από αυτοκίνητα οχήματα.
Περιλαμβάνεται η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την προώθηση των μέσων μεταφοράς και
για ανύψωση ενσωματωμένου γερανού, φωτισμό, θέρμανση και άλλα είδη ανέσεων που
παρέχονται στα μέσα μεταφοράς. Περιλαμβάνεται επίσης η τελική ενέργεια που καταναλώνεται
από μη φορτωμένα οδικά οχήματα.

B.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: 1 TOE = 0.041868 TJ.
Οι συντελεστές μετατροπής που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για
το 1991 είναι οι εξής:
-

Βενζίνη κινητήρων
Gas/diesel oil (πετρέλαιο εσωτ. καύσης)
Heavy fuel oil ( πετρέλαιο εξωτ. καύσης/μαζούτ)
Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο
Φυσικό αέριο

1.070
1.035
0.960
1.130
0.917

Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιείται από τον IEA για τον ηλεκτρισμό είναι:
1 TWh = 0.086 Mtoe.
B.VI-03

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας:
1 terajoule = 1012 Joule = 2.78 x 105 kWh)
1 terajoule = 23.88459 TOE.

B.VI-04

Βενζίνη
Ελαφρό πετρελαϊκό κλάσμα για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσης, εξαιρέσει των
κινητήρων αεροσκαφών.
Η βενζίνη αποστάζει μεταξύ 35οC και 215οC και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες
ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Η βενζίνη μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα,
οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου όπως TEL
(τετρααιθυλιούχος μόλυβδος) και TML (τετραμεθυλιούχος μόλυβδος).
Θερμογόνος δύναμη: 44.8 TJ/1 000 t.

B.VI-05

Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil)
Πετρέλαιο λαμβανόμενο από το χαμηλότερο κλάσμα της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου.
Το gas/diesel oil περιλαμβάνει heavy gas oils λαμβανόμενα από επαναπόσταξη υπό κενό του
υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Το gas/diesel oil αποστάζει στην περιοχή μεταξύ
200ο C και 380ο C, με λιγότερο από το 65% κατ’ όγκο στους 250ο C, συμπεριλαμβανομένων
των απωλειών, και το 80% και περισσότερο στους 350ο C. Το σημείο αναφλέξεως είναι
πάντοτε πάνω από τους 50ο C ενώ η πυκνότητά του είναι υψηλότερη από 0.81. Τα heavy oils
που λαμβάνονται δι’ αναμείξεως κατατάσσονται μαζί με τα gas oils, υπό την προϋπόθεση ότι το
κινηματικό τους ιξώδες δεν υπερβαίνει τα 25 cST στους 40ο C.
Θερμογόνος δύναμη: 43.3 TJ/1 000 t.
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B.VI-06

Υγροποιημένα πετρελαϊκά αέρια (LPG)
Ελαφροί υδρογονάνθρακες της σειράς των παραφινών, που προέρχονται αποκλειστικά από
την απόσταξη αργού πετρελαίου.
Στα LPG περιλαμβάνονται το προπάνιο και βουτάνιο ή μίγμα των δύο αυτών
υδρογονανθράκων. Υγροποιούνται σε χαμηλή πίεση (5-10 ατμόσφαιρες). Σε υγρή κατάσταση
και σε θερμοκρασία 38°C, έχουν σχετική πίεση ατμών μικρότερη ή ίση με 24.5 bars. Το ειδικό
τους βάρος κυμαίνεται από 0.50 έως 0.58.

B.VI-07

Υγροποιημένα φυσικά αέρια (NGL)
Υγροί ή υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες που παράγονται κατά την παρασκευή, τον
καθαρισμό και τη σταθεροποίηση φυσικών αερίων. Τα χαρακτηριστικά τους ποικίλουν, από
εκείνα του αιθανίου, προπανίου και βουτανίου μέχρι εκείνα των heavy oils. Τα NGL αυτά είτε
αποστάζονται μαζί με αργό πετρέλαιο σε διυλιστήρια, είτε αναμειγνύονται με προϊόντα διύλισης
πετρελαίου είτε χρησιμοποιούνται απευθείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

B.VI-08

Ηλεκτρική ενέργεια
Ενέργεια παραγόμενη από υδροηλεκτρικούς, γεωθερμικούς, πυρηνικούς και συμβατικούς
θερμικούς σταθμούς παραγωγής, εκτός της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς
άντλησης, μετρούμενη από τη θερμογόνο δύναμη του ηλεκτρισμού (3.6 TJ/GWh).
Σταθμός άντλησης είναι σταθμός ισχύος με ταμιευτήρα που πληρούται με χρήση αντλιών.

- 63 -

B. Οδικεσ Μεταφορεσ

B.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

B.VII-01

Ατύχημα με θύματα
Κάθε ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ένα τουλάχιστον οδικό όχημα που κινείται σε δημόσια ή
ιδιωτική οδό στην οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης το κοινό, και το οποίο απολήγει στον
τραυματισμό ή θάνατο ενός τουλάχιστον ατόμου.
Η αυτοκτονία ή η απόπειρα αυτοκτονίας δεν είναι ατύχημα αλλά ένα συμβάν που προκαλείται
από εκούσια πράξη θανάσιμου τραυματισμού του ιδίου. Ωστόσο, αν μια αυτοκτονία ή μια
απόπειρα αυτοκτονίας προκαλέσει τραυματισμό σε άλλον οδικό χρήστη, τότε το συμβάν
θεωρείται ατύχημα με θύματα.
Περιλαμβάνονται τα εξής: συγκρούσεις μεταξύ οδικών οχημάτων, μεταξύ οδικών οχημάτων και
πεζών, μεταξύ οδικών οχημάτων και ζώων ή σταθερών εμποδίων και με ένα μόνο οδικό
όχημα. Περιλαμβάνονται και συγκρούσεις μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών οχημάτων.
Συγκρούσεις μεταξύ πολλών οχημάτων λογίζονται ως ένα μόνον ατύχημα εφόσον τυχόν
διαδοχικές συγκρούσεις συμβαίνουν εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Στα
ατυχήματα με θύματα δεν περιλαμβάνονται ατυχήματα που έχουν ως συνέπεια μόνον υλικές
ζημιές.
Αποκλείονται οι τρομοκρατικές ενέργειες.

B.VII-02

Θανατηφόρο ατύχημα
Κάθε ατύχημα που έχει ως συνέπεια το θάνατο ατόμου.

B.VII-03

Μη θανατηφόρο ατύχημα
Κάθε ατύχημα με θύματα, εκτός από τα θανατηφόρα.

B.VII-04

Θύμα
Κάθε άτομο που χάνει τη ζωή του ως συνέπεια ατυχήματος.

B.VII-05

Νεκρός
Κάθε πρόσωπο που χάνει τη ζωή του επιτόπου ή πεθαίνει μέσα σε 30 ημέρες ως συνέπεια
ατυχήματος με θύματα, εξαιρουμένων των αυτοκτονιών.
Δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό τα άτομα που χάνουν τη ζωή τους αν η αρμόδια αρχή
δηλώσει ότι η αιτία θανάτου είναι η αυτοκτονία, δηλαδή εκούσια πράξη αυτοτραυματισμού που
οδηγεί στο θάνατο. Για χώρες που δεν εφαρμόζουν το όριο των 30 ημερών, χρησιμοποιούνται
συντελεστές μετατροπής έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με βάση τον ορισμό των
30 ημερών.

B.VII-06

Τραυματίας:
Κάθε άτομο το οποίο, ως αποτέλεσμα ατυχήματος με θύματα, δεν έχασε τη ζωή του επτόπου
ούτε απεβίωσε εντός 30 ημερών, αλλά υπέστη τραυματισμό που συνήθως απαιτεί ιατρική
περίθαλψη, εξαιρουμένων της απόπειρας αυτοκτονίας.
Τα άτομα με λιγότερο σοβαρά τραύματα, όπως μικρές αμυχές και μώλωπες, συνήθως δεν
καταγράφονται ως τραυματισμένα.
Ένα τραυματισμένο άτομο εξαιρείται αν η αρμόδια αρχή δηλώσει ότι η αιτία τραυματισμού είναι
απόπειρα αυτοκτονίας από το ίδιο, δηλαδή εκούσια πράξη τραυματισμού του ιδίου που οδηγεί
σε τραυματισμό, αλλά όχι σε θάνατο.
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B.VII-07

Σοβαρά τραυματισμένος:
Κάθε τραυματίας που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο για χρονικό διάστημα περισσότερο από 24
ώρες.

B.VII-08

Ελαφρά τραυματισμένος:
Κάθε τραυματίας εκτός από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά.
Τα άτομα με λιγότερο σοβαρά τραύματα, όπως μικρές αμυχές και μώλωπες, συνήθως δεν
καταγράφονται ως τραυματισμένα.

B.VII-09

Οδηγός (εμπλεκόμενος σε ατύχημα με θύματα)
Κάθε άτομο που εμπλέκεται σε ατύχημα με θύματα και το οποίο κατά τη στιγμή του
ατυχήματος οδηγεί οδικό όχημα.

B.VII-10

Επιβάτης (εμπλεκόμενος σε ατύχημα με θύματα)
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται σε ατύχημα με θύματα, εκτός του οδηγού, το οποίο είναι μέσα
ή πάνω σε οδικό όχημα ή ήταν έτοιμο να μπει ή να βγει από οδικό όχημα.

B.VII-11

Πεζός (εμπλεκόμενος σε ατύχημα με θύματα)
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται σε ατύχημα με θύματα, εκτός από τους οδηγούς ή τους
επιβάτες όπως ορίζονται ανωτέρω.
Περιλαμβάνονται και άτομα που είναι σε, ή που σπρώχνουν ή σύρουν, παιδικό ή αναπηρικό
καροτσάκι ή κάθε άλλο μικρό όχημα χωρίς μηχανή. Περιλαμβάνονται επίσης και πρόσωπα που
σπρώχνουν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, κινούνται με τροχοπέδιλα, με τροχοσανίδες ή
χρησιμοποιούν παρόμοιες κατασκευές.

B.VII-12

Ατύχημα μεταξύ οδικού οχήματος και πεζού
Κάθε ατύχημα με θύματα στο οποίο εμπλέκονται ένα ή περισσότερα οδικά οχήματα και ένας ή
περισσότεροι πεζοί.
Περιλαμβάνονται και ατυχήματα άσχετα με το εάν πεζός ενεπλάκη στην πρώτη ή σε
μεταγενέστερη φάση του ατυχήματος και εάν πεζός τραυματίστηκε ή έχασε τη ζωή του επί ή
εκτός της οδού.

B.VII-13

Οδικό ατύχημα με ένα μόνο όχημα
Κάθε ατύχημα με θύματα στο οποίο εμπλέκεται ένα μόνο οδικό όχημα.
Περιλαμβάνονται ατυχήματα με οχήματα τα οποία προσπαθώντας να αποφύγουν κάποια
σύγκρουση βγαίνουν εκτός οδού ή ατυχήματα που προκαλούνται από σύγκρουση με εμπόδια ή
ζώα που βρίσκονται πάνω στο δρόμο. Εξαιρούνται συγκρούσεις με πεζούς και σταθμευμένα
οχήματα.

B.VII-14

Οδικό ατύχημα με εμπλοκή πολλών οχημάτων
Κάθε ατύχημα με θύματα στο οποίο εμπλέκονται δύο ή περισσότερα οδικά οχήματα.
Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη ατυχημάτων με θύματα στα οποία εμπλέκονται δύο ή
περισσότερα οδικά οχήματα:
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α) Οπίσθια σύγκρουση: σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την ίδια λωρίδα του
οδοστρώματος και κινείται στην ίδια κατεύθυνση, επιβραδύνοντας ή όντας προσωρινά
ακινητοποιημένο.
Εξαιρούνται συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα.
β) Μετωπική σύγκρουση: σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την ίδια λωρίδα του
οδοστρώματος και κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, επιβραδύνοντας ή όντας προσωρινά
ακινητοποιημένο.
Εξαιρούνται συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα.
γ) Σύγκρουση σε διασταύρωση ή στροφή: σύγκρουση με άλλο όχημα που κινείται σε
πλευρική κατεύθυνση διασχίζοντας, εξερχόμενο ή εισερχόμενο σε μια οδό.
Συγκρούσεις με ακινητοποιημένα οχήματα που αναμένουν να στρίψουν εξαιρούνται και
κατατάσσονται στην κατηγορία α) ή β).
δ) Άλλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων με σταθμευμένα
οχήματα: σύγκρουση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια οδήγησης πλάι-πλάι, σε προσπέραση ή
κατά τη διάρκεια αλλαγής λωρίδας. ή σύγκρουση με όχημα το οποίο είναι παρκαρισμένο ή
σταματημένο στην άκρη του οδοστρώματος, σε κράσπεδα, σε χώρους στάθμευσης με ειδική
σήμανση, σε πεζόδρομους ή σε τόπους στάθμευσης, κλπ.
Περιλαμβάνονται στο B-VII-14 (δ) όλες οι συγκρούσεις που δεν καλύπτονται από τα (α), (β) και
(γ). Το συστατικό στοιχείο για την ταξινόμηση ατυχημάτων μεταξύ οχημάτων είναι η πρώτη
σύγκρουση στο οδόστρωμα ή η πρώτη μηχανική επίπτωση στο όχημα
B.VII-15

Ατύχημα με οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων
Κάθε ατύχημα με θύματα, όπου ένας τουλάχιστον οδηγός αναφέρεται ότι ήταν υπό την
επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης,
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

B.VII-16

Φως ημέρας
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.

B.VII-17

Σκοτάδι
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.

B.VII-18

Ημίφως (ή άγνωστο)
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.
Μια εναπομένουσα κατηγορία καλύπτει τις περιπτώσεις όπου το φως της ημέρας ήταν πολύ
ασθενές ή όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του φωτός.

B.VII-19

Ξηρά επιφάνεια οδού
Επιφάνεια οδού που δεν καλύπτεται από νερά, χιόνι, πάγο ή άλλες ουσίες.

B.VII-20

Άλλη επιφάνεια οδού
Κάθε άλλη επιφάνεια οδού, εκτός από την ξηρή επιφάνεια.
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C.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (ΜΕΥΟ)

C. Μεταφορες Μεσω Εσωτερικων Υδατινων Οδων (Μευο)

C.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

C.I-01

Υδάτινη οδός
Ποταμός, διώρυγα, λίμνη ή άλλη υδάτινη έκταση η οποία, από τη φύση της ή μετά ανθρώπινη
παρέμβαση, είναι κατάλληλη για ναυσιπλοΐα.
Περιλαμβάνονται και υδάτινες οδοί ναυτιλιακού χαρακτήρα (υδάτινες οδοί που χαρακτηρίζονται
από την αναφέρουσα χώρα ως κατάλληλες για ναυσιπλοΐα κυρίως πλοίων εσωτερικής και
θαλάσσιας ναυσιπλοΐας). Στις υδάτινες οδούς περιλαμβάνονται επίσης και εκβολές ποταμών,
με όριο το πλησιέστερο στη θάλασσα σημείο όπου το πλάτος του ποταμού είναι μικρότερο από
3 km σε φάση αμπώτιδος και μικρότερο από 5 km σε φάση πλημμυρίδας.

C.I-02

Πλωτή εσωτερική υδάτινη οδός
Έκταση νερού, που δεν αποτελεί μέρος της θάλασσας, το οποίο από τη φύση του ή κατόπιν
παρέμβασης του ανθρώπου, είναι κατάλληλο για ναυσιπλοΐα, κυρίως από πλοία εσωτερικών
υδάτινων οδών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει πλωτούς ποταμούς, λίμνες, διώρυγες και εκβολές
ποταμών.
Το μήκος των ποταμών και διωρύγων μετριέται στο μέσο του ρεύματος. Το μήκος των λιμνών
και λιμνοθαλασσών μετριέται κατά μήκος της βραχύτερης πλεύσιμης διαδρομής μεταξύ των
πλέον απομακρυσμένων σημείων προς και από τα οποία εκτελούνται μεταφορές. Υδάτινη οδός
που αποτελεί κοινό σύνορο μεταξύ δύο χωρών αναφέρεται και από τις δύο.

C.I-03

Πλωτός ποταμός
Φυσική υδάτινη οδός, ανοικτή στη ναυσιπλοΐα, ανεξάρτητα από το εάν έχουν γίνει έργα
βελτιώσεως προς το σκοπό αυτό.

C.I-04

Πλωτή λίμνη
Φυσική υδάτινη έκταση ανοικτή στη ναυσιπλοΐα.
Περιλαμβάνονται και οι λιμνοθάλασσες (περιοχές με υφάλμυρο νερό που χωρίζονται από τη
θάλασσα με παράκτιο ανάχωμα).

C.I-05

Πλωτή διώρυγα
Υδάτινη οδός που έχει κατασκευαστεί πρωτίστως για τη ναυσιπλοΐα.

C.I-06

Δίκτυο πλωτών εσωτερικών υδάτινων οδών
Όλες οι πλωτές εσωτερικές υδάτινες οδοί που είναι ανοικτές για δημόσια ναυσιπλοΐα σε μια
δεδομένη περιοχή.

C.I-07

Κατηγορίες πλωτών εσωτερικών υδάτινων οδών
Λαμβάνοντας υπόψη την Ταξινόμηση των ευρωπαϊκών εσωτερικών υδάτινων οδών,
διώρυγων, πλωτών ποταμιών και λιμνών των UNECE/ECMT του 1992, οι διαφορετικές
κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
Βάσει οριζόντιων διαστάσεων πλοίων και ωθούμενων συνοδειών
Κλάση
I έως III
IV
Vα
Vβ

(μήκος/πλάτος)
έως 80/9 m.
80-85/9,50 m.
95-110/11,40 m.
172-175/11,40 m.
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VI α
VI β
VI γ
VII

95-110/22,80 m.
185-195/22,80 m.
270-280/22,80 ή 195-200/33-34,20 m.
285/33-34,20 m και άνω.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιείται η «μεταφορική ικανότητα των πλοίων» για
την ταξινόμηση των πλωτών εσωτερικών υδάτινων οδών.
C.I-08

Λιμάνι
Τόπος για πρόσδεση και φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου σκαφών ή επιβίβαση ή αποβίβαση
επιβατών από σκάφη, συνήθως απευθείας σε μια προβλήτα.

C.I-09

Στατιστικό λιμάνι
Το στατιστικό λιμάνι αποτελείται από ένα ή περισσότερα λιμάνια, ελεγχόμενα κανονικά από μία
μόνη λιμενική αρχή, που μπορεί να καταγράφει κινήσεις πλοίων και φορτίων.

C.I-10

UN/LOCODE
Πενταψήφιος κωδικός όπου τα δύο πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός χώρας κατά ISO 3166 ενώ
τα υπόλοιπα τρία λαμβάνονται από τη Σύσταση 16 της UNECE στη Γενεύη, μαζί με τους
κωδικούς που παρέχει η Eurostat για λιμάνια που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο σύστημα
των Ηνωμένων Εθνών.

C.I-11

Μήκος αποβάθρας λιμανιού
Συνολικό μήκος αποβάθρας σε μέτρα.

C.I-12

Χώρος ελλιμενισμού Ro-Ro
Χώρος όπου ένα πλοίο Ro-Ro μπορεί να ελλιμενιστεί και να φορτώσει και να εκφορτώσει
αυτοκίνητα και άλλες κινητές μονάδες Ro-Ro με ράμπες από το πλοίο στην ακτή και
αντιστρόφως.

C.I-13

Λιμενικοί γερανοί κατά ανυψωτική ικανότητα
Αριθμός διαθέσιμων σε λιμάνια γερανών κατά ανυψωτική ικανότητα.
Οι κλάσεις ανυψωτικής ικανότητας είναι οι εξής
α) 10 τόνοι ή λιγότερο
β) Μεγαλύτερη από 10 τόνους και μέχρι 20 τόνους
γ) Μεγαλύτερη από 20 τόνους και μέχρι 40 τόνους
δ) Μεγαλύτερη από 40 τόνους

C.I-14

Λιμενικοί γερανοί κατά τύπο
Αριθμός διαθέσιμων σε λιμάνια γερανών κατά τύπο
α) Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων
β) Άλλοι γερανοί εμπορευματοκιβωτίων
γ) Άλλοι γερανοί
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C.I-15

Συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς
Διαθεσιμότητα και απόσταση από λιμάνια μέχρι συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς σε
χιλιόμετρα
α) Θαλάσσια ναυσιπλοΐα
β) Επιβατική σιδηροδρομική σύνδεση
γ) Εμπορική σιδηροδρομική σύνδεση
δ) Πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομο
ε) Αερολιμένας.

C.I-16

Αποβάθρες αποεπιβίβασης
Τόπος που προορίζεται αποκλειστικά για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών από πλοία και
ο οποίος δεν αποτελεί μέρος εσωτερικού λιμανιού.

C.I-17

Υδατοφράκτης
Περίφραξη σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με θύρες σε κάθε άκρο που επιτρέπουν την αύξηση
ή μείωση της στάθμης του νερού για τη διέλευση των σκαφών. Περιλαμβάνεται και ο
ανυψωτικός εξοπλισμός υδατοφράκτη.
Ο ανυψωτικός εξοπλισμός υδατοφράκτη είναι ένα μηχάνημα για τη μεταφορά σκαφών μεταξύ
υδάτων διαφορετικής στάθμης.
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C.II.A

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΚΑΦΗ)

C.II.A-01

Σκάφος ΜΕΥΟ
Πλωτό μέσο σχεδιασμένο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη δημόσια μεταφορά επιβατών ή
ειδικά εξοπλισμένο για συγκεκριμένη εμπορική αποστολή, το οποίο ταξιδεύει κυρίως σε
πλωτές εσωτερικές υδάτινες οδούς ή σε ύδατα εντός ή πολύ κοντά σε προστατευόμενα ύδατα
ή περιοχές όπου εφαρμόζονται λιμενικοί κανονισμοί.
Περιλαμβάνονται και σκάφη υπό επισκευή. Περιλαμβάνονται και σκάφη που είναι κατάλληλα
για εσωτερική ναυσιπλοΐα αλλά στα οποία επιτρέπεται και η θαλάσσια ναυσιπλοΐα (μεικτά
σκάφη θαλάσσιων και εσωτερικών μεταφορών). Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται:
λιμενικά σκάφη, φορτηγίδες και ρυμουλκά θαλάσσιων λιμένων, πορθμεία, αλιευτικά σκάφη,
βυθοκόροι, σκάφη που εκτελούν υδραυλικά έργα και σκάφη που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για αποθήκευση, πλωτά συνεργεία, πλωτές κατοικίες και σκάφη αναψυχής.

C.II.A-02

Εθνικό σκάφος ΜΕΥΟ
Σκάφος ΜΕΥΟ καταχωρισμένο στα νηολόγια της αναφέρουσας χώρας σε μια δεδομένη
ημερομηνία.
Στην περίπτωση κατά την οποία σε μια συγκεκριμένη χώρα δεν εφαρμόζεται η καταχώριση σε
μητρώο, εθνικό σκάφος ΜΕΥΟ είναι σκάφος που ανήκει σε εταιρία υποκείμενη σε φορολογία
στην εν λόγω χώρα.

C.II.A-03

Αλλοδαπό σκάφος ΜΕΥΟ
Σκάφος ΜΕΥΟ καταχωρισμένο στα νηολόγια χώρας άλλης από την αναφέρουσα χώρα σε μια
δεδομένη ημερομηνία.

C.II.A-04

Ποταμοθαλάσσιο σκάφος
Οποιοδήποτε σκάφος ΜΕΥΟ που έχει σχεδιαστεί και έχει άδεια να ταξιδεύει και ως θαλάσσιο
σκάφος

C.II.A-05

Φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ
Σκάφος με μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 20 τόνων, σχεδιασμένο για τη μεταφορά
φορτίου μέσω πλωτών εσωτερικών υδάτινων οδών.

C.II.A-06

Επιβατικό σκάφος ΜΕΥΟ
Σκάφος σχεδιασμένο ειδικά για τη μεταφορά έναντι ναύλου άνω των 12 επιβατών σε πλωτές
εσωτερικές υδάτινες οδούς.

C.II.A-07

Σκάφος εμπορευματοκιβωτίων ΜΕΥΟ
Σκάφος εξοπλισμένο με σταθερούς ή φορητούς κυψελοειδείς οδηγούς κυρίως για τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων.
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C.II.A-08

Στόλος εσωτερικών υδάτινων οδών
Αριθμός σκαφών ΜΕΥΟ καταχωρισμένων στα νηολόγια μιας χώρας σε μια δεδομένη
ημερομηνία, στα οποία επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών υδάτινων οδών.
Τυχόν μεταβολές στο στόλο αναφέρονται σε μεταβολές στο σύνολο ή σε ένα τύπο σκαφών του
στόλου εσωτερικών υδάτινων οδών της αναφέρουσας χώρας, που προκύπτουν από νέες
κατασκευές, τροποποιήσεις στον τύπο ή τη χωρητικότητα, αγορές ή πωλήσεις στο εξωτερικό,
διαλύσεις σκαφών, απώλειες ή μεταφορές στο νηολόγιο ή από αυτό.

C.II.A-09

Αυτοκινούμενη φορτηγίδα
Οποιοδήποτε εμπορικό σκάφος εσωτερικής
αυτοκινούμενων δεξαμενοφορτηγίδων.

ναυσιπλοΐας

με

κινητήρα,

εκτός

των

Ρυμουλκούμενες φορτηγίδες, ωθούμενες φορτηγίδες και ρυμουλκωθούμενες φορτηγίδες που
διαθέτουν μόνο βοηθητική μηχανή πρέπει να θεωρούνται ως ρυμουλκούμενες φορτηγίδες,
ωθούμενες φορτηγίδες ή ρυμουλκωθούμενες φορτηγίδες, ανάλογα με την περίπτωση. Το
γεγονός ότι μια αυτοκινούμενη φορτηγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ρυμούλκηση δεν
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της.
C.II.A-10

Αυτοκινούμενη φορτηγίδα ώθησης
Αυτοκινούμενη φορτηγίδα σχεδιασμένη
ρυμουλκωθούμενων φορτηγίδων.

C.II.A-11

ή

εξοπλισμένη

για

ώθηση

ωθούμενων

ή

Ρυμουλκούμενη φορτηγίδα
Φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ σχεδιασμένο να ρυμουλκείται, το οποίο δεν διαθέτει δικά του μέσα
μηχανικής πρόωσης.
Το γεγονός ότι μια ρυμουλκούμενη φορτηγίδα είναι εξοπλισμένη με βοηθητική μηχανή δεν
αλλάζει τον χαρακτήρα της.

C.II.A-12

Ωθούμενη φορτηγίδα
Φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ σχεδιασμένο να ωθείται, το οποίο δεν διαθέτει δικά του μέσα
μηχανικής πρόωσης.
Το γεγονός ότι μια ωθούμενη φορτηγίδα είναι εξοπλισμένη με βοηθητική μηχανή δεν αλλάζει
τον χαρακτήρα της.

C.II.A-13

Ρυμουλκωθούμενη φορτηγίδα
Φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ σχεδιασμένο είτε να ωθείται, είτε να ρυμουλκείται και το οποίο δεν
διαθέτει δικά του μέσα μηχανικής πρόωσης.
Το γεγονός ότι μια ρυμουλκωθούμενη φορτηγίδα είναι εξοπλισμένη με βοηθητική μηχανή δεν
αλλάζει τον χαρακτήρα της.
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C.II.A-14

Αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα
Αυτοκινούμενη φορτηγίδα που προορίζεται για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων σε σταθερές
δεξαμενές.
Δεξαμενοφορτηγίδες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος
κλπ εξαιρούνται και κατατάσσονται στις αυτοκινούμενες φορτηγίδες.

C.II.A-15

Αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα ώθησης
Αυτοκινούμενη φορτηγίδα ώθησης για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων.
Δεξαμενοφορτηγίδες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος
κλπ εξαιρούνται και κατατάσσονται στις αυτοκινούμενες φορτηγίδες ώθησης.

C.II.A-16

Ρυμουλκούμενη δεξαμενοφορτηγίδα
Ρυμουλκούμενη φορτηγίδα για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων.
Δεξαμενοφορτηγίδες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος
κλπ εξαιρούνται και κατατάσσονται στις ρυμουλκούμενες φορτηγίδες.

C.II.A-17

Ωθούμενη δεξαμενοφορτηγίδα
Ωθούμενη φορτηγίδα για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων.
Δεξαμενοφορτηγίδες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος
κλπ εξαιρούνται και κατατάσσονται στις ωθούμενες φορτηγίδες.

C.II.A-18

Ρυμουλκωθούμενη δεξαμενοφορτηγίδα
Ρυμουλκωθούμενη φορτηγίδα για χύδην μεταφορά υγρών ή αερίων.
Δεξαμενοφορτηγίδες για χύδην μεταφορά κονιωδών προϊόντων όπως τσιμέντο, αλεύρι, γύψος
κλπ εξαιρούνται και κατατάσσονται στις ρυμουλκωθούμενες φορτηγίδες.

C.II.A-19

Σκάφος μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων
Οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας που προορίζεται για μεταφορά
εμπορευμάτων που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω κατηγορίες.

C.II.A-20

Ρυμουλκό
Σκάφος με κινητήρα που αναπτύσσει ισχύ τουλάχιστον 37 kW και είναι σχεδιασμένο για τη
ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων φορτηγίδων, ρυμουλκωθούμενων φορτηγίδων και σχεδιών, όχι
όμως για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Ρυμουλκά για λιμάνια και για την ανοικτή θάλασσα εξαιρούνται.

C.II.A-21

Σκάφος ώθησης
Σκάφος με κινητήρα που αναπτύσσει ισχύ τουλάχιστον 37 kW και είναι σχεδιασμένο ή
εξοπλισμένο για την ώθηση ωθούμενων ή ρυμουλκωθούμενων φορτηγίδων, όχι όμως για τη
μεταφορά εμπορευμάτων.
Σκάφη ώθησης για λιμάνια εξαιρούνται.
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C.II.A-22

Ρυμουλκό ώθησης
Σκάφος με κινητήρα που αναπτύσσει ισχύ τουλάχιστον 37 kW και είναι σχεδιασμένο ή
εξοπλισμένο για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων φορτηγίδων, ρυμουλκωθούμενων
φορτηγίδων και σχεδιών, καθώς και για την ώθηση ωθούμενων και ρυμουλκωθούμενων
φορτηγίδων, όχι όμως για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

C.II.A-23

Μεταφορική ικανότητα ενός εμπορικού σκάφους ΜΕΥΟ
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εμπορευμάτων, εκφρασμένο σε τόνους, που μπορεί να
μεταφέρει ένα σκάφος.

C.II.A-24

Χωρητικότητα ενός επιβατικού σκάφους ΜΕΥΟ
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών που μπορεί να μεταφέρει αυτό το σκάφος.

C.II.A-25

Ισχύς (kW)
Μηχανική δύναμη που παράγεται από την εγκατάσταση κινητήριας ισχύος ενός σκάφους.
Η ισχύς αυτή θα πρέπει να μετριέται σε ωφέλιμα kilowatts (ισχύς μεταβιβαζόμενη στον έλικα):
1 kW=1,36 h.p., 1 h.p. = 0,735 kW.

C.II.A-26

Έτος κατασκευής σκάφους
Έτος αρχικής κατασκευής του κύτους.
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C.II.B

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ Κ.ΛΠ.)

C.II.B-01

Μονάδα φόρτωσης
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body (κινητό αμάξωμα-σουάπ).
Τα «Flats» (φλατ) (βλέπε Γ.ΙΙ.Β-09 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες
μεταφορές, περιλαμβάνονται ως ειδικός τύπος εμπορευματοκιβωτίου

C.II.B-02

Μονάδα διατροπικών μεταφορών (ITU)
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body ή ημιρυμουλκούμενο/οδικό μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς
εμπορευμάτων κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές.

C.II.B-03

Εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικό κιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου, ενισχυμένο και δυνάμενο να στοιβάζεται
επιτρέποντας οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις. Ένας πιο επίσημος τεχνικός ορισμός του
εμπορευματοκιβωτίου είναι:
Είδος μεταφορικού εξοπλισμού το οποίο:
α)

είναι μόνιμου χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, επαρκώς ανθεκτικό για επανειλημμένη
χρήση
β) είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, με ένα ή
περισσότερους τρόπους (μέσα) μεταφοράς, χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση
γ) είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του, ιδίως τη
μεταφορά του από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο
δ) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γεμίζεται και να αδειάζεται εύκολα
ε)
μπορεί να στοιβάζεται, και
στ) έχει εσωτερικό όγκο 1 m3 ή περισσότερο.
Τα swap bodies εξαιρούνται.
Αν και χωρίς εσωτερικό όγκο, οπότε κατά συνέπεια δεν πληρούν το κριτήριο (στ) ανωτέρω, τα
flats (βλέπε Γ.II.B-09 κατωτέρω) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει
να θεωρηθούν ως ειδικού τύπου εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς περιλαμβάνονται στον
ορισμό.
C.II.B-04

Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων
Τα κύρια μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων είναι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια
Εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους (υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια)
Αεροπορικά εμπορευματοκιβώτια (εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με πρότυπα
θεσπισμένα για αεροπορικές μεταφορές).

Τα εμπορευματοκιβώτια έχουν συνήθως ύψος 8 πόδια αλλά υπάρχουν επίσης και σε άλλα
ύψη. Τα «εμπορευματοκιβώτια μεγάλου ύψους» είναι εμπορευματοκιβώτια με ύψος 9,5 πόδια.
Τα «εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους» είναι εμπορευματοκιβώτια που υπερβαίνουν
τις διαστάσεις ISO. Περιλαμβάνουν μήκη εμπορευματοκιβωτίων 45, 48 και 53 ποδιών.
Τα μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων που ταξινομούνται σύμφωνα με τα σημεία α) έως ε)
αναφέρονται ως μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.
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C.II.B-05

Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο καλείται επίσης συνολικό
μεικτό βάρος εμπορευμάτων. Το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε
εμπορευματοκιβώτια μπορεί να υπολογιστεί με βάση το συνολικό μεικτό βάρος, αφαιρώντας
το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου και το αντίστροφο. Αν δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά
με το απόβαρο, τότε πρέπει να εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω μέσους όρους.
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:
α)
β)
γ)
δ)

C.II.B-06

Εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια

2,3 τόνοι
3,7 τόνοι
3,0 τόνοι
4,7 τόνοι

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
Οι κύριοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο προτύπων ISO για τα
εμπορευματοκιβώτια, είναι:
1. Εμπορευματοκιβώτια γενικής χρήσεως

C.II.B-07

2.

Εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων
− κλειστό αεριζόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ανοικτό από επάνω εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με πλήρη
υπερ-κατασκευή
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή υπερκατασκευή και σταθερά άκρα
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή υπερκατασκευή και πτυσσόμενα άκρα
− πλατφόρμα (εμπορευματοκιβώτιο)

3

Εμπορευματοκιβώτια ειδικού φορτίου
− θερμικό εμπορευματοκιβώτιο
− μονωμένο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο - (αναλώσιμο ψυκτικό)
− μηχανικώς ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο και θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή
− εμπορευματοκιβώτιο ξηρού χύδην φορτίου
− εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου φορτίου (όπως αυτοκίνητα, ζώα και άλλα) και
− εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικών μεταφορών.

TEU (Μονάδα ισοδυναμούσα με είκοσι πόδια - Twenty-foot Equivalent Unit)
Μια στατιστική μονάδα που βασίζεται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδιών
(6,10 m) για την τυποποιημένη μέτρηση εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων και
την περιγραφή της χωρητικότητας πλοίων ή τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένα
εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών ισούται με 1 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών ισούται με 2 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος μεταξύ 20 και 40 ποδιών ισούται με 1,50 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος πάνω από 40 πόδια ισούται με 2,25 TEU.
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C.II.B-08

Swap body (κινητό αμάξωμα – σουάπ)
Μονάδα μεταφοράς φορτίου, βελτιστοποιημένη σε διαστάσεις οδικού οχήματος, η οποία
διαθέτει διατάξεις χειρισμού για διατροπικές μεταφορές, συνήθως οδικές/σιδηροδρομικές.
Αυτές οι μονάδες δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να στοιβάζονται όταν είναι πλήρεις ή να
ανυψώνονται από πάνω. Πολλές μονάδες μπορούν να σχεδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο
σήμερα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με τα εμπορευματοκιβώτια. Το βασικό χαρακτηριστικό που
τις κάνει να διαφέρουν από τα εμπορευματοκιβώτια είναι ότι είναι βελτιστοποιημένες σε
διαστάσεις οδικού οχήματος. Τέτοιες μονάδες χρειάζονται έγκριση της Διεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόμων (UIC) για να χρησιμοποιούνται σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ορισμένα swap
bodies είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενα σκέλη πάνω στα οποία στηρίζεται η μονάδα όταν
δεν βρίσκεται πάνω σε όχημα.

C.II.B-09

Flat (φλατ)
Πλατφόρμα στην οποία μπορεί να τοποθετείται φορτίο, χωρίς οποιαδήποτε υπερκατασκευή,
με το ίδιο όμως μήκος και πλάτος με τη βάση ενός εμπορευματοκιβωτίου και εξοπλισμένη με
γωνιακά εξαρτήματα πάνω και κάτω.
Είναι ένας εναλλακτικός όρος για ορισμένους τύπους εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσεως,
συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια-πλατφόρμες και εμπορευματοκιβώτια σε πλατφόρμα με
ατελείς κατασκευές.

C.II.B-10

Παλέτα
Ανυψούμενη πλατφόρμα, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την ανύψωση και στοιβασία
εμπορευμάτων.
Οι παλέτες είναι συνήθως κατασκευασμένες από ξύλο, με τυποποιημένες διαστάσεις:
1000mm X 1200mm (ISO) και 800mm X 1200mm (CEN).

C.II.B-11

Μονάδα Ro-Ro
Τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως φορτηγό αυτοκίνητο,
ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, που μπορεί να κινείται ή να ρυμουλκείται πάνω σε
σκάφος ή αμαξοστοιχία.
Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται και τα ρυμουλκούμενα λιμανιών ή σκαφών.

C.II.B-12

Γερανογέφυρα
Ένας εναέριος γερανός που αποτελείται από μια οριζόντια γέφυρα που στηρίζεται σε σκέλη, τα
οποία είναι είτε στερεωμένα είτε κινούνται σε σταθεροποιημένες τροχιές είτε έχουν ελαστικά με
σχετικά περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών. Το φορτίο μπορεί να μετακινείται οριζόντια, κάθετα
και πλαγίως.
Αυτοί οι γερανοί συνήθως βρίσκονται σε οδό/σιδηρόδρομο και/ή κόμβο πλοίου/ξηράς.

C.II.B-13

Όχημα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (straddle carrier)
Υπερυψωμένο όχημα ανύψωσης με ελαστικά για
εμπορευματοκιβωτίων σε επίπεδη ενισχυμένη επιφάνεια.

C.II.B-14

τη

μετακίνηση

ή

στοιβασία

Γερανοφόρο εμπρόσθιας στοιβασίας (reach stacker)
Όχημα-ελκυστήρας με πρόσθιο εξοπλισμό για ανύψωση, στοιβασία ή μετακίνηση ITU.
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C.II.B-15

Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα
Όχημα εξοπλισμένο με ηλεκτροκίνητες οριζόντιες περόνες που του επιτρέπουν να ανυψώνει,
να μετακινεί ή να στοιβάζει παλέτες, εμπορευματοκιβώτια ή swap bodies. Τα δύο τελευταία
είναι συνήθως κενά.

C.II.B-16

Αρτάνη
Ρυθμιζόμενο εξάρτημα επί του ανυψωτικού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση με
τα άνω γωνιακά εξαρτήματα μιας ITU.
Πολλές αρτάνες έχουν πρόσθετους βραχίονες συγκράτησης που συγκρατούν τα κάτω
πλευρικά στοιχεία μιας ITU.
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C.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

C.III-01

Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα ή ο μικρότερος δυνατός συνδυασμός θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνει
και, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εκτέλεση των
παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
Προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι να είναι υπό μία ιδιοκτησία ή διευθύνουσα αρχή. Μπορεί,
ωστόσο, να είναι ετερογενής όσον αφορά την οικονομική της δραστηριότητα καθώς και
χωροθέτησή της. Λαμβάνονται υπόψη και επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς υπαλλήλους. Θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον μονάδες που δραστηριοποιούνται πραγματικά κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη «αργούσες» μονάδες ή μονάδες
που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη δραστηριότητά τους.

C.III-02

Επιχείρηση μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών (ΜΕΥΟ)
Επιχείρηση που αναλαμβάνει σε έναν ή περισσότερους τόπους δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών ΜΕΥΟ χρησιμοποιώντας σκάφη ΜΕΥΟ και της οποίας οι κύριες δραστηριότητες
βάσει προστιθέμενης αξίας είναι οι μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και οι
υπηρεσίες που συνδέονται με τις μεταφορές αυτές.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
-

C.III-03

ISIC/Αναθ.43: Κλάση 5022 – Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
NACE/Αναθ.24: Κλάση 5040 – Ποτάμιες μεταφορές.

Δημόσια επιχείρηση ΜΕΥΟ
Επιχείρηση ΜΕΥΟ που ανήκει βασικά στο κράτος (με το τελευταίο να κατέχει πάνω από το
50% του κεφαλαίου) ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

C.III-04

Λιμενική επιχείρηση εσωτερικών υδάτινων οδών
Επιχείρηση που αναλαμβάνει σε έναν ή περισσότερους τόπους την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών εσωτερικών υδάτινων οδών και της οποίας η κύρια δραστηριότητα βάσει
προστιθέμενης αξίας είναι οι λιμενικές υπηρεσίες εσωτερικών υδάτινων οδών. Επιχειρήσεις
σχετικές με μαρίνες εξαιρούνται.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες τάξεις:
− ISIC/Αναθ.4

5022 – Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5224 – Διακίνηση φορτίων

− NACE/Αναθ.2

52.22 – Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
50.22 – Διακίνηση φορτίων

Σημείωση: Η τάξη ISIC 9329 και NACE 9329 περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με μαρίνες

3

ISIC/Αναθ. 4 – Διεθνής Πρότυπη Βιομηχανική Ταξινόμηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, Στατιστικό
Τμήμα Ηνωμένων Εθνών (σχέδιο)
4
NACE Rev.2 – Πρότυπη Ταξινόμηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσημη
Εφημερίδα, αριθ..L 393/1 30 Δεκεμβρίου 2006
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C.III-05

Δημόσια λιμενική επιχείρηση εσωτερικών υδάτινων οδών
Λιμενική επιχείρηση ΜΕΥΟ που ανήκει βασικά (σε ποσοστό πάνω από 50% του κεφαλαίου)
στο κράτος ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

C.III-06

Απασχόληση
Μέσος αριθμός ατόμων που εργάζονται τη δεδομένη περίοδο σε επιχείρηση ΜΕΥΟ (στον
οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν εργαζόμενοι ιδιοκτήτες, εταίροι που εργάζονται κανονικά
στην επιχείρηση και μη αμειβόμενα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας), καθώς και ατόμων που
εργάζονται εκτός επιχειρήσεως αλλά ανήκουν σε αυτή και πληρώνονται απευθείας από αυτή.

C.III-07

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από την επιχείρηση ΜΕΥΟ κατά τη διάρκεια της υπό
ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις εμπορευμάτων ή
υπηρεσιών σε τρίτους. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους και τέλη στα
εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την επιχείρηση με εξαίρεση τον ΦΠΑ
που τιμολογείται από τη μονάδα προς τους πελάτες της. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις
υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών, επιστροφές και εκπτώσεις καθώς και
η αξία επιστρεφόμενων ειδών συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και
προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι συνήθεις δραστηριότητες και κατά συνέπεια δεν
περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργικές επιδοτήσεις που
λαμβάνονται από δημόσιες αρχές εξαιρούνται.

C.III-08

Επενδυτικές δαπάνες για υποδομή
Δαπάνες για νέες κατασκευές και επεκτάσεις υφιστάμενης υποδομής, συμπεριλαμβανομένων
ανακατασκευών, ανακαινίσεων και εκτεταμένων επισκευών.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για υδατοφράκτες.

C.III-09

Επενδυτικές δαπάνες για σκάφη
Δαπάνες για αγορά σκαφών.

C.III-10

Δαπάνες συντηρήσεως υποδομής
Δαπάνες για διατήρηση της υποδομής σε λειτουργική κατάσταση.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για υδατοφράκτες.

C.III-11

Δαπάνες συντηρήσεως για σκάφη
Δαπάνες για τη διατήρηση των σκαφών σε λειτουργική κατάσταση.

- 80 -

C. Μεταφορες Μεσω Εσωτερικων Υδατινων Οδων (Μευο)

C.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

C.IV-01

Κυκλοφορία σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
Κάθε κίνηση σκάφους ΜΕΥΟ σε ένα δεδομένο δίκτυο ΜΕΥΟ.
Όταν σκάφος μεταφέρεται πάνω σε άλλο σκάφος, λαμβάνεται υπόψη μόνον η κίνηση του
φέροντος (ενεργού) σκάφους.

C.IV-02

Κυκλοφορία μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών σε εθνικό έδαφος
Κάθε κίνηση σκάφους ΜΕΥΟ εντός εθνικού εδάφους, άσχετα με την χώρα στην οποία είναι
νηολογημένο το εν λόγω σκάφος.

C.IV-03

Κυκλοφορία σκαφών ΜΕΥΟ χωρίς φορτίο
Kάθε κίνηση φορτηγού σκάφους ΜΕΥΟ στην οποία το συνολικό μεικτό βάρος των
μεταφερόμενων εμπορευμάτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το βάρος εξοπλισμού όπως
εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες, είναι μηδέν, καθώς και κάθε κίνηση επιβατικού
σκάφους ΜΕΥΟ χωρίς επιβάτες.
Η κίνηση σκάφους ΜΕΥΟ που φέρει κενό εξοπλισμό όπως εμπορευματοκιβώτια, swap bodies
και παλέτες δεν θεωρείται ως κυκλοφορία σκάφους χωρίς φορτίο.

C.IV-04

Ταξίδι ΕΥΟ
Κίνηση σκάφους ΜΕΥΟ από ένα συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης προς ένα συγκεκριμένο
σημείο προορισμού.
Το ταξίδι μπορεί να διαιρείται σε έναν αριθμό τμημάτων ή φάσεων.

C.IV-05

Χιλιομετρικό σκάφος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σκάφους ΜΕΥΟ σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η πραγματικώς διανυθείσα απόσταση. Περιλαμβάνεται και η κίνηση
σκαφών χωρίς φορτίο. Σε μια νηοπομπή, κάθε μονάδα προσμετράται ως σκάφος.

C.IV-06

Νηοπομπή εσωτερικών υδάτινων οδών
Ένα ή περισσότερα σκάφη ΜΕΥΟ χωρίς ίδια προωστικά μέσα, τα οποία ρυμουλκούνται ή
ωθούνται από ένα ή περισσότερα σκάφη ΜΕΥΟ με ίδια προωστικά μέσα.

C.IV-07

Χιλιομετρική νηοπομπή
Μονάδα μέτρησης κυκλοφορίας που αντιπροσωπεύει την κίνηση μιας νηοπομπής σε μήκος
ενός χιλιομέτρου σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύθηκε. Περιλαμβάνεται και η κίνηση
μεμονωμένων σκαφών ή νηοπομπών χωρίς φορτίο.
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C.IV-08

Προσφερόμενος χιλιομετρικός τόνος (προσφερόμενο τονοχιλιόμετρο)
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση μεταφορικής ικανότητας ενός τόνου σε ένα
σκάφος ΜΕΥΟ όταν εκτελεί τις υπηρεσίες για τις οποίες πρωτίστως προορίζεται σε μήκος ενός
χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύθηκε.

C.IV-09

Προσφερόμενη χιλιομετρική θέση
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση σε μήκος ενός χιλιομέτρου μιας διαθέσιμης
θέσης σε επιβατικό σκάφος ΜΕΥΟ όταν εκτελεί τις υπηρεσίες για τις οποίες πρωτίστως
προορίζεται σε μήκος ενός χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύθηκε.

C.IV-10

Eίσοδος σκάφους ΜΕΥΟ
Κάθε φορτωμένο ή άφορτο σκάφος ΜΕΥΟ που εισέρχεται στη χώρα μέσω εσωτερικής
υδάτινης οδού.
Εάν σκάφος ΜΕΥΟ εισέρχεται στη χώρα με ένα άλλο μέσο μεταφοράς ως είσοδος στη χώρα
θεωρείται μόνον η είσοδος του ενεργού μέσου μεταφοράς.

C.IV-11

Έξοδος σκάφους ΜΕΥΟ
Κάθε φορτωμένο ή άφορτο σκάφος ΜΕΥΟ που εξέρχεται από τη χώρα μέσω εσωτερικής
υδάτινης οδού.
Εάν σκάφος ΜΕΥΟ εξέρχεται από τη χώρα με ένα άλλο τρόπο μεταφοράς, ως έξοδος από τη
χώρα θεωρείται μόνον η έξοδος του ενεργού μέσου μεταφοράς.

C.IV-12

Διαμετακόμιση σκάφους ΜΕΥΟ
Κάθε φορτωμένο ή άφορτο σκάφος ΜΕΥΟ, το οποίο εισέρχεται και εξέρχεται από τη χώρα
από διαφορετικά σημεία με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ταξίδι εντός της χώρας γίνεται μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και δεν πραγματοποιείται
φόρτωση ή εκφόρτωση μέσα στη χώρα.
Περιλαμβάνονται και σκάφη ΜΕΥΟ που φορτώνονται/εκφορτώνονται στα σύνορα της εν λόγω
χώρας σε/από άλλο μέσο μεταφοράς.
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C.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

C.V-01

Μεταφορά μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών (ΜΕΥΟ)
Κάθε μετακίνηση εμπορευμάτων ή/και επιβατών με χρήση σκαφών
πραγματοποιείται πλήρως ή μερικώς σε πλωτές εσωτερικές υδάτινες οδούς.

ΜΕΥΟ,

που

Εξαιρούνται τα πετρέλαια ανεφοδιασμού και τα εφόδια που παρέχονται σε σκάφη στο λιμάνι.
Όταν ένα σκάφος ΜΕΥΟ μεταφέρεται πάνω σε άλλο όχημα, λαμβάνεται υπόψη μόνον η κίνηση
του φέροντος (ενεργού) οχήματος.
C.V-02

Εθνικές μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
Κάθε μετακίνηση εμπορευμάτων ή/και επιβατών με χρήση σκαφών ΜΕΥΟ μεταξύ δύο τόπων
(τόπος φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος εκφόρτωσης/αποβίβασης) εντός εθνικού εδάφους
ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία είναι καταχωρισμένο το σκάφος ΜΕΥΟ. Μπορεί να
περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω μιας δεύτερης χώρας, αν και για τη χώρα αυτή, η εν
λόγω μεταφορά πρέπει να αναφέρεται ως διαμετακόμιση.

C.V-03

Εσωτερική μετακίνηση
Κάθε μετακίνηση εμπορευμάτων ή/και επιβατών προς εσωτερικά λιμάνια και από εσωτερικά
λιμάνια που συνδέονται με υδάτινες οδούς, οι οποίες μπορεί να γίνονται πλωτές με μία ή
περισσότερες κατασκευές υδατοφράκτη.

C.V-04

Ενδομεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών (καμποτάζ)
Εθνικές μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών που εκτελούνται από σκάφος ΜΕΥΟ
καταχωρισμένο σε άλλη χώρα.

C.V-05

Διεθνείς μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
Μεταφορές
μέσω
εσωτερικών
υδάτινων
οδών
μεταξύ
δύο
τόπων
(τόπος
φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος εκφόρτωσης/αποβίβασης) που βρίσκονται σε δύο
διαφορετικές χώρες. Μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσότερων
πρόσθετων χωρών. Για τις τελευταίες χώρες, η εν λόγω μεταφορά πρέπει να αναφέρεται ως
διαμετακόμιση.

C.V-06

Διεμπορικές μεταφορές μέσω ΕΥΟ
Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών που εκτελούνται από επιχείρηση μιας χώρας
μεταξύ ενός τόπου φόρτωσης/επιβίβασης που βρίσκεται σε μια δεύτερη χώρα και ενός τόπου
εκφόρτωσης/αποβίβασης που βρίσκεται σε τρίτη χώρα.
Αυτές οι μεταφορές μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων
πρόσθετων χωρών.

C.V-07

Ποταμοθαλάσσιες μεταφορές
Μεταφορά που πραγματοποιείται κατά ένα μέρος μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και κατά
ένα άλλο μέρος δια θαλάσσης, χωρίς μεταφόρτωση. Μπορεί να πραγματοποιείται από σκάφος
εσωτερικών υδάτινων οδών ή ποντοπόρα πλοία.
Κάθε σκάφος εσωτερικών υδάτινων οδών που πραγματοποιεί αυτή τη μεταφορά θα πρέπει να
έχει λάβει τη δέουσα εξουσιοδότηση που του επιτρέπει να ταξιδεύει στη θάλασσα.
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C.V-08

Μεταφορές διαμετακόμισης μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών διαμέσου μιας χώρας και μεταξύ δύο τόπων
(τόπος φόρτωσης/επιβίβασης και τόπος εκφόρτωσης/αποβίβασης) που βρίσκονται σε άλλη
χώρα ή σε άλλες χώρες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ταξίδι εντός της χώρας γίνεται
μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών και δεν πραγματοποιείται φόρτωση/επιβίβαση και
εκφόρτωση/αποβίβαση σε αυτή τη χώρα.
Περιλαμβάνονται και σκάφη ΜΕΥΟ που φορτώνονται/εκφορτώνονται στα σύνορα της εν λόγω
χώρας σε/από άλλο μέσο μεταφοράς.

C.V-09

Αστικές μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
Μεταφορές που πραγματοποιούνται σε εσωτερικές υδάτινες οδούς που βρίσκονται εντός των
ορίων αστικής περιοχής.
Ως αστική μεταφορά θεωρείται μόνον μεταφορά που εκτελείται κυρίως ή αποκλειστικά σε
εσωτερικές υδάτινες οδούς εντός των ορίων κατοικημένης περιοχής.

C.V-10

Επιβάτης ΕΥΟ
Κάθε άτομο που πραγματοποιεί ταξίδι με σκάφος ΜΕΥΟ. Δεν περιλαμβάνονται στους επιβάτες
τα μέλη του πληρώματος σκαφών ΜΕΥΟ.

C.V-11

Χιλιομετρικός επιβάτης (επιβατοχιλιόμετρο) EYO
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός επιβάτη μέσω εσωτερικής υδάτινης
οδού σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύεται από τον επιβάτη.

C.V-12

Επιβιβασθείς επιβάτης ΕΥΟ
Επιβάτης που επιβιβάζεται σε σκάφος ΜΕΥΟ για να ταξιδέψει με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως επιβίβαση έπειτα από
αποβίβαση.

C.V-13

Αποβιβασθείς επιβάτης ΕΥΟ
Επιβάτης αποβιβασθείς από σκάφος ΜΕΥΟ αφού ταξίδεψε με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως αποβίβαση πριν από
επανεπιβίβαση.

C.V-14

Ανταπόκριση μεταφοράς επιβατών ΕΥΟ
Ο συνδυασμός του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης των επιβατών που
διακινούνται μέσω ΕΥΟ ανεξάρτητα από το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως η ονοματολογία
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics – Eurostat).

C.V-15

Τόπος επιβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ο επιβάτης επιβιβάζεται σε σκάφος ΜΕΥΟ για να ταξιδέψει με αυτό.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως επιβίβαση έπειτα από
αποβίβαση.
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C.V-16

Τόπος αποβίβασης
Ο τόπος στον οποίο ο επιβάτης αποβιβάζεται από σκάφος ΜΕΥΟ με το οποίο ταξίδεψε.
Η μετεπιβίβαση επιβατών από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως αποβίβαση πριν από
επανεπιβίβαση.

C.V-17

Εμπορεύματα μεταφερόμενα μέσω ΕΥΟ
Οποιαδήποτε εμπορεύματα διακινούνται με φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ.
Περιλαμβάνεται κάθε είδους συσκευασία και εξοπλισμός, όπως εμπορευματοκιβώτια, swapbodies ή παλέτες.

C.V-18

Συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, το σύνολο των συσκευασιών και το
απόβαρο των μονάδων μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που μεταφέρονται επί του
πλοίου).

C.V-19

Μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της
συσκευασίας αλλά χωρίς το απόβαρο των μονάδων μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια,
swap bodies και παλέτες που περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που
μεταφέρονται επί του πλοίου).

C.V-20

Απόβαρο
Το βάρος μιας μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap-bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα που μεταφέρονται επί του πλοίου)
πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου.

C.V-21

Χιλιομετρικός τόνος (τονοχιλιόμετρο) EYO
Μονάδα μέτρησης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
τόνου εμπορευμάτων μέσω ΕΥΟ σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι η απόσταση που πραγματοποιείται στην
αναφέρουσα χώρα.

C.V-22

Χιλιομετρικό TEU μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
Μονάδα μέτρησης της μεταφοράς εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια που ισοδυναμεί με
ένα TEU που μεταφέρεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Για το σκοπό της αναφοράς του χιλιομετρικού TEU, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η
απόσταση που πραγματοποιήθηκε σε πλωτές εσωτερικές υδάτινες οδούς στην αναφέρουσα
χώρα.

C.V-23

Κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω ΕΥΟ
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
Παραδείγματα πλαισίων ταξινόμησης είναι η ονοματολογία NST 2007 (ενιαία ονοματολογία των
εμπορευμάτων για τη στατιστική των μεταφορών) που αντικαθιστά την ονοματολογία CSTE
(ταξινόμηση εμπορευμάτων για τις στατιστικές των μεταφορών στην Ευρώπη – UNECE) και την
- 85 -

C. Μεταφορες Μεσω Εσωτερικων Υδατινων Οδων (Μευο)
ονοματολογία NST/R (τυποποιημένη
μεταφορών/αναθεωρημένη - Eurostat).

C.V-24

ονοματολογία

εμπορευμάτων

για

στατιστικές

Επικίνδυνα εμπορεύματα
Οι κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω εσωτερικών υδάτινων
οδών είναι εκείνες που ορίζονται από τη δέκατη πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση των
Συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών περί Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών, Ηνωμένα Έθνη,
Γενεύη 2007.

C.V-25

-

Κατηγορία 1:
Κατηγορία 2:
Κατηγορία 3:
Κατηγορία 4:

-

Κατηγορία 5:
Κατηγορία 6:
Κατηγορία 7:
Κατηγορία 8:
Κατηγορία 9:

Εκρηκτικά
Αέρια
Εύφλεκτα υγρά
Εύφλεκτα στερεά· ουσίες που μπορούν να αυταναφλεγούν· ουσίες που,
κατά την επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια
Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια
Τοξικές και μολυσματικές ουσίες
Ραδιενεργό υλικό
Διαβρωτικές ουσίες
Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και προϊόντα.

Φορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που τοποθετούνται σε σκάφος ΜΕΥΟ και διακινούνται μέσω ΕΥΟ.
Η μεταφόρτωση από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως φόρτωση μετά από εκφόρτωση.
Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αλλαγών ρυμουλκών ώθησης ή ρυμουλκών.

C.V-26

Εκφορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που εκφορτώνονται από σκάφος ΜΕΥΟ μετά την μεταφορά τους μέσω ΕΥΟ.
Η μεταφόρτωση από ένα σκάφος ΜΕΥΟ σε άλλο θεωρείται ως εκφόρτωση πριν από
επαναφόρτωση. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αλλαγών ρυμουλκών ώθησης και
ρυμουλκών.

C.V-27

Ανταπόκριση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω ΕΥΟ
Ο συνδυασμός του τόπου φόρτωσης και του τόπου εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που
μεταφέρονται μέσω ΕΥΟ, άσχετα με το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως η ονοματολογία
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics – Eurostat).

C.V-28

Τόπος φόρτωσης
Είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώθηκαν σε φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ ή όπου
έγινε αλλαγή ρυμουλκού ή ρυμουλκού ώθησης.

C.V-29

Τόπος εκφόρτωσης
Είναι ο τόπος στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώθηκαν από φορτηγό σκάφος ΜΕΥΟ ή
όπου έγινε αλλαγή ρυμουλκού και ρυμουλκού ώθησης.

C.V-30

Χώρα / περιοχή φόρτωσης / επιβίβασης
Η χώρα ή περιοχή λιμανιών όπου τα φορτωθέντα εμπορεύματα φορτώνονται ή όπου οι
επιβάτες επιβιβάζονται σε πλοίο.
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C.V-31

Χώρα / περιοχή εκφόρτωσης / αποβίβασης
Η χώρα ή περιοχή λιμανιών όπου τα εκφορτωθέντα εμπορεύματα εκφορτώνονται ή όπου οι
επιβάτες αποβιβάζονται από πλοίο.
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C.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

C.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας από ΜΕΥΟ
Τελική κατανάλωση ενέργειας από σκάφη ΜΕΥΟ.
Περιλαμβάνεται και η τελική ενέργεια που καταναλώνεται από άφορτα σκάφη ΜΕΥΟ.

C.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: 1 TOE = 0,041868 TJ.
Οι συντελεστές μετατροπής που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για
το 1991 είναι οι εξής:
-

Βενζίνη κινητήρων
Gas/diesel oil (πετρέλαιο εσωτ. καύσης)
Heavy fuel oil ( πετρέλαιο εξωτ. καύσης/μαζούτ)
Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο
Φυσικό αέριο

1,070
1,035
0,960
1,130
0,917

Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιείται από τον IEA για τον ηλεκτρισμό είναι:
1 TWh = 0,086 Mtoe.
C.VI-03

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας:
12
5
1 terajoule = 10 J = 2,78 x 10 kWh
1 terajoule = 23,88459 TOE.

C.VI-04

Βενζίνη
Ελαφρό πετρελαϊκό κλάσμα για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσης, εξαιρέσει των
κινητήρων αεροσκαφών.
Η βενζίνη αποστάζει μεταξύ 35οC και 215οC και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες
ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Η βενζίνη μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα,
οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου όπως TEL
(τετρααιθυλιούχος μόλυβδος) και TML (τετραμεθυλιούχος μόλυβδος).
Θερμογόνος δύναμη: 44,8 TJ/1 000 t.

C.VI-05

Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil)
Πετρέλαιο λαμβανόμενο από το χαμηλότερο κλάσμα της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου.
Το gas/diesel oil περιλαμβάνει heavy gas oils λαμβανόμενα από επαναπόσταξη υπό κενό του
υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Το gas/diesel oil αποστάζει στην περιοχή μεταξύ
200οC και 380οC, με λιγότερο από το 65% κατ’ όγκο στους 250οC, συμπεριλαμβανομένων των
απωλειών, και το 80% και περισσότερο στους 350ο C. Το σημείο αναφλέξεως είναι πάντοτε
πάνω από τους 50oC και η πυκνότητά του υψηλότερη από 0,81. Τα heavy oils που
λαμβάνονται δι’ αναμείξεως κατατάσσονται μαζί με τα gas oils, υπό την προϋπόθεση ότι το
κινηματικό τους ιξώδες δεν υπερβαίνει τα 25 cST στους 40οC.
Θερμογόνος δύναμη: 43,3 TJ/1 000 t.
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C.VII

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ

C.VII-01

Ατύχημα
Ανεπιθύμητο ή ακούσιο αιφνίδιο γεγονός ή συγκεκριμένη αλυσίδα τέτοιων γεγονότων με
επιζήμιες συνέπειες.

C.VII-02

Ατύχημα σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
Ένα ατύχημα ΕΥΟ είναι ένα συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο, μη αναμενόμενο, ασυνήθιστο και
ακούσιο εξωτερικό γεγονός που προκαλείται ή συνδέεται με τη λειτουργία ενός σκάφους
ΜΕΥΟ και το οποίο οδηγεί σε απώλειες ή συμβάντα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, χωρίς
εμφανή αιτία αλλά με σοβαρή επίπτωση.
Εξ ορισμού, οι αυτοκτονίες εξαιρούνται καθώς συνιστούν εκούσια πράξη. Για το λόγο αυτό, δεν
λαμβάνονται υπόψη ούτε από την UIC στις στατιστικές της για σιδηροδρομικά ατυχήματα ούτε
από τις διεθνείς στατιστικές για οδικά ατυχήματα.
Λόγω της σημασίας τους, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτοκτονίες συλλέγονται
ξεχωριστά. Αποκλείονται οι τρομοκρατικές και εγκληματικές ενέργειες.

C.VII-03

Ατύχημα με θύματα
Κάθε ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται τουλάχιστον ένα σκάφος ΜΕΥΟ που ταξιδεύει σε
εσωτερικές υδάτινες οδούς και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή θάνατο τουλάχιστον
ενός ατόμου.
Η αυτοκτονία ή η απόπειρα αυτοκτονίας δεν είναι ατύχημα αλλά συμβάν που προκαλείται από
εκούσια πράξη τραυματισμού του ιδίου θανάσιμα. Ωστόσο, αν μια αυτοκτονία ή μια απόπειρα
αυτοκτονίας προκαλέσει τραυματισμό σε άλλο άτομο επί σκάφους ΜΕΥΟ, τότε το συμβάν
θεωρείται ατύχημα με θύματα.
Στα ατυχήματα με θύματα δεν περιλαμβάνονται ατυχήματα που έχουν ως συνέπεια μόνον
υλικές ζημιές.

C.VII-04

Θανατηφόρο ατύχημα
Κάθε ατύχημα που έχει ως συνέπεια το θάνατο ατόμου.

C.VII-05

Μη θανατηφόρο ατύχημα
Κάθε ατύχημα με θύματα, εκτός από τα θανατηφόρα.

C.VII-06

Νεκρός
Κάθε πρόσωπο που χάνει τη ζωή του επιτόπου ή πεθαίνει μέσα σε 30 ημέρες ως συνέπεια
ατυχήματος με θύματα, εξαιρουμένων των αυτοκτονιών.
Δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό τα άτομα που χάνουν τη ζωή τους αν η αρμόδια αρχή
δηλώσει ότι η αιτία θανάτου είναι η αυτοκτονία, δηλαδή εκούσια πράξη τραυματισμού του ιδίου
που οδηγεί στο θάνατο.
Για χώρες που δεν εφαρμόζουν το όριο των 30 ημερών, χρησιμοποιούνται συντελεστές
μετατροπής, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με βάση τον ορισμό των 30 ημερών.
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C.VII-07

Τραυματίας
Κάθε άτομο το οποίο, ως αποτέλεσμα ατυχήματος με θύματα, δεν έχασε τη ζωή του επί τόπου
ούτε απεβίωσε εντός 30 ημερών, αλλά υπέστη τραυματισμό που συνήθως απαιτεί ιατρική
περίθαλψη, εξαιρουμένης της απόπειρας αυτοκτονίας.
Τα άτομα με λιγότερο σοβαρά τραύματα, όπως μικρές αμυχές και μώλωπες, συνήθως δεν
καταγράφονται ως τραυματίες.
Δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό τα άτομα που τραυματίζονται αν η αρμόδια αρχή δηλώσει ότι
η αιτία τραυματισμού είναι η απόπειρα αυτοκτονίας, δηλαδή εκούσια πράξη τραυματισμού του
ιδίου που οδηγεί σε τραυματισμό, αλλά όχι σε θάνατο.

C.VII-08

Σοβαρός τραυματισμός
Τραυματισμός που υφίσταται άτομο σε ατύχημα, εξαιτίας του οποίου νοσηλεύεται σε
νοσοκομείο για περισσότερες από 72 ώρες εντός χρονικού διαστήματος επτά ημερών από την
ημερομηνία τραυματισμού.

C.VII-09

Σοβαρά τραυματισμένος:
Κάθε τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
24 ώρες.

C.VII-10

Ελαφρά τραυματισμένος:
Κάθε τραυματίας εκτός από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά.
Τα άτομα με λιγότερο σοβαρά τραύματα, όπως μικρές αμυχές και μώλωπες, συνήθως δεν
καταγράφονται ως τραυματισμένα.

C.VII-11

Απώλεια σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
Συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα κάποιο από τα παρακάτω:
1. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ενός ατόμου που προκαλείται ή συνδέεται με τη
λειτουργία σκάφους ΜΕΥΟ ή0
2. Απώλεια ενός ατόμου από σκάφος ΜΕΥΟ η οποία προκαλείται ή συνδέεται με τη
λειτουργία σκάφους ΜΕΥΟ ή
3. Απώλεια, τεκμαιρόμενη απώλεια ή εγκατάλειψη σκάφους ΜΕΥΟ ή
4. Υλική ζημιά σε σκάφος ΜΕΥΟ ή
5. Προσάραξη ή ακινητοποίηση σκάφους ΜΕΥΟ ή συμμετοχή σκάφους ΜΕΥΟ σε
σύγκρουση ή
6. Υλική ζημιά που προκαλείται ή συνδέεται με τη λειτουργία σκάφους ΜΕΥΟ ή
7. Ζημιά στο περιβάλλον που οφείλεται σε ζημιά ενός ή περισσοτέρων σκαφών ΜΕΥΟ η
οποία προκαλείται ή συνδέεται με τη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σκαφών ΜΕΥΟ.

C.VII-12

Πολύ σοβαρή απώλεια
Απώλεια σε σκάφος ΜΕΥΟ που συνεπάγεται πλήρη απώλεια του σκάφους ΜΕΥΟ, απώλεια
ζωής ή σοβαρή ρύπανση.

C.VII-13

Σοβαρή απώλεια
Απώλεια που δεν χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή απώλεια και μπορεί να είναι ένα από τα
παρακάτω:
−

Πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, επαφή, ζημιά εξαιτίας κακοκαιρίας, ζημιά εξαιτίας πάγου,
ρήγμα στο κύτος ή υπόνοια ελαττώματος στο κύτος κλπ. που οδηγεί σε
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−
−
−
C.VII-14

Ζημιά στη δομή του σκάφους ΜΕΥΟ που το καθιστά μη αξιόπλοο, όπως εισχώρηση νερού
στο κύτος, ακινητοποίηση των κύριων κινητήρων, εκτεταμένη ζημιά στους χώρους
ενδιαίτησης ή
Ρύπανση (ανεξάρτητα της ποσότητας) ή/και
Βλάβη που καθιστά απαραίτητη τη ρυμούλκηση ή την παροχή βοήθειας από τη ξηρά.

Συμβάν σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
Περιστατικό ή συμβάν που προκαλείται ή συνδέεται με τη λειτουργία σκάφους ΜΕΥΟ, εξαιτίας
του οποίου το σκάφος ΜΕΥΟ ή οποιοδήποτε άτομο τίθεται σε κίνδυνο ή το οποίο μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση σοβαρής ζημιάς στο σκάφος ΜΕΥΟ ή στη δομή του
ή στο περιβάλλον.

C.VII-15

Αίτια ενός ατυχήματος σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
Ενέργειες, παραλείψεις, συμβάντα, υφιστάμενες ή προϋπάρχουσες συνθήκες ή συνδυασμός
αυτών που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια ή συμβάν ΜΕΥΟ.

C.VII-16

Φως ημέρας
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.

C.VII-17

Σκοτάδι
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.

C.VII-18

Ημίφως (ή άγνωστο)
Όπως αναφέρεται από την αστυνομία ή άλλες αρχές.
Μια εναπομένουσα κατηγορία καλύπτει τις περιπτώσεις όπου το φως της ημέρας ήταν πολύ
ασθενές ή όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του φωτός.
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D.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

D.I-01

Αγωγοί πετρελαίου και αερίου
Ένα κλειστό κύκλωμα αντλιών, βαλβίδων και διατάξεων ελέγχου, για τη μεταφορά υγρών,
αερίων ή κονιορτοποιημένων στερεών με άντληση ή συμπίεση.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον μονάδες που δραστηριοποιούνται πραγματικά κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη «αργούσες» μονάδες ή μονάδες
που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη δραστηριότητά τους.

D.I-02

Εγκαταστάσεις αγωγών
Νέοι και υπάρχοντες αγωγοί, ζώνες διέλευσης και κάθε εξοπλισμός, εγκατάσταση ή κτίριο που
χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά αερίων, επικίνδυνων υγρών ή διοξειδίου του άνθρακα ή
κατά την επεξεργασία αερίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

D.I-03

Δίκτυο αγωγών
Όλοι οι αγωγοί σε μια δεδομένη περιοχή.
Οι αγωγοί του εθνικού δικτύου περιλαμβάνουν αγωγούς στο θαλάσσιο βυθό του κράτους.

D.I-04

Αγωγός πετρελαίου (πετρελαιαγωγός)
Όλα τα μέρη μιας εγκατάστασης αγωγού μέσω του οποίου μεταφέρεται πετρέλαιο ή
πετρελαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του αγωγού μεταφοράς, των
βαλβίδων και λοιπών εξαρτημάτων συνδεδεμένων στον αγωγό μεταφοράς, τις μονάδες
άντλησης, τα συναρμολογημένα σύνολα που σχετίζονται με τις μονάδες άντλησης, σταθμούς
μέτρησης και διανομής και συναρμολογημένα σύνολα αυτών, καθώς και ανακουφιστικές
δεξαμενές.

D.I-05

Αγωγός αερίου
Όλα τα μέρη του αγωγού, μαζί με τον εξοπλισμό του, όπως βαλβίδες, σταθμοί συμπίεσης,
συστήματα επικοινωνίας και μετρητές για τη μεταφορά φυσικού ή/και συμπληρωματικού
αερίου από ένα σημείο σε άλλο, συνήθως από σημείο εντός του πεδίου παραγωγής ή της
μονάδας επεξεργασίας ή σε απόσταση από αυτά σε άλλο αγωγό ή σημεία χρησιμοποίησης.

D.I-06

Τύποι αγωγών πετρελαίου και αερίου
Γενικότερα, οι αγωγοί μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον
κύριο σκοπό τους. Οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:
1. Αγωγοί συλλογής
Ομάδα μικρότερων διασυνδεδεμένων αγωγών που σχηματίζουν πολύπλοκα δίκτυα έχοντας
ως κύριο σκοπό τη συγκέντρωση αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου από διάφορες γειτονικές
πηγές σε μια μονάδα ή εγκατάσταση επεξεργασίας.
Οι αγωγοί αυτής της ομάδας είναι συνήθως μικρού μήκους, μερικών εκατοντάδων μέτρων, και
έχουν μικρή διάμετρο. Επίσης, οι υποθαλάσσιοι αγωγοί για τη συλλογή προϊόντων από
πλατφόρμες παραγωγής βαθέων υδάτων θεωρούνται συστήματα συλλογής.
2. Αγωγοί μεταφοράς
Κυρίως μεγάλου μήκους αγωγοί με μεγάλες διαμέτρους που μεταφέρουν προϊόντα (πετρέλαιο,
αέριο, διυλισμένα προϊόντα) μεταξύ πόλεων, χωρών ή ακόμη και ηπείρων. Αυτά τα δίκτυα
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μεταφοράς περιλαμβάνουν συνήθως διάφορους σταθμούς συμπίεσης σε γραμμές αερίου ή
σταθμούς άντλησης για αγωγούς αργού πετρελαίου και πολλών προϊόντων.
Περιλαμβάνονται και οι διακλαδώσεις, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις για τους αγωγούς
μεταφοράς, καθώς και οι πετρελαιαγωγοί μεταξύ της ξηράς και των πλατφόρμων γεώτρησης
στη θάλασσα. Εξαιρούνται οι πετρελαιαγωγοί με συνολικό μήκος κάτω των 50 km ή όσοι έχουν
εσωτερική διάμετρο κάτω των 15 cm και οι πετρελαιαγωγοί που χρησιμοποιούνται μόνο για
στρατιωτικούς σκοπούς ή βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στα όρια βιομηχανικής
εγκατάστασης, καθώς και οι εξ ολοκλήρου υπεράκτιοι πετρελαιαγωγοί (δηλ. οι αγωγοί που
βρίσκονται αποκλειστικά στην ανοικτή θάλασσα). Περιλαμβάνονται και οι διεθνείς
πετρελαιαγωγοί με συνολικό μήκος 50 km ή μεγαλύτερο, έστω κι αν το τμήμα που βρίσκεται
στην αναφέρουσα χώρα έχει μήκος μικρότερο των 50 km. Πετρελαιαγωγοί που αποτελούνται
από δύο (ή περισσότερους) παράλληλους αγωγούς μετριούνται δύο φορές (ή αντιστοίχως).
3. Αγωγοί διανομής
Ένα σύνολο διαφόρων διασυνδεδεμένων αγωγών με μικρή διάμετρο που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικά τις γραμμές τροφοδοσίας για τη διανομή αερίου σε
κατοικίες και επιχειρήσεις κατάντη ή αγωγούς σε τερματικούς σταθμούς για τη διανομή τελικών
προϊόντων σε δεξαμενές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
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D.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΒΛΕΠΩ D.I)
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D.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

D.III-01

Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα ή ο μικρότερος δυνατός συνδυασμός θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνει
και, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εκτέλεση των
παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
Προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι να είναι υπό μία ιδιοκτησία ή διευθύνουσα αρχή. Μπορεί,
ωστόσο, να είναι ετερογενής όσον αφορά την οικονομική της δραστηριότητα καθώς και τη
χωροθέτησή της.

D.III-02

Επιχείρηση μεταφορών με αγωγούς
Επιχείρηση που έχει δημιουργηθεί για τη διεξαγωγή σε έναν ή περισσότερους τόπους
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και της
οποίας η κύρια δραστηριότητα βάσει προστιθέμενης αξίας είναι η μεταφορά εμπορευμάτων
μέσω αγωγών πετρελαίου ή αερίου.
-

D.III-03

Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC/Rev.45:: 4930 – Μεταφορές μέσω αγωγών
NACE/Rev.26: 49.50 – Μεταφορές μέσω αγωγών.

Δημόσια επιχείρηση μεταφορών με αγωγούς
Επιχείρηση μεταφορών με αγωγούς, που ανήκει βασικά στο κράτος (με το τελευταίο να κατέχει
πάνω από το 50% του κεφαλαίου) ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

D.III-04

Απασχόληση
Μέσος αριθμός ατόμων που εργάζονται τη δεδομένη περίοδο σε μια επιχείρηση μεταφορών με
αγωγούς, καθώς και ατόμων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης αλλά ανήκουν σε αυτή και
πληρώνονται απευθείας από αυτή.

D.III-05

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από την επιχείρηση μεταφορών με αγωγούς κατά τη
διάρκεια της υπό ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε τρίτους. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους
και τέλη στα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την επιχείρηση με εξαίρεση
τον ΦΠΑ που τιμολογείται από τη μονάδα προς τους πελάτες της. Περιλαμβάνει επίσης και
όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών, επιστροφές και εκπτώσεις
πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Λειτουργικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές εξαιρούνται.

5

ISIC Αναθ.4 – Διεθνής πρότυπη βιομηχανική ονοματολογία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, Statistical Papers, Ηνωμένα Έθνη, 200X
NACE/Rev.2 – Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 393 της 30ής Δεκεμβρίου 2006, σ. 1.

6
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D.III-06

Επενδυτικές δαπάνες για υποδομή
Δαπάνες για την κατασκευή νέας υποδομής ή την επέκταση υφιστάμενης υποδομής,
συμπεριλαμβανομένων ανακατασκευών, ανακαινίσεων και εκτεταμένων επισκευών.
Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για εγκαταστάσεις άντλησης και συμπίεσης.

D.III-07

Δαπάνες συντηρήσεως υποδομής
Δαπάνες για διατήρηση της υποδομής σε λειτουργική κατάσταση.
Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για εγκαταστάσεις άντλησης και συμπίεσης.
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D.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΒΛΈΠΩ D.V)
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D.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

D.V-01

Μεταφορές με αγωγούς
Κάθε διακίνηση αργού πετρελαίου ή διυλισμένων υγρών πετρελαϊκών προϊόντων ή αερίων σε
ένα δεδομένο δίκτυο αγωγών.

D.V-02

Εθνικές μεταφορές με πετρελαιαγωγούς
Μεταφορές με πετρελαιαγωγούς μεταξύ δύο τόπων (τόπος εισόδου και τόπος εξόδου) που
βρίσκονται στην ίδια χώρα ή στο τμήμα του θαλάσσιου βυθού που υπάγεται σε αυτή. Μπορεί
να περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω μιας δεύτερης χώρας.

D.V-03

Εθνικές μεταφορές με αγωγούς αερίου
Μεταφορές με αγωγούς αερίου μεταξύ δύο τόπων (εγκατάσταση αρχικής συμπίεσης και
εγκατάσταση αποσυμπίεσης) που βρίσκονται στην ίδια χώρα ή στο τμήμα θαλάσσιου βυθού
που υπάγεται σε αυτή. Μπορεί να περιλαμβάνεται και διαμετακόμιση μέσω μιας δεύτερης
χώρας.

D.V-04

Διεθνείς μεταφορές με πετρελαιαγωγούς
Μεταφορές με πετρελαιαγωγούς μεταξύ δύο τόπων (τόπος εισόδου και τόπος εξόδου) που
βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες ή σε τμήματα του θαλάσσιου βυθού που υπάγονται σε
αυτές. Μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση μέσω μιας ή περισσότερων πρόσθετων
χωρών.

D.V-05

Διεθνείς μεταφορές με αγωγούς αερίου
Μεταφορές με αγωγούς αερίου μεταξύ δύο τόπων (εγκατάσταση αρχικής συμπίεσης και
εγκατάσταση αποσυμπίεσης) που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες ή σε τμήματα του
θαλάσσιου βυθού που υπάγονται σε αυτές. Μπορεί να περιλαμβάνουν και διαμετακόμιση
μέσω μιας ή περισσότερων πρόσθετων χωρών.

D.V-06

Μεταφορική ικανότητα αγωγού
Μέγιστη ποσότητα προϊόντων που μπορεί να διακινηθεί μέσω του αγωγού κατά τη διάρκεια
δεδομένης περιόδου.
Στην περίπτωση αγωγών πολλών προϊόντων, πρέπει να χρησιμοποιείται είτε η μέση
πυκνότητα των προϊόντων είτε η πυκνότητα του κύριου προϊόντος που μεταφέρεται μέσω του
αγωγού, για τη μετατροπή της χωρητικότητας - η οποία συνήθως μετριέται σε βαρέλια ή σε
κυβικά μέτρα για δεδομένη περίοδο - σε τόνους.

D.V-07

Εμπορεύματα που μεταφέρονται με αγωγούς
Κάθε αέριο, φυσικό ή βιομηχανικό, υγροποιημένο ή σε αέρια κατάσταση7 αργό πετρέλαιο8 ή
διυλισμένο πετρελαϊκό προϊόν9 που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

7

SITC/Αναθ. 4, Διαίρεση 34. Tυποποιημένη Tαξινόμηση Διεθνούς Eμπορίου , Statistical Papers, Σειρά M, αριθ.. 34/αναθ. 4, Ηνωμένα
Έθνη, 2006.
8
SITCΑναθ. 4, Κλάση 333. Tυποποιημένη Tαξινόμηση Διεθνούς Eμπορίου , Statistical Papers, Σειρά M, αριθ. 34/Αναθ. 4, Ηνωμένα
Έθνη, 2006.
9
SITC/Αναθ. 4, Κλάση 334. Tυποποιημένη Tαξινόμηση Διεθνούς Eμπορίου , Statistical Papers, Σειρά M, αριθ. 34/Αναθ. 4, Ηνωμένα
Έθνη, 2006.
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D.V-08

Αργό πετρέλαιο
Μίγμα υδρογονανθράκων που υπάρχει σε υγρή μορφή σε φυσικά υπόγεια κοιτάσματα και
παραμένει υγρό στην ατμοσφαιρική πίεση αφού υποβληθεί σε επεξεργασία σε εγκαταστάσεις
διαχωρισμού στην επιφάνεια.

D.V-09

Διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα
Τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βενζίνη, κηροζίνη,
αποστάγματα (συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου εξωτερικής καύσης Νο 2),
υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο, άσφαλτο, λιπαντικά έλαια, πετρέλαιο μηχανής εσωτερικής
καύσης και υπολειμματικά καύσιμα.

D.V-10

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, που απαντάται στη φύση σε υπόγεια
κοιτάσματα, σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο ή αέριο που αντλείται από ανθρακωρυχεία
(αέριο ορυχείων). Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς του, το φυσικό αέριο μπορεί να
μετατραπεί σε υγρή μορφή μειώνοντας τη θερμοκρασία του στους
-160ο C υπό ατμοσφαιρική πίεση. Τότε γίνεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Η πυκνότητα του LNG είναι μεταξύ 0,44 και 0,47 τόνους ανά κυβικό μέτρο, αναλόγως της
σύνθεσής του.

D.V-11

Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (LPG)
Αποτελείται από προπάνιο και βουτάνιο και συνήθως προέρχεται από φυσικό αέριο.
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσικό αέριο και η κατανάλωση βενζίνης είναι χαμηλή, η νάφθα
μετατρέπεται σε LPG με καταλυτική αναμόρφωση.

D.V-12

Τονοχιλιόμετρο αγωγού
Μονάδα μέτρησης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενός
τόνου εμπορευμάτων μέσω αγωγών σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.

D.V-13

Εμπορεύματα που εξήλθαν από τη χώρα μέσω αγωγών (εκτός από εμπορεύματα που
διαμετακομίστηκαν αποκλειστικά μέσω αγωγών)
Εμπορεύματα τα οποία, αφού εισήχθησαν σε αγωγό με άντληση ή συμπίεση σε μια χώρα ή
στο τμήμα του θαλάσσιου βυθού που υπάγεται σε αυτή, εξήλθαν από τη χώρα μέσω αγωγού
και παρελήφθησαν σε άλλη χώρα.

D.V-14

Εμπορεύματα που εισήλθαν στη χώρα μέσω αγωγών (εκτός από εμπορεύματα που
διαμετακομίστηκαν αποκλειστικά μέσω αγωγών)
Εμπορεύματα τα οποία, αφού εισήχθησαν σε αγωγό με άντληση ή συμπίεση σε άλλη χώρα ή
στο τμήμα του θαλάσσιου βυθού που υπάγεται σε αυτή, εισήλθαν στη χώρα μέσω αγωγού και
παρελήφθησαν από αυτή.

D.V-15

Μεταφορές διαμετακόμισης μέσω αγωγών
Εμπορεύματα που εισήλθαν στη χώρα μέσω αγωγού και εξήλθαν από τη χώρα μέσω αγωγού
από σημείο διαφορετικό από το σημείο εισόδου, αφού διέσχισαν τη χώρα αποκλειστικά μέσω
αγωγών.
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Περιλαμβάνονται και τα εμπορεύματα που εισήλθαν ή/και εξήλθαν από την εν λόγω χώρα με
πλοία πριν από την εισαγωγή τους σε αγωγό με άντληση ή συμπίεση ή μετά την παράδοσή
τους από αγωγό στα σύνορα.
D.V-16

Σύνδεση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αγωγών
Ο συνδυασμός του τόπου εισόδου με άντληση ή συμπίεση στον αγωγό και του τόπου
παράδοσης των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με αγωγούς, ανεξάρτητα από την
ακολουθούμενη διαδρομή.
Οι τόποι ορίζονται χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics - Eurostat).

D.V-17

Τόπος του σταθμού αρχικής άντλησης ή συμπίεσης
Ο τόπος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος όπου τα εμπορεύματα εισήχθησαν πρώτη φορά
με άντληση ή συμπίεση σε έναν αγωγό.

D.V-18

Τόπος εξαγωγής ή παράδοσης αερίου
Ο τόπος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος όπου τα εμπορεύματα εξήχθησαν με άντληση ή
παραδόθηκαν από αγωγό.

- 101 -

D. Μεταφορα Με Αγωγουσ

D.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

D.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας για μεταφορές μέσω πετρελαιαγωγών
Τελική κατανάλωση ενέργειας για διακίνηση προϊόντων μέσω πετρελαιαγωγού.

D.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: 1 TOE = 0.041868 TJ.
Οι συντελεστές μετατροπής ενός μετρικού τόνου πετρελαϊκού προϊόντος σε ένα TOE, όπως
υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA):
Βενζίνη κινητήρων
1.070
Gas/diesel oil (πετρέλαιο εσωτ. καύσης)
1.035
Heavy fuel oil ( πετρέλαιο εξωτ. καύσης/μαζούτ)
0.960
Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο
1.130
Φυσικό αέριο
0.917
Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιείται από τον IEA για τον ηλεκτρισμό είναι:
1 TWh = 0.086 Mtoe.

D.VI-03

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας:
1 terajoule = 1012J = 2.78 x 105 kWh
1 terajoule = 23.88459 TOE.

D.VI-04

Βενζίνη
Ελαφρό πετρελαϊκό κλάσμα για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσης, εξαιρέσει των
κινητήρων αεροσκαφών.
Η βενζίνη αποστάζει μεταξύ 35ο C και 215ο C και υποβάλλεται σε επεξεργασία με
αναμόρφωση, καταλυτική πυρόλυση ή ανάμειξη με κάποιο αρωματικό κλάσμα για να
επιτευχθεί επαρκώς υψηλός αριθμός οκτανίων (>80 RON).
Θερμογόνος δύναμη: 44,8 TJ/1 000 t.

D.VI-05

Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil)
Πετρέλαιο λαμβανόμενο από το χαμηλότερο κλάσμα της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου.
Το gas/diesel oil περιλαμβάνει heavy gas oils λαμβανόμενα από επαναπόσταξη υπό κενό του
υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Το gas/diesel oil αποστάζει στην περιοχή μεταξύ
200ο C και 380ο C, με λιγότερο από το 65% κατ’ όγκο στους 250ο C, συμπεριλαμβανομένων
των απωλειών, και το 80% και περισσότερο στους 350ο C. Το σημείο αναφλέξεως είναι
πάντοτε πάνω από τους 50oC και η πυκνότητά του υψηλότερη από 0.81. Τα heavy oils που
λαμβάνονται δι’ αναμείξεως κατατάσσονται μαζί με τα gas oils, υπό την προϋπόθεση ότι το
κινηματικό τους ιξώδες δεν υπερβαίνει τα 25 cST στους 40ο C.
Θερμογόνος δύναμη: 43.3 TJ/1 000 t.
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D.VI-06

Υγροποιημένα πετρελαϊκά αέρια (LPG)
Ελαφροί υδρογονάνθρακες της σειράς των παραφινών, που προέρχονται αποκλειστικά από
την απόσταξη αργού πετρελαίου.
Στα LPG περιλαμβάνονται το προπάνιο και βουτάνιο ή μίγμα των δύο αυτών
υδρογονανθράκων. Υγροποιούνται σε χαμηλή πίεση (5-10 ατμόσφαιρες). Σε υγρή κατάσταση
και σε θερμοκρασία 38oC, έχουν σχετική πίεση ατμών μικρότερη ή ίση με 24.5 bars. Το ειδικό
τους βάρος κυμαίνεται από 0.50 έως 0.58.

D.VI-07

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, που απαντάται στη φύση σε υπόγεια
κοιτάσματα, σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο ή αέριο που αντλείται από ανθρακωρυχεία
(αέριο ορυχείων). Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς του, το φυσικό αέριο μπορεί να
μετατραπεί σε υγρή μορφή μειώνοντας τη θερμοκρασία του στους
-160ο C υπό ατμοσφαιρική πίεση. Τότε γίνεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Η πυκνότητα του LNG είναι μεταξύ 0,44 και 0,47 τόννους ανά κυβικό μέτρο, αναλόγως της
σύνθεσής του.

D.VI-08

Υγροποιημένα φυσικά αέρια (NGL):
Τα NGL είναι υγροί ή υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες που ανακτώνται από το φυσικό αέριο
σε εγκαταστάσεις διαχωρισμού ή μονάδες επεξεργασίας αερίου. Τα υγροποιημένα φυσικά
αέρια περιέχουν αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο (κανονικό και ισοβουτάνιο), (ισο)πεντάνιο και
πεντάνια plus (ενίοτε ως φυσική βενζίνη ή συμπύκνωμα).

D.VI-09

Ηλεκτρική ενέργεια
Ενέργεια παραγόμενη από συμβατικές θερμικές, πυρηνικές, υδροηλεκτρικές γεωθερμικές ή
άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός της ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρικούς
σταθμούς άντλησης, που μετριέται από τη θερμογόνο δύναμη του ηλεκτρισμού (3.6 TJ/GWh).
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E. Θαλασσιεσ Μεταφορεσ

E.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

E.I-01

Θαλάσσια παράκτια ζώνη
Ως θαλάσσια παράκτια ζώνη ορίζεται κανονικά συνεχής λωρίδα ακτογραμμής, μαζί με
υπεράκτια νησιά. Ορίζεται είτε βάσει μιας ή περισσοτέρων σειρών λιμανιών κατά μήκος της
ακτογραμμής είτε βάσει του γεωγραφικού πλάτους και μήκους ενός ή περισσότερων συνόλων
άκρων της παράκτιας ζώνης.
Μπορεί να περιλαμβάνονται και όχθες ποταμών. Για ορισμένες χώρες, δύο ξεχωριστές
λωρίδες ακτογραμμής μπορεί να χαρακτηρίζονται ως μία ναυτιλιακή παράκτια ζώνη, όπως,
π.χ., οι ακτογραμμές Ατλαντικού και Ειρηνικού του Μεξικού.

E.I-02

Λιμάνι
Τόπος με εγκαταστάσεις για εμπορικά πλοία για πρόσδεση και φόρτωση ή εκφόρτωση
φορτίου ή επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών σε ή από σκάφη, συνήθως απευθείας σε μια
προβλήτα.

E.I-03

Στατιστικό λιμάνι
Το στατιστικό λιμάνι αποτελείται από ένα ή περισσότερα λιμάνια, ελεγχόμενα κανονικά από
μία και μόνη λιμενική αρχή, που μπορεί να καταγράφει κινήσεις πλοίων και φορτίων.

E.I-04

Κεντρικό λιμάνι
Λιμάνι που εξυπηρετείται από προγραμματισμένες ναυτιλιακές μεταφορές μεγάλων
αποστάσεων και προγραμματισμένες ναυτιλιακές μεταφορές μικρών αποστάσεων.

E.I-05

UN/LOCODE
Πενταψήφιος κωδικός όπου τα δύο πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός χώρας κατά ISO 3166, ενώ
τα υπόλοιπα τρία λαμβάνονται από τη Σύσταση 16 της UNECE στη Γενεύη, μαζί με τους
κωδικούς που παρέχει η Eurostat για λιμάνια που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο σύστημα
ΗΕ.

E.I-06

Προσβασιμότητα λιμανιού – από τη θάλασσα
Η προσβασιμότητα ενός λιμανιού ορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Μέγιστο μήκος σκαφών που μπορεί να δεχθεί το λιμάνι - μέτρα
Μέγιστο βύθισμα σκαφών που μπορεί να δεχθεί το λιμάνι - μέτρα
Πλάτος και βάθος της ζώνης προσέγγισης του λιμανιού σε φάση αμπώτιδας- μέτρα
Πλάτος και βάθος της διώρυγας εισόδου σε φάση αμπώτιδας - μέτρα
Χρονικό άνοιγμα σε ώρες κατά τη διάρκεια του οποίου σκάφη μέγιστου βυθίσματος
μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από ένα λιμάνι με παλίρροια.
στ) Περιορισμοί ύψους σε φάση πλημμυρίδας - μέτρα (σε περίπτωση ύπαρξης γεφυρών)
ζ) Παλιρροϊκό εύρος – μέτρα.

E.I-07

Χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις
α)
β)
γ)
δ)

Συνολική χερσαία περιοχή του λιμανιού - m2
Αποθηκευτικοί χώροι για αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά πρϊόντα - m2
Άλλοι χώροι χύδην αποθήκευσης και στοιβασίας - m2
Χώροι στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων - σε m2 και TEU
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ε)
στ)
ζ)
η)

Άλλοι χώροι - m2
Δρόμοι - m
Σιδηροδρομικές γραμμές - m
Τερματικοί επιβατικοί σταθμοί – αριθμός σταθμών και αριθμός σκαφών που δέχεται κάθε
τερματικός σταθμός.

Στον χώρο αποθήκευσης χύδην και στοιβασίας περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις για ξηρά
χύδην φορτία, ξυλεία, χαρτιά, ημιχύδην προϊόντα κλπ. Στις σιδηροδρομικές γραμμές
περιλαμβάνονται και οι παρακαμπτήριες γραμμές.
E.I-08

Λιμενικοί αποθηκευτικοί χώροι
Χώρος σε m2 σε λιμάνια για αποθήκευση κατά τύπο εγκατάστασης. Ύψος σε μέτρα για τους
σκεπαστούς χώρους.
α)
β)
γ)
δ)

Ανοικτός, μη ασφαλώς περιφραγμένος
Ανοικτός και ασφαλώς περιφραγμένος
Σκεπαστός αλλά όχι περιφραγμένος
Σκεπαστός, περιφραγμένος.

Ο ασφαλής περιφραγμένος χώρος έχει φράκτες, τοίχους και/ή συστήματα επιτήρησης.
E.I-09

Μήκος αποβαθρών λιμανιών κατά χρήση
α) Συνολικό μήκος αποβαθρών σε μέτρα
β) Προσφερόμενο για χρήση μήκος αποβαθρών
- Πολυχρηστικές αποβάθρες
- Αποβάθρες συγκεκριμένης χρήσεως
1 Ro-Ro
2 Εμπορευματοκιβώτια
3 Άλλο γενικό φορτίο
4 Ξηρό χύδην φορτίο
5 Υγρό χύδην φορτίο
6 Επιβάτες
7 Αλιεία
- Άλλες.

E.I-10

Μήκος λιμενικών αποβαθρών κατά βάθος νερού
Μήκος αποβαθρών σε μέτρα, που είναι διαθέσιμες κατά βάθος νερού για προσδεδεμένα
πλοία σε φάση αμπώτιδας.
Οι σειρές βάθους για συλλογή στοιχείων έχουν ως εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)

E.I-11

Μέχρι 4 μέτρα
Περισσότερα από 4 και μέχρι 6 μέτρα
Περισσότερα από 6 και μέχρι 8 μέτρα
Περισσότερα από 8 και μέχρι 10 μέτρα
Περισσότερα από 10 και μέχρι 12 μέτρα
Περισσότερα από 12 και μέχρι 14 μέτρα
Περισσότερα από 14 μέτρα

Χώρος ελλιμενισμού Ro-Ro
Χώρος όπου ένα πλοίο Ro-Ro μπορεί να ελλιμενιστεί και να φορτώσει και να εκφορτώσει
αυτοκίνητα και άλλες κινητές μονάδες Ro-Ro με ράμπες από το πλοίο στην ακτή και
αντιστρόφως.
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E.I-12

Λιμενικοί γερανοί κατά ανυψωτική ικανότητα
Αριθμός διαθέσιμων σε λιμάνια γερανών κατά ανυψωτική ικανότητα.
Οι κλάσεις ανυψωτικής ικανότητας είναι οι εξής:
α)
β)
γ)
δ)

E.I-13

10 τόνοι ή λιγότερο
Μεγαλύτερη από 10 τόνους και μέχρι 20 τόνους
Μεγαλύτερη από 20 τόνους και μέχρι 40 τόνους
Μεγαλύτερη από 40 τόνους

Λιμενικοί γερανοί κατά τύπο
Αριθμός διαθέσιμων σε λιμάνια γερανών κατά τύπο
α) Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων
β) Άλλοι γερανοί εμπορευματοκιβωτίων
γ) Άλλοι γερανοί.

E.I-14

Λιμενικές επισκευαστικές εγκαταστάσεις
Επισκευαστικές εγκαταστάσεις σε λιμάνια κατ’ αριθμό και μέγιστο μέγεθος σκαφών που
μπορούν να δεχθούν
α)
β)
γ)
δ)

E.I-15

Μόνιμες δεξαμενές
Πλωτές δεξαμενές
Διάδρομοι ολίσθησης (γλίστρες)
Προβλήτες προοριζόμενες αποκλειστικά για επισκευές πλοίων.

Βοηθήματα και υπηρεσίες λιμενικής ναυσιπλοϊας
Διαθεσιμότητα ή μη βοηθημάτων και υπηρεσιών ναυσιπλοΐας α) σε λιμάνια και β) στις
διώρυγες προσέγγισης:
α) Υπηρεσίες πλοήγησης
β) Φανοί και φάροι
γ) Ραντάρ και ραδιοφάροι
δ) Σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας σκαφών (Vessel Traffic System - VTS) εντός του λιμανιού
και υπηρεσίες ακτοπλοΐας γύρω από το λιμάνι
ε) Ρυμουλκά για ελιγμούς εντός λιμανιού – αριθμός
στ) Ρυμουλκά συνοδείας για δεξαμενόπλοια – αριθμός
ζ) Εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού σε καύσιμα
η) Υπηρεσίες πρόσδεσης.

E.I-16

Ανταποκρίσεις λιμανιού στη ξηρά με άλλα μέσα μεταφοράς και ναυτιλιακές μεταφορές
μικρών αποστάσεων
Διαθεσιμότητα ναυτιλιακών μεταφορών μικρών αποστάσεων και διαθεσιμότητα και απόσταση
ανταποκρίσεων στην ενδοχώρα από την κοντινότερη είσοδο του λιμανιού σε km
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Ναυτιλιακές μεταφορές μικρών αποστάσεων
Πλησιέστερος σιδηροδρομικός επιβατικός σταθμός
Πλησιέστερος σιδηροδρομικός εμπορικός σταθμός
Πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομο
Συνδέσεις με εσωτερικές υδάτινες οδούς
Αερολιμένας.
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E.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

E.II.A

ΣΚΑΦΗ

E.II.A-01

Θαλάσσιο σκάφος
Πλωτή ναυτική κατασκευή με ένα ή περισσότερα κύτη εκτοπίσματος.
Περιλαμβάνονται υδροπτέρυγα, χόβερκραφτ, καταμαράν (υψηλής ταχύτητας σκάφος), πλωτά
γεωτρύπανα, ελαφρά σκάφη και θαλάσσιες φορτηγίδες. Περιλαμβάνονται και σκάφη υπό
επισκευή. Σκάφη, τα οποία ταξιδεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικές υδάτινες οδούς ή σε ύδατα
εντός ή πολύ κοντά σε προστατευόμενα ύδατα ή περιοχές όπου έχουν εφαρμογή λιμενικοί
κανονισμοί εξαιρούνται.

E.II.A-02

Έτος κατασκευής σκάφους
Το έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής ενός σκάφους.

E.II.A-03

Έτος τελευταίας ριζικής επισκευής ή τροποποίησης
Το έτος κατά το οποίο ένα σκάφος υπέστη την τελευταία μεγάλη τροποποίηση ή επισκευή του
με επιπτώσεις στην κατασκευαστική δομή του.

E.II.A-04

Θαλάσσια φορτηγίδα ξηρού φορτίου
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φορτηγίδες καταστρώματος, φορτηγίδες βυθοκόρων, οι
τύπου lash-seabee φορτηγίδες, ανοικτές φορτηγίδες ξηρού φορτίου, σκεπαστές φορτηγίδες
ξηρού φορτίου και άλλες φορτηγίδες ξηρού φορτίου.

E.II.A-05

Πλοίο
Θαλάσσιο αυτοκινούμενο σκάφος εκτοπίσματος επιφανείας.
Περιλαμβάνονται και τα καταμαράν (σκάφη υψηλών ταχυτήτων). Εξαιρούνται υδροπτέρυγα,
χόβερκραφτ, καταδυόμενες κατασκευές και υποβρύχια. Τα θαλάσσια σκάφη ανοίγονται στην
πράξη στη θάλασσα, δηλ. έξω από τα όρια εντός των οποίων έχουν εφαρμογή τεχνικοί
κανονισμοί ασφάλειας για εσωτερικές υδάτινες οδούς και εκτός των οποίων οι φορείς
εκμετάλλευσης πλοίων πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της ποντοπόρου ναυτιλίας.

E.II.A-06

Εμπορικό πλοίο
Πλοίο σχεδιασμένο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη μεταφορά επιβατών ή ειδικά
εξοπλισμένο για μια συγκεκριμένη εμπορική αποστολή.
Εξαιρούνται τα πολεμικά πλοία και τα πλοία που χρησιμοποιούνται από τη δημόσια διοίκηση
και τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα εμπορικά πλοία χωρίζονται σε φορτηγά και επιβατικά πλοία και
πλοία ποικίλων δραστηριοτήτων, ειδικά εξοπλισμένα για μια συγκεκριμένη αποστολή. Στα
πλοία ποικίλων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται αλιευτικά πλοία και πλοία επεξεργασίας
αλιευμάτων, ρυμουλκά, βυθοκόροι, πλοία ερευνών/μελετών και πλοία που χρησιμοποιούνται
για παραγωγή και υποστήριξη μακράν των ακτών.
Ενώ οι παρακάτω συγκεκριμένοι τύποι είναι ταυτοποιημένοι, με βάση την ταξινόμηση της
Eurostat (ICST-COM) που είναι εναρμονισμένη με τη διεθνή ταξινόμηση τύπων πλοίων της
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UNCTAD, οι φορτηγίδες εξετάζονται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του
εμπορικού πλοίου:
1.

Φορτηγό υγρού χύδην φορτίου
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πετρελαιοδεξαμενόπλοια, δεξαμενόπλοια χημικών
προϊόντων, δεξαμενόπλοια LG, δεξαμενοφορτηγίδες και άλλα δεξαμενόπλοια. Τα
φορτηγά υγρού χύδην φορτίου υποδιαιρούνται περαιτέρω σε
α. Μονοπύθμενα φορτηγά υγρού χύδην φορτίου
β. Διπύθμενα φορτηγά υγρού χύδην φορτίου.

2.

Φορτηγό ξηρού χύδην φορτίου
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεικτά φορτηγά (obo) και φορτηγά χύδην.

3.

Πλοίο εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο εξοπλισμένο με σταθερούς ή φορητούς κυψελοειδείς οδηγούς για την
αποκλειστική μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

4.

Εξειδικευμένο φορτηγό
Πλοίο ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει φορτηγά για οχήματα, φορτηγά για ζώα, φορτηγά για
ακτινοβολημένα καύσιμα, φορτηγά για φορτηγίδες και φορτηγά για χημικά.

5.

Μη εξειδικευμένο φορτηγό γενικού φορτίου
Πλοία σχεδιασμένα για τη μεταφορά μεγάλης σειράς εμπορευμάτων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πλοία ψυγεία, επιβατικά ro-ro, ro-ro
εμπορευματοκιβωτίων, άλλα φορτηγά ro-ro, συνδυασμό φορτηγού γενικού
φορτίου/επιβατικού και συνδυασμό φορτηγού γενικού φορτίου/εμπορευματοκιβωτίων.
Η κατηγορία αυτή θα πρέπει να υποδιαιρείται σε
(α) μη εξειδικευμένα φορτηγά γενικού φορτίου υψηλών ταχυτήτων που πληρούν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από IMO HSC Code παράγραφο 1.4.30
(β) άλλα μη εξειδικευμένα φορτηγά γενικού φορτίου.

6.

Φορτηγίδα ξηρού φορτίου
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φορτηγίδες καταστρώματος, φορτηγίδες
βυθοκόρων, οι τύπου lash-seabee φορτηγίδες, ανοικτές φορτηγίδες ξηρού φορτίου,
σκεπαστές φορτηγίδες ξηρού φορτίου και άλλες φορτηγίδες ξηρού φορτίου.

7.

Επιβατικό πλοίο
Πλοίο σχεδιασμένο ειδικά για την έναντι ναύλου μεταφορά άνω των 12 επιβατών με
κουκέτα ή όχι.
Η κατηγορία αυτή θα πρέπει να υποδιαιρείται σε
(α) εξειδικευμένα επιβατικά υψηλών ταχυτήτων που πληρούν τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1.4.30 του κώδικα HSC Code του IMO
(β) άλλα επιβατικά πλοία
Πλοίο σχεδιασμένο με ένα ή περισσότερα καταστρώματα ειδικά για τη μεταφορά
επιβατών και το οποίο είτε δεν διαθέτει καμπίνες για τους επιβάτες (χωρίς κλίνες)
είτε, όταν διαθέτει καμπίνες, αυτές δεν αρκούν για όλους τους επιβάτες,
αναφέρεται μερικές φορές ως "πορθμείο".
Τα Ro-Ro επιβατικά πλοία εξαιρούνται.

8.

Αλιευτικά
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αλιευτικά σκάφη και σκάφη επεξεργασίας ιχθύων.

9.

Υπεράκτιες δραστηριότητες
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει σκάφη γεωτρήσεων και ερευνών και σκάφη
υποστήριξης υπεράκτιων δραστηριοτήτων.

10.

Ρυμουλκά
Πλοίο σχεδιασμένο για τη ρυμούλκηση και/ή ώθηση πλοίων ή άλλων πλωτών
κατασκευών. Περιλαμβάνονται και τα ρυμουλκά λιμένος.
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11.

E.II.A-07

Διάφορα
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βυθοκόρους, σκάφη ερευνών/μελετών και άλλα σκάφη.
Για τους σκοπούς υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο της οδηγίας 95/64/ΕΚ για τις
στατιστικές θαλάσσιων μεταφορών, οι περιλαμβανόμενοι τύποι πλοίων είναι τα φορτηγά
υγρού χύδην φορτίου, τα φορτηγά ξηρού χύδην φορτίου, τα πλοία
εμπορευματοκιβωτίων, εξειδικευμένα φορτηγά, μη εξειδικευμένα γενικού φορτίου και
επιβατικά πλοία.

Αριθμός αναγνώρισης πλοίου του IMO
Σταθερός αριθμός που λαμβάνει κάθε πλοίο για λόγους αναγνώρισης. Ο αριθμός θα
παραμένει ο ίδιος κατά τη μεταφορά του πλοίου σε άλλη σημαία ή σημαίες και θα
αναγράφεται στα πιστοποιητικά του πλοίου. Ο αριθμός αναγνώρισης πλοίου του IMO
αποτελείται από τα τρία γράμματα "IMO", τα οποία ακολουθούνται από έναν επταψήφιο
αριθμό που δίνεται σε κάθε πλοίο από το Lloyd's Register Fairplay κατά την κατασκευή του.
Πρόκειται για έναν μοναδικό επταψήφιο αριθμό που τοποθετείται επί της τρόπιδας σε
προωθούμενα, θαλάσσια εμπορικά πλοία 100 GT και άνω, εξαιρουμένων των παρακάτω:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

E.II.A-08

Σκάφη που προορίζονται αποκλειστικά για αλιεία
Πλοία χωρίς μηχανικά μέσα προώθησης
Σκάφη αναψυχής
Πλοία που προορίζονται για ειδικές υπηρεσίες (π.χ. φαρόπλοιο, πλοία έρευνας και
διάσωσης)
Φορτηγίδες βυθοκόρων
Υδροπτέρυγα, χόβερκραφτ
Πλωτές δεξαμενές και κατασκευές ταξινομημένες κατά παρόμοιο τρόπο
Πολεμικά πλοία και οπλιταγωγά
Ξύλινα πλοία.

Κρουαζιερόπλοιο
Επιβατικό πλοίο προοριζόμενο να παρέχει στους επιβάτες πλήρη τουριστική διαβίωση. Όλοι οι επιβάτες έχ
καμπίνες. Το πλοίο διαθέτει και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας.

Πλοία τα οποία προσφέρουν συνήθεις πορθμειακές υπηρεσίες εξαιρούνται, έστω κι αν ορισμένοι από τ
επιβάτες αντιμετωπίζουν την υπηρεσία ως κρουαζιέρα. Επιπλέον, εξαιρούνται και φορτηγά σκάφη π
μπορούν να μεταφέρουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό επιβατών με δική τους καμπίνα. Πλοία προοριζόμ
αποκλειστικά για ημερήσιες εκδρομές εξαιρούνται επίσης.
E.II.A-09

Κράτος νηολόγησης θαλάσσιου σκάφους (κράτος σημαίας)
Χώρα και/ή έδαφος όπου είναι νηολογημένο ένα θαλάσσιο σκάφος.
Τα θαλάσσια σκάφη υπόκεινται στους ναυτιλιακούς κανονισμούς από πλευράς επιπέδων
επάνδρωσης, κανόνων ασφαλείας και προξενικής αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό της χώρας
και/ή εδάφους νηολόγησης. Ορισμένες χώρες π.χ. Νορβηγία και Δανία, προσφέρουν ‘διεθνή’ ή
‘ανοικτά’ νηολόγια όπου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από εκείνες του ‘εθνικού’ νηολογίου.

E.II.A-10

Θαλάσσιο σκάφος με εθνική σημαία
Θαλάσσιο σκάφος εγγεγραμμένο στα νηολόγια της αναφέρουσας χώρας.

E.II.A-11

Θαλάσσιο σκάφος με ξένη σημαία
Θαλάσσιο σκάφος εγγεγραμμένο στα νηολόγια χώρας άλλης από την αναφέρουσα χώρα.
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E.II.A-12

Εμπορικός στόλος
Αριθμός εμπορικών πλοίων άνω των 100 τόνων εγγεγραμμένων στα νηολόγια μιας χώρας σε
μια δεδομένη ημερομηνία.
Τυχόν αλλαγές στο στόλο αναφέρονται σε αλλαγές στο σύνολο —ή στα πλαίσια ενός τύπου
πλοίων— του θαλάσσιου στόλου της αναφέρουσας χώρας, οι οποίες προκύπτουν από νέες
κατασκευές, τροποποιήσεις στον τύπο ή την χωρητικότητα, μετακινήσεις προς ή από ξένη
σημαία, διάλυση, απώλειες, ή μετακινήσεις προς ή από το ποτάμιο νηολόγιο. Περιλαμβάνονται
και σκάφη υπό επισκευή.

E.II.A-13

Νεκρό βάρος (DWT)
Νεκρό βάρος πλοίου είναι η διαφορά σε τόνους μεταξύ του εκτοπίσματος ενός πλοίου στη
ίσαλο γραμμή θέρους σε νερό με ειδικό βάρος 1,025 και του συνολικού βάρους του πλοίου,
δηλ. του εκτοπίσματος σε τόνους ενός πλοίου χωρίς φορτίο, καύσιμα, λάδια, έρμα, γλυκό νερό
και πόσιμο νερό στις δεξαμενές, ωφέλιμες προμήθειες καθώς και επιβάτες, πλήρωμα και τα
πράγματά τους.

E.II.A-14

Ολική χωρητικότητα (Gross Tonnage – GT)
Ολική χωρητικότητα είναι μέτρο του μεγέθους ενός πλοίου προσδιοριζόμενο σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Μέτρησης Χωρητικότητας Πλοίων, 1969.
Πριν από την υιοθέτηση της διεθνούς σύμβασης, ίσχυε η σύμβαση του Όσλο (1947), η οποία
προέβλεπε πολύ διαφορετικά μεγέθη για την ολική χωρητικότητα για ορισμένα σκάφη. Σε
μερικές περιπτώσεις, η μέτρηση της ολικής χωρητικότητας για ένα σκάφος γίνεται μόνο βάσει
της εν λόγω προηγούμενης σύμβασης.

E.II.A-15

Σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης
Σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης είναι ένα σύστημα για:
-

-

παροχή πληροφοριών – συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του πλοίου, του τύπου, της
θέσης, της πορείας, της ταχύτητας, της κατάστασης ναυσιπλοΐας και άλλων σχετικών με
την ασφάλεια πληροφοριών – αυτομάτως σε καταλλήλως εξοπλισμένους παράκτιους
σταθμούς, άλλα πλοία και αεροσκάφη·
αυτόματη λήψη τέτοιων πληροφοριών από ομοίως εξοπλισμένα πλοία·
παρακολούθηση και εντοπισμό της πορείας πλοίων·
ανταλλαγή στοιχείων με παράκτιες εγκαταστάσεις.
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E.II.B

Εμπορευματοκιβώτιο
Προς διευκόλυνση των χρηστών του γλωσσάριου, τα λήμματα αυτής της ενότητας έχουν
αντιγραφεί από τα αντίστοιχα λήμματα του Κεφαλαίου ΣΤ. Διατροπικές Μεταφορές.

E.II.B-01

Μονάδα φόρτωσης
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body.
Τα “Flats” (βλέπε Ε.ΙΙ.Β-09 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές,
περιλαμβάνονται ως ειδικός τύπος εμπορευματοκιβωτίου.

E.II.B-02

Μονάδα διατροπικών μεταφορών (ITU)
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body ή ημιρυμουλκούμενο όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο οδικό
όχημα κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές.

E.II.B-03

Εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικό κιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου, ενισχυμένο και δυνάμενο να στοιβάζεται
επιτρέποντας οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις. Ένας πιο επίσημος τεχνικός ορισμός του
εμπορευματοκιβωτίου είναι:
Είδος μεταφορικού εξοπλισμού το οποίο:
α) είναι μόνιμου χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, επαρκώς ανθεκτικό για επανειλημμένη
χρήση
β) είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, με έναν ή
περισσότερους τρόπους μεταφοράς, χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση
γ) είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του, ιδίως τη
μεταφορά του από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλο
δ) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γεμίζεται και να αδειάζεται εύκολα
ε) μπορεί να στοιβάζεται, και
στ) έχει εσωτερικό όγκο 1 m3 ή περισσότερο
Τα swap bodies εξαιρούνται.
Τα flats (βλέπε E.II.B-09 κατωτέρω) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, αν και
δεν έχουν εσωτερικό όγκο και, επομένως, δεν πληρούν το κριτήριο (στ) ανωτέρω, θα πρέπει
να θεωρηθούν ως ειδικού τύπου εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς περιλαμβάνονται στον
ορισμό.

E.II.B-04

Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων
Τα κύρια μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων είναι:
α) Εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
β) Εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκος 40 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
γ) Εμπορευματοκιβώτια ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
δ) Εμπορευματοκιβώτια ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια
ε) Εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους (υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια)
στ) Αεροπορικά εμπορευματοκιβώτια (εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τα πρότυπα που
έχουν θεσπιστεί για τις αεροπορικές μεταφορές)
Τα εμπορευματοκιβώτια έχουν συνήθως ύψος 8 πόδια, αλλά υπάρχουν και σε άλλα ύψη. Τα
"εμπορευματοκιβώτια μεγάλου ύψους" είναι εμπορευματοκιβώτια με ύψος 9,5 πόδια. Τα
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"υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια" είναι εμπορευματοκιβώτια που υπερβαίνουν τις διαστάσεις
ISO. Περιλαμβάνουν μήκη εμπορευματοκιβωτίων 45, 48 και 53 ποδιών.
Τα μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων που ταξινομούνται σύμφωνα με τα σημεία α) έως ε)
αναφέρονται ως μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.
E.II.B-05

Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου

Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των εμπορευμάτων π
μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο καλείται επίσης συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων.
μεικτό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια μπορεί να υπολογιστεί αν από
συνολικό μεικτό βάρος αφαιρεθεί το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου (και το αντίστροφο). Αν
διατίθενται στοιχεία σχετικά με το απόβαρο, τότε αυτό πρέπει να εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους παρακά
μέσους όρους.
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:
α)
β)
γ)
δ)
E.II.B-06

Εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών
Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια

2,3 τόνοι
3,7 τόνοι
3,0 τόνοι
4,7 τόνοι

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
Οι κύριοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο προτύπων ISO για τα
εμπορευματοκιβώτια, είναι:
1. Εμπορευματοκιβώτια γενικής χρήσης
2. Εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων
− κλειστό αεριζόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ανοικτό από επάνω εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με πλήρη
υπερκατασκευή
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερκατασκευή και σταθερά άκρα
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερκατασκευή και πτυσσόμενα άκρα
− πλατφόρμα (εμπορευματοκιβώτιο)
3. Εμπορευματοκιβώτια ειδικού φορτίου
− θερμικό εμπορευματοκιβώτιο
− μονωμένο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο - (αναλώσιμο ψυκτικό)
− μηχανικώς ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο και θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή
− εμπορευματοκιβώτιο ξηρού χύδην φορτίου
− εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου φορτίου (όπως αυτοκίνητα, ζώα και άλλα) και
− εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικών μεταφορών

- 113 -

E. Θαλασσιεσ Μεταφορεσ

E.II.B-07

TEU (Μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - Twenty-foot Equivalent Unit)
Στατιστική μονάδα που βασίζεται σε εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδιών (6,10 m) για
την τυποποιημένη μέτρηση εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων και την
περιγραφή της χωρητικότητας πλοίων ή τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένα
εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών ισούται με 1 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών ισούται με 2 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος μεταξύ 20 και 40 πόδια ισούται με 1,50 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος πάνω από 40 πόδια ισούται με 2,25 TEU.

E.II.B-08

Swap body (κινητό αμάξωμα – σουάπ)
Μονάδα μεταφοράς φορτίου, βελτιστοποιημένη σε διαστάσεις οδικού οχήματος, η οποία
διαθέτει διατάξεις χειρισμού για διατροπικές μεταφορές, συνήθως οδικές/σιδηροδρομικές.
Αυτές οι μονάδες δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να στοιβάζονται όταν είναι πλήρεις ή να
ανυψώνονται από πάνω. Πολλές μονάδες μπορούν να σχεδιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο
σήμερα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με τα εμπορευματοκιβώτια. Το βασικό χαρακτηριστικό που
τις κάνει να διαφέρουν από τα εμπορευματοκιβώτια είναι ότι είναι βελτιστοποιημένες σε
διαστάσεις οδικού οχήματος. Αυτή η μονάδα χρειάζεται έγκριση της Διεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόμων (UIC) για να χρησιμοποιείται σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ορισμένα swap
bodies είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενα σκέλη πάνω στα οποία στηρίζεται η μονάδα όταν
δεν βρίσκεται πάνω σε όχημα.

E.II.B-09

Flat (φλατ)
Πλατφόρμα στην οποία μπορεί να τοποθετείται φορτίο, χωρίς οποιαδήποτε υπερκατασκευή,
με το ίδιο όμως μήκος και πλάτος με τη βάση ενός εμπορευματοκιβωτίου και εξοπλισμένη με
γωνιακά εξαρτήματα πάνω και κάτω.
Είναι εναλλακτικός όρος για ορισμένους τύπους εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσης –
συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια-πλατφόρμες και εμπορευματοκιβώτια σε πλατφόρμα με
ατελείς κατασκευές.

E.II.B-10

Παλέτα
Ανυψούμενη πλατφόρμα, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την ανύψωση και στοιβασία
εμπορευμάτων.
Οι παλέτες είναι συνήθως κατασκευασμένες από ξύλο, με τυποποιημένες διαστάσεις:
1000mm X 1200mm (ISO) και 800mm X 1200mm (CEN).

E.II.B-11

Μονάδα Ro-Ro
Τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως φορτηγό, ρυμουλκούμενο ή
ημιρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να κινείται ή να ρυμουλκείται πάνω σε σκάφος ή
αμαξοστοιχία.
Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται και τα ρυμουλκούμενα οχήματα λιμανιών ή σκαφών.
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E.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

E.III-01

Μεταφορές επί μισθώσει ή έναντι αμοιβής
Η επί πληρωμή μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.

E.III-02

Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό
Μεταφορές που δεν είναι επί μισθώσει ή έναντι αμοιβής.
Μια τέτοια μεταφορά είναι η διακίνηση από μια επιχείρηση δικού της φορτίου χωρίς
οποιαδήποτε σχετική οικονομική συναλλαγή.

E.III-03

Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα ή ο μικρότερος δυνατός συνδυασμός θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνει
και, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εκτέλεση των
παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
Προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι να είναι υπό μία ιδιοκτησία ή διευθύνουσα αρχή. Μπορεί,
ωστόσο, να είναι ετερογενής όσον αφορά την οικονομική της δραστηριότητα και τη
χωροθέτησή της. Λαμβάνονται υπόψη και επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς υπαλλήλους. Θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον μονάδες που δραστηριοποιούνται πραγματικά κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη "αργούσες" μονάδες ή μονάδες
που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη δραστηριότητά τους.

E.III-04

Επιχείρηση θαλάσσιων μεταφορών (ναυτιλιακή εταιρία)
Επιχείρηση που αναλαμβάνει σε έναν ή περισσότερους τόπους δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και της οποίας οι κύριες δραστηριότητες βάσει
προστιθέμενης αξίας είναι οι θαλάσσιες μεταφορές.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ. 4
NACE/Αναθ.2:

Κλάση: 501 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
Κλάση 50.1 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές επιβατικές μεταφορές
Κλάση 50.2 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές εμπορευματικές μεταφορές

Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων που εκμεταλλεύονται εμπορικά πλοία για
λογαριασμό των ιδιοκτητών τους ή μισθωτών (δηλαδή προσώπων που έχουν μισθώσει τα
πλοία). Λιμάνια και άλλες μονάδες που παρέχουν υποστήριξη και βοηθητικές μεταφορικές
υπηρεσίες εξαιρούνται. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού
Ε.ΙΙΙ-06 κατωτέρω.

E.III-05

Δημόσια επιχείρηση θαλάσσιων μεταφορών
Επιχείρηση θαλάσσιων μεταφορών που ανήκει βασικά στο κράτος (με το τελευταίο να κατέχει
πάνω από το 50% του κεφαλαίου) ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

E.III-06

Λιμενική επιχείρηση
Επιχείρηση που αναλαμβάνει σε έναν ή περισσότερους τόπους την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών και της οποίας οι κύριες δραστηριότητες βάσει προστιθέμενης αξίας είναι οι
λιμενικές υπηρεσίες. Επιχειρήσεις σχετικές με μαρίνες εξαιρούνται.
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Περιλαμβάνονται λιμενικές επιχειρήσεις εκτός από επιχειρήσεις για μαρίνες. Από άποψη
κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ.4 Σχέδιο:
NACE Αναθ. 2:

E.III-07

Κλάση: 5222 – Παρεπόμενες υπηρεσίες κατά τη θαλάσσια μεταφορά
Κλάση 52.22 – Παρεπόμενες υπηρεσίες κατά τη θαλάσσια μεταφορά

Δημόσια λιμενική επιχείρηση
Λιμενική επιχείρηση που ανήκει βασικά στο κράτος (με το τελευταίο να κατέχει πάνω από το
50% του κεφαλαίου) ή σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τους.

E.III-08

Νηογνώμονας
Επιχείρηση η οποία θέτει πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής θαλάσσιων σκαφών και
επιβλέπει την τήρηση της εφαρμογής των εν λόγω προτύπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
του σκάφους με επιθεωρήσεις, για να διασφαλίζει, προς το κοινό όφελος, υψηλά τεχνικά
πρότυπα σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και επιδόσεων, με στόχο την
ενίσχυση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ.4 Σχέδιο:
NACE Αναθ. 2:

E.III-09

Κλάση: 5229 – Λοιπές υποστηρικτικές μεταφορικές δραστηριότητες
Κλάση 52.29 – Λοιπές υποστηρικτικές μεταφορικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της υπό
ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις υπηρεσιών ή
εμπορευμάτων σε τρίτους. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται τα "λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης", π.χ. έσοδα από παραχωρήσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα
και παρόμοιες αξίες. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους και τέλη στα
εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την επιχείρηση, με εξαίρεση τον ΦΠΑ
που τιμολογείται από την επιχείρηση στους πελάτες της. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις
υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών, επιστροφές και εκπτώσεις καθώς
και η αξία επιστρεφόμενων ειδών συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και
προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι συνήθεις δραστηριότητες και κατά συνέπεια
δεν περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργικές επιδοτήσεις
που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται επίσης.

E.III-10

Απασχόληση
Είναι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων, δηλ. ο συνολικός αριθμός των ατόμων που
εργάζονται στην επιχείρηση [συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των
εταίρων που εργάζονται κανονικά στην επιχείρηση και των μη αμειβόμενων εργαζόμενων
οικογενειακών μελών (συμβοηθούντα μέλη οικογένειας)], καθώς και των ατόμων που
εργάζονται εκτός επιχειρήσεως αλλά ανήκουν σε αυτή και πληρώνονται απευθείας από αυτή
(π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης, ομάδες επισκευών και
συντήρησης). Περιλαμβάνονται και άτομα που απουσιάζουν για βραχεία χρονική περίοδο
(π.χ. άδεια ασθενείας, πληρωμένη άδεια ή ειδική άδεια), καθώς και εκείνοι που απεργούν, όχι
όμως όσοι λείπουν για αόριστη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνονται επίσης και εργαζόμενοι
μερικής απασχόλησης βάσει των νόμων της υπόψη χώρας εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις
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μισθοδοσίας, καθώς και εποχιακοί εργαζόμενοι, μαθητευόμενοι και κατ’ οίκον εργαζόμενοι
εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις μισθοδοσίας.
Από τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων εξαιρούνται άτομα που διατίθενται στην
επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις, άτομα που εκτελούν επισκευαστικές εργασίες και
εργασίες συντήρησης στην επιχείρηση για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, καθώς και όσοι
εκτελούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. Από την άλλη μεριά, άτομα που είναι στη
διάθεση μιας επιχείρησης για εμπορικούς λόγους βάσει μακροπρόθεσμου συμβολαίου (π.χ.
προσωπικό προώθησης πωλήσεων για επιβατικά πορθμεία) θα πρέπει να περιλαμβάνονται
στους υπαλλήλους της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και όχι στην επιχείρηση με την
οποία έχουν υπογράψει σύμβαση απασχόλησης.
Ο όρος «μη αμειβόμενα εργαζόμενα οικογενειακά μέλη» αναφέρεται σε άτομα που ζουν με τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εργάζονται κανονικά για την επιχείρηση, δεν έχουν όμως
σύμβαση εργασίας και δεν εισπράττουν κάποιο καθορισμένο ποσό για την εργασία την οποία
εκτελούν. Το πεδίο εφαρμογής περιορίζεται στα άτομα εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στις
μισθοδοτικές καταστάσεις άλλης επιχείρησης ως κύρια απασχόλησή τους.
Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων εργασίας, όπως
ορίζεται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (ESA) και μετριέται σε ετήσιο μέσον όρο.
E.III-11

Κατηγορίες απασχόλησης – προσωπικό επιχειρήσεων θαλάσσιων μεταφορών
Οι θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών διακρίνονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
-

E.III-12

Αξιωματικοί
Κατώτερο πλήρωμα
Δόκιμοι και άλλοι εκπαιδευόμενοι
Άλλο προσωπικό σκαφών, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού εστίασης και
ψυχαγωγίας
Προσωπικό ξηράς απασχολούμενο στη διοίκηση, πωλήσεις, διαχείριση επιβατών και
φορτίων κ.λπ.

Κατηγορίες απασχόλησης – προσωπικό λιμενικών επιχειρήσεων
Οι θέσεις απασχόλησης στις λιμενικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Προσωπικό διαχείρισης και διοίκησης λιμένος
Πλοηγοί και άλλο προσωπικό πλοίων
Εργάτες αποβάθρας
Τεχνικό προσωπικό και προσωπικό συντήρησης
Άλλοι.
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E.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

E.IV-01

Θαλάσσια κυκλοφορία
Κάθε κίνηση θαλάσσιου σκάφους στη θάλασσα.
Περιλαμβάνεται και η μονολιμένιος κυκλοφορία (κινήσεις θαλάσσιων σκαφών προς υπεράκτιες
εγκαταστάσεις ή για απόρριψη στη θάλασσα ή η μεταφορά από το θαλάσσιο βυθό σε λιμάνια).
Περιλαμβάνονται και θαλασσοποτάμιες κινήσεις θαλάσσιων πλοίων. Κινήσεις σε εσωτερικές
υδάτινες οδούς μεταξύ θαλάσσιων λιμανιών και λιμανιών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
εξαιρούνται και περιλαμβάνονται στην κυκλοφορία εσωτερικών υδάτινων οδών. Κινήσεις
θαλάσσιων σκαφών εσωτερικά, μεταξύ διαφόρων λεκανών ή αποβαθρών του ίδιου λιμανιού,
εξαιρούνται.

E.IV-02

Προγραμματισμένη θαλάσσια κυκλοφορία
Υπηρεσία παρεχόμενη από θαλάσσια σκάφη, προγραμματισμένη και εκτελούμενη σύμφωνα
με δημοσιευμένο πρόγραμμα δρομολογίων ή τόσο τακτική ή συχνή ώστε να συνιστά μια
σαφώς συστηματική σειρά.

E.IV-03

Μη προγραμματισμένη θαλάσσια κυκλοφορία
Θαλάσσια κυκλοφορία εκτός της προγραμματισμένης θαλάσσιας κυκλοφορίας.

E.IV-04

Θαλάσσιο ταξίδι
Θαλάσσια κυκλοφορία από ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης σε ένα συγκεκριμένο σημείο
προορισμού.
Ένα ταξίδι μπορεί να διαιρεθεί σε έναν αριθμό φάσεων ή τμημάτων. Περιλαμβάνονται και τα
μονολιμένια ταξίδια από ένα θαλάσσιο λιμάνι σε μια υπεράκτια εγκατάσταση ή σε κάποιο
σημείο στη θάλασσα. Στη ναυτιλιακή ορολογία, τα θαλάσσια ταξίδια (“sea journeys”)
αναφέρονται στα αγγλικά και ως "voyages" ή "sea voyages".

E.IV-05

Θαλάσσια φάση
Θαλάσσια φάση είναι η κίνηση ενός σκάφους απευθείας από ένα λιμάνι σε ένα άλλο χωρίς
προσέγγιση σε ενδιάμεσο λιμάνι.

E.IV-06

Ταξίδι με φορτίο
Θαλάσσιο ταξίδι που περιλαμβάνει την κίνηση φορτίου, μεταξύ ενός τόπου φόρτωσης ή
επιβίβασης και ενός λιμανιού εκφόρτωσης ή αποβίβασης.
Ένα θαλάσσιο ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει προσεγγίσεις σε διάφορα λιμάνια μεταξύ του
καθορισμένου σημείου εκκίνησης και του καθορισμένου σημείου προορισμού και έναν αριθμό
ταξιδιών με φορτίο με φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου σε έναν αριθμό λιμανιών.

E.IV-07

Απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι
Για στατιστικούς σκοπούς, απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι είναι η απόσταση που διανύθηκε
πραγματικά διά θαλάσσης.
Μπορεί να δίδεται μια εκτίμηση της πραγματικής απόστασης.
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E.IV-08

Χιλιομετρικό σκάφος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σκάφους σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου.
Η απόσταση που λαμβάνεται υπόψη είναι
Περιλαμβάνονται και κινήσεις άφορτων σκαφών.

E.IV-09

η

πραγματικά

διανυθείσα

απόσταση.

Προσέγγιση εμπορικού πλοίου σε λιμάνι
Εμπορικό πλοίο προσεγγίζει σε λιμάνι όταν αγκυροβολεί ή ελλιμενίζεται για να φορτώσει ή/και
να εκφορτώσει φορτίο, να επιβιβάσει ή/και να αποβιβάσει επιβάτες ή να διευκολυνθεί η
πραγματοποίηση εκδρομών από επιβάτες.
Η αγκυροβόληση, χωρίς διακίνηση φορτίου ή επιβατών, και η διέλευση από το λιμάνι
εξαιρούνται.

E.IV-10

Προσέγγιση για ανεφοδιασμό
Φορτηγό ή επιβατικό πλοίο προσεγγίζει για ανεφοδιασμό όταν αγκυροβολεί ή ελλιμενίζεται σε
λιμάνι για την παραλαβή καυσίμων ή προμηθειών.

E.IV-11

E.IV-11

Άλλες προσεγγίσεις

Προσεγγίσεις σε λιμάνι από φορτηγό ή επιβατηγό πλοίο εκτός από προσεγγίσεις σε λιμάνι ή
προσεγγίσεις για ανεφοδιασμό.
E.IV-12

Άφιξη εμπορικού πλοίου
Η άφιξη οποιουδήποτε εμπορικού πλοίου, το οποίο προσεγγίζει σε λιμάνι στην επικράτεια της
αναφέρουσας χώρας.

E.IV-13

Αναχώρηση εμπορικού πλοίου
Η αναχώρηση οποιουδήποτε εμπορικού πλοίου μετά από προσέγγιση σε λιμάνι στην
επικράτεια της αναφέρουσας χώρας.

E.IV-14

Παροπλισμένο εμπορικό πλοίο
Εμπορικό πλοίο χαρακτηρίζεται ως παροπλισμένο όταν είναι δεμένο σε λιμάνι λόγω
ελλείψεως εργασίας.

E.IV-15

Έλεγχος από το κράτους του λιμένα
Η επιθεώρηση εμπορικών πλοίων στο λιμάνι από τις αρχές του κράτους όπου βρίσκεται το
λιμάνι για διαπίστωση της πλοϊμότητάς τους.

E.IV-16

Κράτηση υπό τον έλεγχο του κράτους του λιμένα
Η κράτηση σε λιμάνι υπό τον έλεγχο του κράτους του λιμένα ενός εμπορικού πλοίου που
βρέθηκε μη αξιόπλοο.
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E.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

E.V-01

Θαλάσσιες μεταφορές
Κάθε διακίνηση εμπορευμάτων και/ή επιβατών με χρήση εμπορικών πλοίων σε ταξίδια που
πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει στη θάλασσα.
Περιλαμβάνεται και η μονολιμένια μεταφορά (διακίνηση εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε
υπεράκτιες εγκαταστάσεις ή για απόρριψη στη θάλασσα ή που ανακτώνται από το θαλάσσιο
βυθό και ξεφορτώνονται σε λιμάνια). Ενώ ο ανεφοδιασμός σκαφών με πετρέλαιο και εφόδια
στο λιμάνι εξαιρείται, ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο σκαφών που είναι αρόδου περιλαμβάνεται.
Περιλαμβάνονται και θαλασσοποτάμιες διακινήσεις εμπορευμάτων από εμπορικά πλοία.
Διακινήσεις εμπορευμάτων με σκάφη εσωτερικών υδάτινων οδών μεταξύ θαλάσσιων λιμανιών
και λιμανιών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς εξαιρούνται. (Περιλαμβάνονται στις μεταφορές
μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών). Διακινήσεις εμπορευμάτων που μεταφέρονται εσωτερικά
μεταξύ διαφόρων λεκανών ή αποβαθρών του ίδιου λιμανιού εξαιρούνται.

E.V-02

Εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές
Θαλάσσιες μεταφορές που πραγματοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς είτε με πληρωμή
(δηλ. με μίσθωση ή αμοιβή) ή για λογαριασμό της ίδιας της επιχείρησης ως μέρος μιας
ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας.

E.V-03

Εθνικές θαλάσσιες μεταφορές
Θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ δύο λιμανιών σε εθνικό έδαφος ή μονολιμένιες θαλάσσιες
μεταφορές σε εθνικό έδαφος.
Στον ναυτιλιακό χώρο, οι εθνικές θαλάσσιες μεταφορές είναι γνωστές και ως καμποτάζ.
Εθνικές θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να εκτελούνται από εμπορικό πλοίο νηολογημένο στην
αναφέρουσα χώρα ή σε άλλη χώρα.

E.V-04

Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές
Θαλάσσιες μεταφορές διάφορες των εθνικών θαλάσσιων μεταφορών.
Περιλαμβάνονται και μονολιμένιες διεθνείς μεταφορές.

E.V-05

Διεμπορικές θαλάσσιες μεταφορές
Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ δύο χωρών που εκτελούνται από εμπορικό πλοίο
νηολογημένο σε τρίτη χώρα.
Τρίτη χώρα είναι χώρα άλλη από τη χώρα φόρτωσης/επιβίβασης ή από τη χώρα
εκφόρτωσης/αποβίβασης.

E.V-06

Ναυτιλιακές μεταφορές μικρών αποστάσεων
Διακίνηση φορτίου διά θαλάσσης μεταξύ λιμανιών που βρίσκονται σε σχετικά μικρή
γεωγραφική περιοχή.
Σε αυτές τις κινήσεις περιλαμβάνεται και η κυκλοφορία πορθμείων και τροφοδοτικών πλοίων.
Στην Ευρώπη, οι ναυτιλιακές μεταφορές μικρών αποστάσεων αφορούν τη μετακίνηση φορτίου
διά θαλάσσης μεταξύ λιμανιών που βρίσκονται στην Ευρώπη, καθώς και μεταξύ λιμανιών στην
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Ευρώπη και λιμανιών που βρίσκονται σε μη ευρωπαϊκές χώρες αλλά οι οποίες διαθέτουν
ακτογραμμή στις κλειστές θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη.
E.V-07

Ναυτιλιακές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων
Μεταφορές φορτίου διά θαλάσσης εκτός από τις ναυτιλιακές μεταφορές μικρών αποστάσεων.

E.V-08

Μοναδοποιημένες μεταφορές
Μοναδοποιημένες μεταφορές είναι η μεταφορά φορτίου σε μονάδες διατροπικής μεταφοράς,
όπως εμπορευματοκιβώτια ή κινητές (Ro-Ro) μονάδες.
Περιλαμβάνονται και μεταφορές σε swap bodies.

E.V-09

Μη μοναδοποιημένες μεταφορές
Μεταφορές άλλες από τις μοναδοποιημένες μεταφορές.
Στις μεταφορές αυτές περιλαμβάνονται μεταφορές υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, δασικών
προϊόντων και γενικού φορτίου.

E.V-10

Χιλιομετρικός τόνος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη διακίνηση ενός τόνου φορτίου με εμπορικό πλοίο
σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

E.V-11

Προσφερόμενος χιλιομετρικός τόνος
Ένας χιλιομετρικός τόνος προσφέρεται όταν ένας τόνος μεταφορικής ικανότητας σε εμπορικό
πλοίο διανύει διά θαλάσσης απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι προσφερόμενοι χιλιομετρικοί
τόνοι ισούνται με τη μεταφορική ικανότητα του σκάφους πολλαπλασιαζόμενη με την
απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι για όλα τα ταξίδια. Περιλαμβάνεται και η μεταφορά με
φορτηγίδες.

E.V-12

Πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι
Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι υπολογίζονται ως το άθροισμα για όλα τα ταξίδια
του γινομένου του συνολικού αριθμού τόνων φορτίου που μεταφέρονται επί την απόσταση
από λιμάνι σε λιμάνι για κάθε ταξίδι.

E.V-13

Χρήση μεταφορικής ικανότητας
Εκτελεσθέντα τονοχιλιόμετρα,
τονοχιλιομέτρων.

E.V-14

εκφρασμένα

ως

ποσοστό

των

προσφερόμενων

Τόνοι επί πλοίου
Τόνοι φορτίου εμπορικού πλοίου κατά την άφιξη σε λιμάνι ή την αναχώρηση από αυτό.

E.V-15

Χιλιομετρική TEU (TEU-χιλιόμετρο)
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση μιας TEU σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.
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E.V-16

Προσφερόμενη χιλιομετρική TEU
Προσφερόμενη χιλιομετρική TEU είναι η μετακίνηση μιας TEU χωρητικότητας σε πλοίο
εμπορευματοκιβωτίων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι προσφερόμενες χιλιομετρικές TEU
ισούνται με τη μεταφορική ικανότητα του σκάφους σε TEU επί την απόσταση από λιμάνι σε
λιμάνι για όλα τα ταξίδια.
Μεταφορική ικανότητα σε TEU είναι η δηλωθείσα ικανότητα που καταχωρίζεται στο μητρώο
του νηογνώμονα.

E.V-17

Πραγματοποιηθείσες χιλιομετρικές TEU
Οι πραγματοποιηθείσες χιλιομετρικές TEU υπολογίζονται ως το άθροισμα για όλα τα ταξίδια
του γινομένου του συνολικού αριθμού TEU που μεταφέρονται επί την απόσταση από λιμάνι
σε λιμάνι για κάθε ταξίδι.

E.V-18

Χρήση ικανότητας σε ΤΕU
Εκτελεσθείσες χιλιομετρικές
χιλιομετρικών TEU.

E.V-19

TEU

εκφραζόμενες

ως

ποσοστό

των

προσφερόμενων

TEU επί πλοίου
Οι TEU φορτίου εμπορικού πλοίου κατά την άφιξη σε λιμάνι ή την αναχώρηση από αυτό.

E.V-20

Θαλάσσιος επιβάτης
Κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί θαλάσσιο ταξίδι με εμπορικό πλοίο.
Τα μέλη του προσωπικού παροχής υπηρεσιών που έχουν τοποθετηθεί σε εμπορικά πλοία δεν
θεωρούνται επιβάτες. Εξαιρούνται τα μέλη των πληρωμάτων που ταξιδεύουν χωρίς καταβολή
ναύλου, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί στο πλοίο, καθώς και τα βρέφη που δεν περπατούν
ακόμη.

E.V-21

Επιβάτης κρουαζιέρας
Θαλάσσιος επιβάτης που πραγματοποιεί θαλάσσιο ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο.
Επιβάτες σε ημερήσιες εκδρομές εξαιρούνται.

E.V-22

Ταξίδι θαλάσσιου επιβάτη
Η μετακίνηση επιβάτη από το λιμάνι στο οποίο αρχίζει το ταξίδι μέχρι το λιμάνι στο οποίο
τελειώνει. Για ορισμένους επιβάτες, κυρίως επιβάτες κρουαζιέρας, μπορεί να είναι το ίδιο
λιμάνι.
Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που πραγματικά διανύεται από τον επιβάτη.

E.V-23

Χιλιομετρικός επιβάτης (επιβατοχιλιόμετρο)
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός επιβάτη με εμπορικό πλοίο σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου.
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E.V-24

Προσφερόμενος χιλιομετρικός επιβάτης
Ένας χιλιομετρικός επιβάτης προσφέρεται όταν μία μονάδα επιβατικής ικανότητας διανύει
θαλάσσια απόσταση ενός χιλιομέτρου.
Οι προσφερόμενοι χιλιομετρικοί επιβάτες ισούνται με το άθροισμα των γινομένων που
λαμβάνονται πολλαπλασιάζοντας την επιτρεπόμενη επιβατική ικανότητα του σκάφους επί την
απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι για όλα τα ταξίδια.
Μεταφορική επιβατική ικανότητα είναι η δηλωθείσα ικανότητα που καταχωρίζεται στα μητρώα
του νηογνώμονα.

E.V-25

Επιβαίνοντες επιβάτες
Ο αριθμός των επιβαινόντων επιβατών σε ένα εμπορικό πλοίο κατά την άφιξη σε λιμάνι ή την
αναχώρηση από αυτό.

E.V-26

Πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί επιβάτες
Το άθροισμα των γινομένων που λαμβάνονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των
θαλάσσιων επιβατών για κάθε ταξίδι επί την απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι.

E.V-27

Χρήση επιβατικής ικανότητας
Εκτελεσθέντα επιβατοχιλιόμετρα,
επιβατοχιλιομέτρων.

E.V-28

εκφραζόμενα

ως

ποσοστό

των

προσφερόμενων

Σκοπός ταξιδιού θαλάσσιου επιβάτη
Οι λόγοι πραγματοποίησης ενός ταξιδιού είναι:
-

E.V-29

Εργασία και εκπαίδευση (καθημερινή μετακίνηση)
Επαγγελματικά ταξίδια
Διακοπές
Άλλοι λόγοι (ψώνια, αναψυχή, οικογενειακοί λόγοι)

Επιβιβασθείς θαλάσσιος επιβάτης
Επιβάτης που επιβιβάζεται σε εμπορικό πλοίο για να πραγματοποιήσει ταξίδι θαλάσσιου
επιβάτη.
Η μετεπιβίβαση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως επιβίβαση έπειτα από
αποβίβαση. Εξαιρούνται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε εκδρομή κρουαζιέρας.

E.V-30

Αποβιβασθείς θαλάσσιος επιβάτης
Επιβάτης αποβιβασθείς από εμπορικό πλοίο στο τέλος θαλάσσιου επιβατικού ταξιδιού.
Η μετεπιβίβαση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως αποβίβαση πριν από
επανεπιβίβαση. Εξαιρούνται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε εκδρομή κρουαζιέρας.

E.V-31

Εκδρομή επιβάτη κρουαζιέρας
Σύντομη επίσκεψη από επιβάτη κρουαζιερόπλοιου σε τουριστικό αξιοθέατο κοντά σε ένα
λιμάνι διατηρώντας ταυτόχρονα την καμπίνα του στο πλοίο.
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E.V-32

Σύνδεση μεταφοράς θαλάσσιων επιβατών
Συνδυασμός του λιμανιού επιβίβασης και του λιμανιού αποβίβασης των διακινούμενων διά
θαλάσσης επιβατών άσχετα με το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Τα λιμάνια αυτά είναι θαλάσσια λιμάνια (εκτός στην περίπτωση ποταμοθαλάσσιων μεταφορών,
όπου μπορεί να είναι και λιμάνια εσωτερικών υδάτινων οδών), κωδικοποιημένα με διεθνή
συστήματα ταξινόμησης όπως το UN-LOCODE (κωδικοποίηση για λιμάνια και άλλους τόπους).
Τα λιμάνια αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση
χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το NUTS (Nomenclature for Territorial
Units for Statistics – Eurostat).
Όταν το λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης είναι τα ίδια, δεν υφίσταται σύνδεση θαλάσσιας
μεταφοράς.

E.V-33

Λιμάνι επιβίβασης
Το λιμάνι από το οποίο ένας επιβάτης ξεκίνησε ένα ταξίδι.
Η μετεπιβίβαση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως επιβίβαση έπειτα από
αποβίβαση. Εξαιρούνται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε εκδρομή κρουαζιέρας.

E.V-34

Λιμάνι αποβίβασης
Το λιμάνι στο οποίο ένας επιβάτης τελειώνει ένα ταξίδι.
Η μετεπιβίβαση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως αποβίβαση πριν από
επανεπιβίβαση. Εξαιρούνται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε εκδρομή κρουαζιέρας.

E.V-35

Εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης
Οποιαδήποτε εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
Περιλαμβάνεται κάθε είδους συσκευασία και εξοπλισμός, όπως εμπορευματοκιβώτια, swap
bodies, παλέτες ή οδικά φορτηγά οχήματα. Περιλαμβάνεται και το ταχυδρομείο. εμπορεύματα
που μεταφέρονται επάνω ή μέσα σε φορτάμαξες, φορτηγά, ρυμουλκούμενα οχήματα,
ημιρυμουλκούμενα οχήματα ή φορτηγίδες περιλαμβάνονται επίσης. Αντίθετα, εξαιρούνται τα
ακόλουθα: οδικά επιβατικά οχήματα με οδηγούς, επιστρεφόμενα κενά εμπορικά οχήματα και
ρυμουλκούμενα οχήματα, πετρέλαια ανεφοδιασμού και εφόδια σκαφών, ψάρια που
μεταφέρονται σε αλιευτικά σκάφη και πλοία επεξεργασίας ψαριών, εμπορεύματα που
μεταφέρονται εσωτερικά μεταξύ διαφόρων λεκανών ή αποβαθρών του ίδιου λιμανιού.

E.V-36

E.V-36

Συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων

Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, το σύνολο των συσκευασιών και
το απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες
που περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα, φορτάμαξες ή φορτηγίδες
που μεταφέρονται επί του πλοίου).
E.V-37

Μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της
συσκευασίας αλλά χωρίς το απόβαρο των μονάδων μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια,
swap bodies και παλέτες που περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα,
φορτάμαξες ή φορτηγίδες που μεταφέρονται επί του πλοίου).
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E.V-38

Απόβαρο
Το βάρος μιας μονάδας μεταφοράς (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, swap bodies και παλέτες που
περιέχουν εμπορεύματα, καθώς και οδικά φορτηγά οχήματα, φορτάμαξες ή φορτηγίδες που
μεταφέρονται επί του πλοίου) πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου.

E.V-39

Είδη φορτίου
Το φορτίο μπορεί να ταξινομηθεί βάσει τόσο του ίδιου του σχεδιασμού του πλοίου όσο και του
εξοπλισμού χειρισμού που απαιτείται σε λιμάνια και στο σκάφος. Οι κύριες κατηγορίες είναι
-

E.V-40

Υγρό χύδην φορτίο
Ξηρό χύδην φορτίο
Εμπορευματοκιβώτια
Roll-on/Roll-off (αυτοκινούμενα)
Roll-on/Roll-off (μη αυτοκινούμενα)
Άλλο γενικό φορτίο.

Lo-Lo (Lift-on Lift-off)
Φόρτωση/εκφόρτωση με τις μπίγες/γερανούς του ίδιου του πλοίου ή με χερσαίους γερανούς.

E.V-41

Φορτίο εμπορευματοκιβωτίων
Φορτίο εμπορευματοκιβωτίων είναι εμπορευματοκιβώτια με ή χωρίς φορτίο, που φορτώνονται
ή εκφορτώνονται από τα σκάφη τα οποία τα μεταφέρουν διά θαλάσσης.

E.V-42

Ro-Ro (Roll-on Roll-off)
Φόρτωση/εκφόρτωση από τις πόρτες/ράμπες του σκάφους με τροχοφόρο μέσο μεταφοράς.
Περιλαμβάνεται και φόρτωση ή εκφόρτωση ζώντων ζώων.

E.V-43

Φορτίο Ro-Ro
Φορτίο Ro-Ro είναι εμπορεύματα, μέσα ή όχι σε εμπορευματοκιβώτια, πάνω σε μονάδες ro-ro
που εισέρχονται και εξέρχονται επί τροχών από τα πλοία που τα μεταφέρουν διά θαλάσσης.

E.V-44

Κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης
Οι κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης είναι οι οριζόμενες από τις
ονοματολογίες NST (Τυποποιημένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων για Στατιστικές
Μεταφορών - Eurostat) ή CSTE (Ταξινόμηση Εμπορευμάτων για τις Στατιστικές των
Μεταφορών στην Ευρώπη της UNECE).

E.V-45

Επικίνδυνα εμπορεύματα
Οι κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι εκείνες που ορίζονται στο κεφάλαιο VII της
Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS, 1974), όπως
τροποποιήθηκε και περιγράφεται στο Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών (IMDG).

E.V-46

Μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο
Η εκφόρτωση φορτίου από ένα εμπορικό πλοίο και η φόρτωσή του σε άλλο για ολοκλήρωση
ενός ταξιδιού, έστω κι αν το φορτίο πρέπει να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στη
ξηρά πριν να επαναπροωθηθεί.
Εξαιρείται η μεταφόρτωση σε άλλα μέσα.
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E.V-47

Φορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που τοποθετούνται σε εμπορικό πλοίο για να μεταφερθούν διά θαλάσσης.
Η μεταφόρτωση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως φόρτωση μετά από
εκφόρτωση. Στα φορτωθέντα εμπορεύματα περιλαμβάνονται εθνικά εμπορεύματα,
εμπορεύματα μεταφόρτωσης (εθνικά ή ξένα εμπορεύματα που φθάνουν στο λιμάνι διά
θαλάσσης) και εμπορεύματα χερσαίας διαμετακόμισης (ξένα εμπορεύματα που φθάνουν σε
λιμάνι οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών).

E.V-48

Εκφορτωθέντα εμπορεύματα
Εμπορεύματα που εκφορτώνονται από εμπορικό πλοίο.
Η μεταφόρτωση από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρείται ως εκφόρτωση πριν από
επαναφόρτωση. Στα φορτωθέντα εμπορεύματα περιλαμβάνονται εθνικά εμπορεύματα,
εμπορεύματα μεταφόρτωσης (εθνικά ή ξένα εμπορεύματα που φθάνουν στο λιμάνι διά
θαλάσσης) και εμπορεύματα χερσαίας διαμετακόμισης (ξένα εμπορεύματα που φθάνουν σε
λιμάνι οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών).

E.V-49

Σύνδεση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων
Συνδυασμός του λιμανιού φόρτωσης και του λιμανιού εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που
διακινούνται διά θαλάσσης άσχετα με το ακολουθούμενο δρομολόγιο.
Τα λιμάνια αυτά είναι θαλάσσια λιμάνια (εκτός από την περίπτωση ποταμοθαλάσσιων
μεταφορών, όπου μπορεί να είναι και λιμάνια εσωτερικών υδάτινων οδών), κωδικοποιημένα με
διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το UN-LOCODE (κωδικοποίηση για λιμάνια και άλλους
τόπους).
Τα λιμάνια αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση
χρησιμοποιώντας διεθνή συστήματα ταξινόμησης όπως το NUTS (Nomenclature for Territorial
Units for Statistics – Eurostat).

E.V-50

Λιμάνι φόρτωσης
Το λιμάνι στο οποίο φορτώθηκε μια αποστολή εμπορευμάτων στο πλοίο από το οποίο
εκφορτώνεται στο λιμάνι αναφοράς.
Μεταφορτώσεις από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρούνται ως φόρτωση μετά από
εκφόρτωση.

E.V-51

Λιμάνι εκφόρτωσης
Το λιμάνι στο οποίο μια αποστολή εμπορευμάτων, φορτωμένη σε πλοίο στο λιμάνι αναφοράς,
πρόκειται να εκφορτωθεί από το ίδιο πλοίο.
Μεταφορτώσεις από ένα εμπορικό πλοίο σε άλλο θεωρούνται ως εκφόρτωση πριν από
επαναφόρτωση.
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E.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

E.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας από εμπορικά πλοία
Τελική κατανάλωση ενέργειας από πλοία.
Περιλαμβάνεται και η τελική ενέργεια που καταναλώνεται από άφορτα πλοία.

E.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας [1 TOE = 0.041868 terajoule (TJ)].
Οι συντελεστές μετατροπής που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA)
είναι οι εξής:
-

E.VI-03

Gas/diesel oil (πετρέλαιο εσωτ. καύσης)
Heavy fuel oil ( πετρέλαιο εξωτ. καύσης/μαζούτ)

1,035
0,960.

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας.
1 terajoule = 1012J = 2.78 * 105 kWh
1 terajoule = 23,88459 TOE.

E.VI-04

Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil)
Πετρέλαια που λαμβάνονται από το χαμηλότερο κλάσμα της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού
πετρελαίου.
Τα gas/diesel oils περιλαμβάνουν τα heavy gas oils που λαμβάνονται από επαναπόσταξη υπό
κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Το gas/diesel oil αποστάζει στην
περιοχή μεταξύ 200ο C και 380ο C, με λιγότερο από το 65% κατ’ όγκο στους 250ο C,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, και το 80% και περισσότερο στους 350ο C. Τα heavy
oils που λαμβάνονται δι’ αναμείξεως κατατάσσονται μαζί με τα gas oils, υπό την προϋπόθεση
ότι το κινηματικό τους ιξώδες δεν υπερβαίνει τα 25 cST στους 40ο C.
Θερμογόνος δύναμη: 43,3 TJ/1 000 t.

E.VI-05

Heavy fuel oil (υπόλειμμα)
Heavy oil που αποτελεί το υπόλειμμα της αποστάξεως.
Περιλαμβάνει το σύνολο των υπολειμματικών fuel oils (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
λαμβάνονται με ανάμειξη). Το ιξώδες του heavy fuel oil είναι πάνω από 25 cST στους 40o C.
Το σημείο αναφλέξεως είναι πάντοτε πάνω από τους 50o C και η πυκνότητά του υψηλότερη
από 0.90.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

F. Αεροπορικες Μεταφορες

F.I

ΥΠΟΔΟΜΗ

F.I-01

Αερολιμένας
Μια καθορισμένη χερσαία ή υδάτινη έκταση (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κτιρίων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) που προορίζεται να χρησιμοποιείται είτε πλήρως είτε μερικώς
για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια κυκλοφορία αεροσκάφους και διατίθεται επίσης για
εμπορικές αεροπορικές μεταφορές.
Οι περισσότεροι αερολιμένες έχουν έναν κωδικό ICAO (του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπορίας, ΔΟΠΑ) που αποτελείται από 4 γράμματα, όπως αναγράφεται στο έγγραφο 7910
ICAO. Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, έχουν κωδικούς, οι οποίοι έχουν δοθεί από την IATA
(Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών).

F.I-02

Διεθνής αερολιμένας
Κάθε αερολιμένας που ορίζεται από το κράτος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ως
αερολιμένας εισόδου και αναχώρησης για διεθνή εναέρια κυκλοφορία, όπου διεξάγονται
διατυπώσεις σχετικές με τελωνεία, μετανάστευση, δημόσια υγεία, καραντίνα γεωργικών
προϊόντων και παρόμοιες διαδικασίες, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι εγκαταστάσεις
παρέχονται πλήρως ή μερικώς.

F.I-03

Αερολιμένας εσωτερικών πτήσεων
Κάθε αερολιμένας που δεν προορίζεται για τη διακίνηση διεθνούς κυκλοφορίας.

F.I-04

Τερματικός σταθμός αερολιμένα
Αυτόνομη εγκατάσταση για τη διακίνηση επιβατών ή/και φορτίου.
-

Τερματικός σταθμός επιβατών

Τερματικός σταθμός αερολιμένα με εγκαταστάσεις για τη διακίνηση επιβατών,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εισιτηρίων (check-in) επιβατών, του χειρισμού
αποσκευών, της ασφάλειας, της υπηρεσίας μετανάστευσης, της επιβίβασης και αποβίβασης
επιβατών.
-

Εμπορικός τερματικός σταθμός

Τερματικός σταθμός αερολιμένα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη διακίνηση
αποστολών φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και αποδέσμευσης φορτίου, της
ασφαλούς αποθήκευσης, της ασφάλειας και της τεκμηρίωσης.
F.I-05

Διάδρομοι προσγειώσεων-απογειώσεων αερολιμένα
Καθορισμένη ορθογώνια περιοχή σε έναν αερολιμένα που έχει προετοιμαστεί για την
προσγείωση και την απογείωση αεροσκάφους και διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

Διαθέσιμη διαδρομή απογείωσης

Το μήκος του διαδρόμου που δηλώνεται ότι είναι διαθέσιμο και κατάλληλο για την επίγεια
διαδρομή μιας απογείωσης αεροσκάφους.
-

Διαθέσιμη απόσταση προσγείωσης
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Το μήκος του διαδρόμου που δηλώνεται ότι είναι διαθέσιμο και κατάλληλο για την επίγεια
διαδρομή μιας προσγείωσης αεροσκάφους.
F.I-06

Τροχόδρομοι αερολιμένα
Καθορισμένη λωρίδα σε έναν αερολιμένα που έχει καθοριστεί για την τροχοδρόμηση του
αεροσκάφους και προορίζεται να παρέχει σύνδεση μεταξύ τμημάτων του αερολιμένα.

F.I-07

Εγκαταστάσεις ελέγχου εισιτηρίων
-

Συμβατικές

Συμβατική εγκατάσταση ελέγχου εισιτηρίων όπου το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας
χειρίζεται την επεξεργασία των εισιτηρίων, την τοποθέτηση ετικετών στις αποσκευές,
συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των αποσκευών στα σημεία ταχείας παράδοσης
αποσκευών (“fast bag drops”), και την άμεση έκδοση των καρτών επιβίβασης.
-

Σημεία αυτοεξυπηρέτησης για έλεγχο εισιτηρίων

Εγκαταστάσεις ελέγχου εισιτηρίων και αυτόματης επεξεργασίας εισιτηρίων, έκδοσης καρτών
επιβίβασης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτύπωσης ετικετών για αποσκευές.
F.I-08

Πύλες επιβατών

Περιοχή του τερματικού σταθμού επιβατών όπου οι επιβάτες συγκεντρώνονται πριν από την επιβίβαση στο
αεροσκάφος τους.
α) με φυσούνα
Πύλη με φυσούνα που συνδέεται με το αεροσκάφος ώστε η επιβίβαση να πραγματοποιείται
χωρίς οι επιβάτες να κατεβαίνουν στο επίπεδο του εδάφους και να χρησιμοποιούν σκάλες για
την επιβίβαση.
β) με άλλα μέσα
Πύλες εκτός αυτών που διαθέτουν φυσούνα.

F.I-09

Χώρος στάθμευσης αερολιμένα
Εγκαταστάσεις στάθμευσης που παρέχονται στον αερολιμένα.
-

Μικρής διάρκειας

Στάθμευση για μέγιστο χρονικό διάστημα κάτω των 24 ωρών.
-

Μέσης και μεγάλης διάρκειας

Στάθμευση για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών ή περισσότερο.
Για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις στάθμευσης, πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο αυτές που
εξυπηρετούνται από λεωφορεία του αερολιμένα.
F.I-10

Εγκαταστάσεις διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών
Εμπορικός τερματικός σταθμός εντός του αερολιμένα με συνδέσεις με άλλους τρόπους
μεταφοράς, εκτός του οδικού, στην ξηρά
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F.I-11

Συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς
Εγκαταστάσεις που διατίθενται εντός του αερολιμένα για σύνδεση με τους παρακάτω τρόπους
χερσαίας μεταφοράς.
α) Σιδηρόδρομος μεγάλης ταχύτητας
Πρόσβαση σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεγάλης ταχύτητας.
β) Κύρια σιδηροδρομική γραμμή
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κύριας σιδηροδρομικής γραμμής.
γ)

Μετρό

Πρόσβαση στο αστικό μετρό και σχετικές υπηρεσίες.
δ) Υπεραστικές υπηρεσίες λεωφορείων.
Πρόσβαση σε ταχείες και υπεραστικές υπηρεσίες λεωφορείων.
ε)

Αστικές υπηρεσίες λεωφορείων.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες τοπικών λεωφορείων.
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F.II

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ)

F.II-01

Αεροσκάφος
Κάθε μηχανή που μπορεί να αντλήσει υποστήριξη στην ατμόσφαιρα από τις αντιδράσεις του
αέρα, εκτός των αντιδράσεων του αέρα επί της επιφάνειας της γης.
Εξαιρούνται πηδαλιουχούμενα οχήματα και οχήματα επιφάνειας (SEV) όπως χόβερκραφτ. Η
ΔΟΠΑ (ICAO) παρέχει κωδικούς προσδιορισμού του τύπου αεροσκάφους στο έγγραφο 8643
ICAO. Επίσης, η ΔΟΠΑ και η ομάδα για την ασφάλεια των εμπορικών πτήσεων (CAST) έχουν
αναπτύξει από κοινού μια νέα ταξινόμηση για τον σωστό προσδιορισμό των αεροσκαφών.
Λεπτομέρειες διατίθενται στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.intlaviationstandards.org/.

F.II-02

Αεροπορικός στόλος
Αεροσκάφος καταχωρημένο σε δεδομένη ημερομηνία σε μια χώρα.

F.II-03

Λειτουργικός στόλος
Ο λειτουργικός στόλος περιλαμβάνει όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς
σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων όλων των αεροσκαφών που βρίσκονται προσωρινά εκτός
λειτουργίας λόγω σοβαρού ατυχήματος, μετατροπών, κυβερνητικής ενέργειας, όπως
απαγόρευση πτήσης από κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές).
Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση, επικοινωνίες και ιδιωτικές
πτήσεις δεν περιλαμβάνονται στο λειτουργικό στόλο.

F.II-04

Κατάταξη αεροσκαφών βάσει της διαμόρφωσής τους
α) Επιβατικό αεροσκάφος
Αεροσκάφος που έχει διαμορφωθεί για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.
Οποιοδήποτε φορτίο, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, μεταφέρεται γενικότερα σε
χώρους φορτίου στην «κοιλιά» του αεροσκάφους.
β) Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου
Αεροσκάφος που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίου ή/και αλληλογραφίας.
Μπορεί επίσης να μεταφέρονται και τα άτομα που συνοδεύουν ορισμένα είδη φορτίου, όπως
ζώα.
γ) Μετατρεπόμενο αεροσκάφος
Επιβατικό αεροσκάφος με ενισχυμένες ικανότητες για τη μεταφορά φορτίου επί του θαλάμου
επιβατών.
δ) Αεροσκάφος ταχείας μετατροπής
Αεροσκάφος που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία μετατροπή του από
επιβατικό αεροσκάφος σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου και το αντίστροφο.
ε) Άλλο
Αεροσκάφος που δεν χρησιμοποιείται για εμπορική αεροπορική μεταφορά.
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F.II-05

Κατάταξη αεροσκαφών βάσει των χαρακτηριστικών θορύβου
α) Αεροσκάφος χωρίς πιστοποίηση θορύβου
Αεροσκάφος που δεν έχει πιστοποιηθεί ως προς τις διεθνείς απαιτήσεις θορύβου.
β) Αεροσκάφος Κεφαλαίου ΙΙ
Αεροσκάφος που πληροί τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος 16 της
Σύμβασης ICAO του Σικάγο.
γ) Αεροσκάφος Κεφαλαίου ΙΙΙ
Αεροσκάφος που πληροί τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος 16 της
Σύμβασης ICAO του Σικάγο.
δ) Αεροσκάφος Κεφαλαίου IV
Αεροσκάφος που πληροί τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου IV του Παραρτήματος 16 της
Σύμβασης ICAO του Σικάγο.

F.II-06

Ηλικία αεροσκάφους
Έτη από την πρώτη νηολόγηση ενός αεροσκάφους.
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F.III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

F.III-01

Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα ή ο μικρότερος δυνατός συνδυασμός θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνει
και, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εκτέλεση των
παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
Προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι να είναι υπό μία ιδιοκτησία ή διευθύνουσα αρχή.
Μπορεί, ωστόσο, να είναι ετερογενής όσον αφορά την οικονομική της δραστηριότητα, καθώς
και τη χωροθέτησή της.

F.III-02

Αεροπορική εταιρεία (εμπορικός αερομεταφορέας)
Μια αεροπορική επιχείρηση που διαθέτει αεροσκάφος για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο (i)
εκτελεί προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών ή
και τα δύο, οι οποίες διατίθενται στο κοινό για τη μεταφορά επιβατών, αλληλογραφίας ή/και
φορτίου και (ii) είναι πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό από την αρχή πολιτικής αεροπορίας
του κράτους όπου είναι εγκατεστημένη.
Η ΔΟΠΑ παρέχει έναν κωδικό αερομεταφορέα που αποτελείται από 3 γράμματα, όπως
αναγράφεται στο έγγραφο 8585 ICAO και είναι απαραίτητος για όλες τις εν λειτουργία διεθνείς
γραμμές των αεροπορικών εταιρειών. Ένα διψήφιος κωδικός προσδιορισμού αεροπορικής
εταιρείας δίνεται από την IATA, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 762 της IATA. Οι
διψήφιοι κωδικοί προσδιορισμού αεροπορικής εταιρείας χρησιμοποιούνται για κρατήσεις,
προγράμματα, δρομολόγια, τηλεπικοινωνίες, έκδοση εισιτηρίων, τεκμηρίωση φορτίου, νομικά
θέματα, επιβολή δασμών ή/και λοιπούς εμπορικούς σκοπούς ή θέματα κυκλοφορίας. Από
άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ. 4 Σχέδιο
NACE Αναθ. 2

F.III-03

Τμήμα 51 Αεροπορικές μεταφορές
Τμήμα 51 Αεροπορικές μεταφορές

Φορέας διαχείρισης αερολιμένα
Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που εκμεταλλεύεται έναν εμπορικό αερολιμένα.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ. 4 Σχέδιο
μεταφορές
NACE Αναθ. 2
μεταφορές.

F.III-04

Κλάση 5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
Κλάση 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές

Φορέας παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ. 4 Σχέδιο
μεταφορές
NACE Αναθ. 2
μεταφορές.

Κλάση 5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
Κλάση 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
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F.III-05

Φορέας παροχής υπηρεσιών αερολιμένα
Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αερολιμένα, όπως υπηρεσίες εδάφους, ανεφοδιασμός,
συντήρηση και ασφάλεια, υπηρεσίες επιβατών, όπως έλεγχος εισιτηρίων, χειρισμός
αποσκευών, χειρισμός φορτίου και λοιπές υπηρεσίες.
Από άποψη κατάταξης δραστηριοτήτων, διακρίνονται οι ακόλουθες κλάσεις:
ISIC Αναθ. 4 Σχέδιο

NACE Αναθ. 2

F.III-06

Κλάση 5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
μεταφορές
Κλάση 5224 Διακίνηση φορτίων
Kλάση 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
μεταφορές
Κλάση 52.24 Διακίνηση φορτίων

Κύκλος εργασιών
Το σύνολο των τιμολογηθέντων ποσών από την επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών κατά τη
διάρκεια της υπό ανασκόπηση περιόδου. Αυτό το σύνολο αντιστοιχεί σε αγοραίες πωλήσεις
υπηρεσιών ή εμπορευμάτων σε τρίτους. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται τα «λοιπά
έσοδα εκμετάλλευσης», π.χ. έσοδα από παραχωρήσεις, συμφωνίες franchise, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και παρόμοιες αξίες. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει κάθε
είδους φόρους και τέλη στα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που τιμολογούνται από την
επιχείρηση με εξαίρεση τον ΦΠΑ που τιμολογείται από την επιχείρηση στους πελάτες της.
Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις στους πελάτες. Μειώσεις τιμών,
επιστροφές και εκπτώσεις πρέπει να αφαιρούνται, όχι όμως και προεξοφλήσεις σε μετρητά.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι συνήθεις δραστηριότητες και κατά συνέπεια δεν
περιλαμβάνονται πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργικές επιδοτήσεις που
λαμβάνονται από δημόσιες αρχές εξαιρούνται.

F.III-07

Έξοδα συντήρησης - αερολιμένες
Δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των λειτουργιών του αερολιμένα μέσω της
συντήρησης της σταθερής υποδομής και βασικού εξοπλισμού.
Για παράδειγμα, συντήρηση διαδρόμου, συντήρηση εξοπλισμού χειρισμού αποσκευών και
εξοπλισμού χειρισμού φορτίου.

F.III-08

Έξοδα συντήρησης – αεροσκάφος
Δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση του αεροσκάφους και των κινητήρων του σε
κατάσταση πτητικής ικανότητας.
Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει τη συνήθη συντήρηση του πλαισίου του αεροσκάφους και των
κινητήρων, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω συντήρηση πραγματοποιείται από την ίδια την
εταιρεία ή από εξωτερικό συνεργάτη.

F.III-09

Απασχόληση
Είναι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων, δηλ. ο συνολικός αριθμός των ατόμων που
εργάζονται στην επιχείρηση [συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των
εταίρων που εργάζονται κανονικά στην επιχείρηση και των μη αμειβόμενων εργαζόμενων
οικογενειακών μελών (συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας)], καθώς και των ατόμων που
εργάζονται εκτός επιχειρήσεως αλλά ανήκουν σε αυτή και πληρώνονται απευθείας από αυτή
(π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης, ομάδες επισκευών και συντήρησης).
Περιλαμβάνονται και άτομα που απουσιάζουν για βραχεία χρονική περίοδο (π.χ. άδεια
ασθενείας, πληρωμένη άδεια ή ειδική άδεια), καθώς και εκείνοι που απεργούν, όχι όμως όσοι
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λείπουν για αόριστη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνονται επίσης και εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης βάσει των νόμων της υπόψη χώρας εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις
μισθοδοσίας, καθώς και εποχιακοί εργαζόμενοι, μαθητευόμενοι και κατ’ οίκον εργαζόμενοι
εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις μισθοδοσίας.
Από τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων εξαιρούνται άτομα που διατίθενται στην
επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις, άτομα που εκτελούν επισκευαστικές εργασίες και εργασίες
συντήρησης στην επιχείρηση για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, καθώς και όσοι εκτελούν
την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. Από την άλλη μεριά, άτομα που είναι στη διάθεση
μιας επιχείρησης για εμπορικούς λόγους βάσει μακροπρόθεσμου συμβολαίου (π.χ.
προσωπικό προώθησης προϊόντων σε καταστήματα) θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους
υπαλλήλους της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και όχι στην επιχείρηση με την οποία
έχουν υπογράψει σύμβαση απασχόλησης.
Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον ετήσιο μέσο αριθμό των
απασχολούμενων ατόμων.
F.III-10

Είδη απασχόλησης
α) Γενική διοίκηση
Περιλαμβάνει το κεντρικό και περιφερειακό προσωπικό διοίκησης (π.χ. οικονομικών, νομικών
υπηρεσιών, διεύθυνσης προσωπικού, κ.λπ.) και τα διοικητικά συμβούλια.
Δεν περιλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό εξειδικευμένων τμημάτων (εκμετάλλευση και
κυκλοφορία, αεροσκάφος, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, κατασκευή και συντήρηση
διαδρόμου και τερματικού σταθμού, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης), το οποίο λαμβάνεται
υπόψη στις στατιστικές που αναφέρονται ειδικά σε κάθε μία από τις υπηρεσίες αυτές.
β) Εκμετάλλευση και κυκλοφορία
Το προσωπικό εδάφους και το πλήρωμα θαλάμου (εκτός του πληρώματος του θαλάμου
διακυβέρνησης) και σχετικό κεντρικό και περιφερειακό προσωπικό. Περιλαμβάνεται ο
τουρισμός, η διαφήμιση και οι λειτουργίες του τερματικού σταθμού.
γ)

Αεροσκάφος

Πλήρωμα του θαλάμου διακυβέρνησης, προσωπικό συντήρησης και επιθεώρησης και σχετικό
κεντρικό και περιφερειακό προσωπικό.
δ) Αερολιμένες
Προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, λοιπό προσωπικό κατασκευής, συντήρησης και
επίβλεψης τερματικών σταθμών, διαδρόμων και λοιπών εγκαταστάσεων του αερολιμένα,
προσωπικό υπηρεσιών εδάφους, προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
ε)

Άλλες λειτουργίες

Υπηρεσίες επιβατών και φορτίου, υπηρεσίες αποστολής φορτίου κ.λπ.
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F.IV

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

F.IV-01

Κίνηση αεροσκάφους
Η απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους σε αερολιμένα.
Για τους σκοπούς της κυκλοφορίας του αερολιμένα, μία άφιξη και μία αναχώρηση μετρούνται
ως δύο κινήσεις. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι εμπορικές κινήσεις αεροσκαφών και οι μη
εμπορικές πτήσεις γενικής αεροπορίας. Εξαιρούνται οι πτήσεις που εκτελούνται από κρατικά
αεροσκάφη, οι προσγειώσεις επαφής και επανεκκινήσεις για απογείωση, οι επανακυκλώσεις
και οι ανεπιτυχείς προσεγγίσεις.

F.IV-02

Εμπορική κίνηση αεροσκάφους
Κίνηση αεροσκάφους που εκτελείται έναντι αμοιβής ή επί μισθώσει.
Περιλαμβάνονται οι κινήσεις εμπορικών αεροπορικών υπηρεσιών και οι εμπορικές πτήσεις
γενικής αεροπορίας.

F.IV-03

Αναχώρηση αεροσκάφους
Απογείωση ενός αεροσκάφους.

F.IV-04

Άφιξη αεροσκάφους
Προσγείωση ενός αεροσκάφους.

F.IV-05

Στάση επί πληρωμή
Διακοπή της κυκλοφορίας για παραλαβή ή/και παράδοση φορτίου ή επιβατών επί πληρωμή.

F.IV-06

Στάση χωρίς πληρωμή
Στάση εκτός της στάσης επί πληρωμή.
Αυτές οι στάσεις περιλαμβάνουν στάσεις για πτήσεις χωρίς επιβάτες ή φορτίο, για πτήσεις που
εκτελούνται από κρατικά αεροσκάφη, για εκπαιδευτικές πτήσεις και στάσεις για τεχνικούς
λόγους.

F.IV-07

Αλλαγή πορείας
Προσγείωση αεροσκάφους σε αερολιμένα διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο
σχέδιο πτήσης, λόγω λειτουργικών ή τεχνικών δυσκολιών είτε στο αεροσκάφος είτε στον
αερολιμένα προορισμού.
Οι αλλαγές πορείας μπορεί να προκληθούν από κακή συμπεριφορά επιβάτη, τεχνικά
προβλήματα αεροσκάφους, άσχημες καιρικές συνθήκες, ατυχήματα ή άλλα συμβάντα έκτακτης
ανάγκης στον προγραμματισμένο αερολιμένα προορισμού.

F.IV-08

Ζεύγος αερολιμένων
‘Ενα ζεύγος αερολιμένων ορίζεται ως δύο αερολιμένες μεταξύ των οποίων επιτρέπεται η
μετακίνηση επιβατών με εισιτήριο ή τμήμα εισιτηρίου, ή μεταξύ των οποίων εκτελούνται
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αποστολές φορτίου και αλληλογραφίας βάσει ενός εγγράφου μεταφοράς ή τμήματος αυτού
(φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς ή κατάλογος παράδοσης ταχυδρομικών αποστολών).
F.IV-09

Απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα
Στα στατιστικούς σκοπούς, η απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα νοείται ως η
ορθοδρομική απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα, σε χιλιόμετρα.
Η μέτρηση βασίζεται σε συντεταγμένες του αερολιμένα και έναν τύπο υπολογισμού της
ορθοδρομίας.

F.IV-10

Ζεύγος πόλεων – προέλευση και προορισμός πτήσεων (OFOD)
Δύο πόλεις μεταξύ των οποίων επιτρέπεται η μετακίνηση επιβατών με εισιτήριο ή τμήμα
εισιτηρίου, ή μεταξύ των οποίων εκτελούνται αποστολές φορτίου και αλληλογραφίας βάσει
ενός εγγράφου μεταφοράς ή τμήματος αυτού (φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς ή κατάλογος
παράδοσης ταχυδρομικών αποστολών).
Συνηθίζεται το ζεύγος πόλεων να χρησιμοποιείται ορισμένες φορές αντί του ζεύγους
αερολιμένων.

F.IV-11

Στάδιο πτήσης
Η λειτουργία ενός αεροσκάφους από την απογείωσή του μέχρι την επόμενη προσγείωσή του.
Δεν περιλαμβάνονται οι στάσεις για τεχνικούς λόγους.

F.IV-12

Στάδιο πτήσης εσωτερικού
Κάθε στάδιο πτήσης μεταξύ σημείων εντός των συνόρων ενός κράτους.
Τα στάδια πτήσης μεταξύ ενός κράτους και των εδαφών που του ανήκουν, καθώς και κάθε
στάδιο πτήσης μεταξύ αυτών των εδαφών πρέπει να ταξινομούνται ως πτήσεις εσωτερικού.

F.IV-13

Στάδιο διεθνούς πτήσης
Στάδιο πτήσης όπου η απογείωση πραγματοποιείται σε μία χώρα και η επόμενη προσγείωση
σε άλλη χώρα.

F.IV-14

Πτήση
Η λειτουργία ενός αεροσκάφους σε ένα ή περισσότερα στάδια πτήσης, χρησιμοποιώντας έναν
ενιαίο αριθμό πτήσης, που δίνεται από την αεροπορική εταιρεία.

F.IV-15

Πτήση εσωτερικού
Μια πτήση που περιλαμβάνει αποκλειστικά στάδια πτήσεων εσωτερικού, τα οποία
χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό πτήσης.

F.IV-16

Διεθνής πτήση
Μια πτήση που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στάδια διεθνών πτήσεων, όπου όλα τα
στάδια πτήσεων χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό πτήσης.
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F.IV-17

Εμπορική πτήση
Πτήση αεροπορικών μεταφορών που εκτελείται για τη δημόσια μεταφορά επιβατών ή/και
φορτίου και αλληλογραφίας, έναντι αμοιβής και επί μισθώσει.

F.IV-18

Εμπορική αεροπορική υπηρεσία
Πτήση αεροπορικών μεταφορών ή σειρά πτήσεων που εκτελούνται για τη δημόσια μεταφορά
επιβατών ή/και φορτίου και αλληλογραφίας, έναντι αμοιβής ή επί μισθώσει.
Η αεροπορική υπηρεσία μπορεί να είναι είτε προγραμματισμένη είτε μη προγραμματισμένη.

F.IV-19

Προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία
Εμπορική αεροπορική υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με δημοσιευμένο δρομολόγιο ή με
τακτική συχνότητα έτσι ώστε να αποτελεί μια εύκολα αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά
πτήσεων.
Περιλαμβάνει και επιπλέον έκτακτες πτήσεις που οφείλονται σε υπερβολική κίνηση στις
προγραμματισμένες πτήσεις.

F.IV-20

Μη προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία
Εμπορική αεροπορική υπηρεσία εκτός της προγραμματισμένης αεροπορικής υπηρεσίας.

F.IV-21

Αεροπορική υπηρεσία μεταφοράς επιβατών
Προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία που παρέχεται από
αεροσκάφος που μεταφέρει έναν ή περισσότερους επιβάτες επί πληρωμή και οποιεσδήποτε
πτήσεις που αναγράφονται στα δημοσιευμένα δρομολόγια ως ανοικτές προς επιβάτες.
Περιλαμβάνονται και πτήσεις από αεροσκάφη που μεταφέρουν τόσο επιβάτες επί πληρωμή
όσο και φορτίο και αλληλογραφία επί πληρωμή.

F.IV-22

Αεροπορική υπηρεσία μεταφοράς φορτίου και αλληλογραφίας
Προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία που παρέχεται από
αεροσκάφος που μεταφέρει φορτίο και αλληλογραφία επί πληρωμή, και όχι επιβάτες επί
πληρωμή.
Εξαιρούνται οι πτήσεις με αεροσκάφη που μεταφέρουν έναν ή περισσότερους επιβάτες επί
πληρωμή και οι πτήσεις που αναγράφονται στα δημοσιευμένα δρομολόγια ως ανοικτές προς
επιβάτες. Το αεροπορικό φορτίο και η αεροπορική αλληλογραφία αναφέρονται ορισμένες
φορές ως αερομεταφερόμενο φορτίο.

F.IV-23

Πτήσεις γενικής αεροπορίας – εμπορικές
Όλες οι πτήσεις της εμπορικής πολιτικής αεροπορίας εκτός των πτήσεων για
προγραμματισμένες αεροπορικές υπηρεσίες και μη προγραμματισμένες αεροπορικές
υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή επί μισθώσει. Οι βασικές κατηγορίες της εμπορικής γενικής
αεροπορίας:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Αεροταξί
Φωτογραφικές πτήσεις
Πτήσεις πάνω από αξιοθέατα
Διαφημιστικές πτήσεις
Γεωργικές/ψεκαστικές πτήσεις
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στ) Ιατρικές πτήσεις/πτήσεις με αεροπορικά ασθενοφόρα
ζ) Λοιπές εμπορικές πτήσεις.
F.IV-24

Πτήσεις γενικής αεροπορίας – μη εμπορικές
Όλες οι πτήσεις της μη εμπορικής πολιτικής αεροπορίας εκτός των πτήσεων για
προγραμματισμένες αεροπορικές υπηρεσίες και μη προγραμματισμένες αεροπορικές
υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή επί μισθώσει. Οι βασικές κατηγορίες της μη εμπορικής γενικής
αεροπορίας:
α) Πτήσεις που εκτελούνται από κρατικά αεροσκάφη
Κάθε πτήση που εκτελείται από αεροσκάφος για στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές και
λοιπές υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενός κράτους.
Κάθε πτήση που δηλώνεται ως «κρατική πτήση» από τις κρατικές αρχές.
β) Εκπαιδευτικές πτήσεις
γ) Ιδιωτικές πτήσεις
δ) Επαγγελματικές πτήσεις
ε) Πτήσεις με πτώσεις με αλεξίπτωτο και ανεμόπτερο
στ) Στάσεις για τεχνικούς λόγους
ζ) Δοκιμαστική πτήση
Μη εμπορική πτήση που εκτελείται για τους σκοπούς της δοκιμής ενός αεροσκάφους προτού
τεθεί σε λειτουργική χρήση.
η) Πτήση χωρίς επιβάτες ή φορτίο
Μη εμπορική πτήση που εκτελείται για την τοποθέτηση αεροσκάφους για προγραμματισμένη ή
μη προγραμματισμένη πτήση ή υπηρεσία.
θ) Λοιπές μη εμπορικές πτήσεις.

F.IV-25

Αριθμός πτήσης (αεροσκάφους)
Αριθμός πτήσης είναι ο πρωταρχικός αριθμός πτήσης που δημοσιεύεται και δίνεται από τον
αερομεταφορέα στην πτήση. Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν μια πτήση με αεροσκάφος
μπορεί να ταξιδεύουν με διαφορετικούς αριθμούς πτήσης. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για τον
ενεργό αριθμό πτήσης της κάθε πτήσης.

F.IV-26

Κοινή χρήση κωδικών
Η χρήση του αριθμού πτήσης ενός αερομεταφορέα για υπηρεσίες/πτήσεις που παρέχονται
από άλλους αερομεταφορείς.
Για στατιστικούς σκοπούς, η κυκλοφορία καταλογίζεται στον αερομεταφορέα, του οποίου ο
αριθμός πτήσης χρησιμοποιείται από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

F.IV-27

Συνολικός χρόνος πτήσης
Ο συνολικός χρόνος που μετριέται σε ώρες και λεπτά από την αρχική κίνηση του
αεροσκάφους στο σημείο αναχώρησής του έως την τελική ακινητοποίησή του στο σημείο
άφιξής του.

F.IV-28

Ώρες αεροσκάφους
Θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μια ώρα αεροσκάφους όταν ένα αεροσκάφος λειτουργεί
επί μία ώρα. Οι ώρες αεροσκάφους μετρούνται με βάση το συνολικό χρόνο πτήσης.
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F.IV-29

Μέση ημερήσια χρήση αεροσκάφους - ώρες πτήσης επί πληρωμή
Οι συνολικές ώρες πτήσης επί πληρωμή [προγραμματισμένες και έκτακτες πτήσεις (charter)]
που εκτελούνται ανά τύπο αεροσκάφους (συνολικός χρόνος πτήσης) κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου, οι οποίες διαιρούνται με το σχετικό αριθμό ημερών διαθεσιμότητας αεροσκαφών. Οι
«ημέρες διαθεσιμότητας αεροσκαφών» είναι το σύνολο των ημερών κατά τις οποίες κάθε
αεροσκάφος είναι διαθέσιμο για χρήση κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Οι παρακάτω
ημέρες πρέπει να αποκλείονται από τις «ημέρες διαθεσιμότητας»:
α) Ημέρες μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς και της ημερομηνίας πραγματικής λειτουργίας του
β) Ημέρες μετά την τελευταία πτήση επί πληρωμή πριν από την απόσυρσή του
γ) Ημέρες κατά τις οποίες βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρού ατυχήματος ή
μετατροπής
δ) Ημέρες κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος βρίσκεται στην κατοχή τρίτων ή δεν είναι
διαθέσιμο λόγω κυβερνητικής ενέργειας, όπως απαγόρευση πτήσης από κυβερνητικές
ρυθμιστικές αρχές.
Όλες οι άλλες ημέρες πρέπει να θεωρούνται «ημέρες διαθεσιμότητας», συμπεριλαμβανομένων
των ημερών που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή.

F.IV-30

Πραγματοποιηθέντα χιλιομετρικά αεροσκάφη
Τα χιλιομετρικά αεροσκάφη ισούνται με το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πτήσεων που εκτελούνται σε κάθε στάδιο πτήσης με την
απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.IV-31

Διαθέσιμες θέσεις επιβατών
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων επιβατών που διατίθενται προς πώληση σε ένα αεροσκάφος
που εκτελεί στάδιο πτήσης μεταξύ ζεύγους αερολιμένων.
Περιλαμβάνονται οι θέσεις που έχουν ήδη πωληθεί σε στάδιο πτήσης, δηλαδή αυτές που
κατέχουν οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες.
Εξαιρούνται οι θέσεις που δεν είναι στην πραγματικότητα διαθέσιμες για τη μεταφορά επιβατών,
λόγω περιορισμών σχετικά με το μέγιστο μεικτό βάρος.

F.IV-32

Προσφερόμενη χιλιομετρική θέση
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση σε μήκος ενός χιλιομέτρου μιας διαθέσιμης
θέσης σε επιβατικό αεροσκάφος, όταν αυτό εκτελεί τις υπηρεσίες για τις οποίες πρωτίστως
προορίζεται.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.
Ελιγμοί και άλλες παρόμοιες κινήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

F.IV-33

Προσφερόμενος χιλιομετρικός τόνος
Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση σε μήκος ενός χιλιομέτρου ωφέλιμου
φορτίου ενός τόνου σε ένα αεροσκάφος, όταν αυτό εκτελεί υπηρεσίες για τις οποίες
πρωτίστως προορίζεται.
Η απόσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση.
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F.V

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

F.V-01

Αεροπορικές μεταφορές
Κάθε διακίνηση εμπορευμάτων ή/και επιβατών κατά την κίνηση αεροσκάφους.

F.V-02

Εμπορικές αεροπορικές μεταφορές
Κάθε διακίνηση εμπορευμάτων ή/και επιβατών κατά την εμπορική κίνηση αεροσκάφους.

F.V-03

Εθνικές αεροπορικές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές με πτήση εσωτερικού.

F.V-04

Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές με διεθνή πτήση.

F.V-05

Προέλευση και προορισμός πτήσεων (OFOD)
Κυκλοφορία σε εμπορική αεροπορική υπηρεσία που προσδιορίζεται με μοναδικό αριθμό
πτήσης, υποδιαιρείται σε ζεύγη αερολιμένων σύμφωνα με το σημείο επιβίβασης και το σημείο
αποβίβασης της εν λόγω πτήσης.
Για επιβάτες, φορτίο ή αλληλογραφία, όπου ο αερολιμένας επιβίβασης δεν είναι γνωστός,
πρέπει να θεωρείται ότι η προέλευση του αεροσκάφους είναι το σημείο επιβίβασης· ομοίως, αν
ο αερολιμένας αποβίβασης δεν είναι γνωστός, πρέπει να θεωρείται ότι ο προορισμός του
αεροσκάφους είναι το σημείο αποβίβασης.

F.V-06

Αεροπορικός επιβάτης
Κάθε πρόσωπο, εξαιρουμένων των μελών των πληρωμάτων υπηρεσίας της πτήσης και του
θαλάμου, που πραγματοποιεί αεροπορικό ταξίδι.
Περιλαμβάνονται και βρέφη που δεν περπατούν ακόμη.

F.V-07

Αεροπορικός επιβάτης επί πληρωμή
Εμπορικός επιβάτης για τη μεταφορά του οποίου ένας αερομεταφορέας λαμβάνει εμπορική
αμοιβή.
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει, για παράδειγμα (i) επιβάτες που ταξιδεύουν με προσφορές που
διατίθενται στο ευρύ κοινό (για παράδειγμα προσφορές τύπου «δύο σε ένα») ή μέσω
προγραμμάτων για πιστούς πελάτες (για παράδειγμα εξαγορά των πόντων συχνών πτήσεων
("frequent flier")· (ii) επιβάτες που ταξιδεύουν ως αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης
επιβίβασης· (iii) επιβάτες που ταξιδεύουν επωφελούμενοι από εταιρικές εκπτώσεις· (iv)
επιβάτες που ταξιδεύουν με ειδικές τιμές (κυβερνητικά πρόσωπα, ναυτικοί, στρατιωτικοί, νέοι
σπουδαστές κ.λπ.)·
Από τον ορισμό αυτό εξαιρούνται, για παράδειγμα, (i) άτομα που ταξιδεύουν δωρεάν· (ii) άτομα
που ταξιδεύουν επωφελούμενα από τιμή ή έκπτωση που διατίθεται μόνο σε εργαζόμενους των
αερομεταφορέων ή των πρακτόρων τους ή μόνο για τις επιχειρήσεις των αερομεταφορέων· (iii)
βρέφη που δεν καταλαμβάνουν θέση.
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F.V-08

Αεροπορικός επιβάτης χωρίς πληρωμή
Επιβάτες εκτός των επιβατών επί πληρωμή.

F.V-09

Μεταφερόμενοι αεροπορικοί επιβάτες
Όλοι οι επιβάτες σε συγκεκριμένη πτήση (με έναν αριθμό πτήσης) που μετριούνται μόνο μία
φορά και όχι επανειλημμένα σε κάθε ξεχωριστό στάδιο αυτής της πτήσης.
Όλοι οι επιβάτες επί πληρωμή και οι επιβάτες χωρίς πληρωμή, των οποίων το ταξίδι ξεκινάει ή
τελειώνει στον αναφερόμενο αερολιμένα και οι επιβάτες μετεπιβίβασης που επιβιβάζονται ή
αποβιβάζονται στην πτήση στον αερολιμένα αναφοράς. Εξαιρούνται οι άμεσα διερχόμενοι
επιβάτες.

F.V-10

Τερματίζοντες επιβάτες
Επιβάτες που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το ταξίδι τους στον καθορισμένο αερολιμένα.

F.V-11

Άμεσα διερχόμενοι επιβάτες
Επιβάτες οι οποίοι, ύστερα από μια σύντομη στάση, συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο
αεροσκάφος σε πτήση που έχει τον ίδιο αριθμό πτήσης με αυτόν της πτήσης με την οποία
έφτασαν. Οι επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφος λόγω τεχνικών προβλημάτων αλλά
συνεχίζουν την πτήση τους με τον ίδιο αριθμό πτήσης υπολογίζονται επίσης ως άμεσα
διερχόμενοι επιβάτες.
Σε ορισμένες πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις, ο αριθμός πτήσης αλλάζει σε έναν αερολιμένα για
να προσδιοριστεί η αλλαγή μεταξύ μιας εισερχόμενης και μιας εξερχόμενης πτήσης. Στην
περίπτωση που οι επιβάτες για ενδιάμεσο προορισμό συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο
αεροσκάφος υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να υπολογίζονται ως άμεσα διερχόμενοι επιβάτες.

F.V-12

Μετεπιβιβαζόμενοι ή έμμεσα διερχόμενοι επιβάτες
Επιβάτες που φθάνουν και αναχωρούν με διαφορετικό αεροσκάφος εντός 24 ωρών ή με το
ίδιο αεροσκάφος το οποίο όμως έχει διαφορετικούς αριθμούς πτήσης. Υπολογίζονται δύο
φορές: μία φορά κατά την άφιξη και μία φορά κατά την αναχώρηση.
Σε ορισμένες πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις, ο αριθμός πτήσης αλλάζει σε έναν αερολιμένα για
να προσδιοριστεί η αλλαγή μεταξύ μιας εισερχόμενης και μιας εξερχόμενης πτήσης. Στην
περίπτωση που οι επιβάτες για ενδιάμεσο προορισμό συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο
αεροσκάφος, δεν πρέπει να υπολογίζονται ως μετεπιβιβαζόμενοι ή έμμεσα διερχόμενοι
επιβάτες στον αερολιμένα όπου άλλαξε ο αριθμός πτήσης.

F.V-13

Επιβάτες τερματικού σταθμού
Σύνολο τερματιζόντων και μετεπιβιβαζόμενων επιβατών.

F.V-14

Επιβιβασθέντες αεροπορικοί επιβάτες
Όλοι οι επιβιβασθέντες επιβάτες του αεροσκάφους κατά την προσγείωση στον αερολιμένα
αναφοράς ή κατά την απογείωση από τον αερολιμένα αναφοράς.
Όλοι οι επιβιβασθέντες επιβάτες επί πληρωμή και οι επιβάτες χωρίς πληρωμή κατά τη διάρκεια
ενός σταδίου πτήσης. Περιλαμβάνονται οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες.
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F.V-15

Χιλιομετρικός επιβάτης (επιβατοχιλιόμετρο)
Ένας χιλιομετρικός επιβάτης πραγματοποιείται όταν ένας επιβάτης μεταφέρεται σε απόσταση
ενός χιλιομέτρου.

F.V-16

Συντελεστής πληρότητας
Χιλιομετρικοί επιβάτες, εκφρασμένοι ως ποσοστό των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων.

F.V-17

Χιλιομετρικοί επιβάτες που ταξιδεύουν με στάδιο πτήσης
Το άθροισμα των γινομένων που λαμβάνονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιβατών
που μεταφέρονται σε κάθε στάδιο πτήσης με την απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-18

Χιλιομετρικοί επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ αερολιμένων προέλευσης / προορισμού
Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού των επιβατών που ταξιδεύουν μεταξύ δύο
αερολιμένων, αρχικής προέλευσης και τελικού προορισμού, με την απόσταση από αερολιμένα
σε αερολιμένα.

F.V-19

Πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι επιβατών
Το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους χιλιομετρικούς επιβάτες που
ταξιδεύουν με το βάρος κάθε επιβάτη, συμπεριλαμβανομένου τόσο του βάρους των
αποσκευών χωρίς τέλη μεταφοράς όσο και του υπέρβαρου αποσκευών.
Κάθε αερομεταφορέας μπορεί να εφαρμόζει το δικό του βάρος επιβατών ή το τυπικό βάρος
των 100 κιλών (συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών).

F.V-20

Αποσκευές
Προσωπικά είδη των επιβατών και του πληρώματος που φορτώνονται ή μεταφέρονται επί του
αεροσκάφους σε συμφωνία με τον αερομεταφορέα.

F.V-21

Φορτίο
Κάθε ιδιοκτησία που μεταφέρεται επί του αεροσκάφους εκτός της αλληλογραφίας, των
εφοδίων και των αποσκευών.
Για στατιστικούς σκοπούς, το φορτίο περιλαμβάνει εμπορεύματα και δέματα επιταχυνόμενης
μεταφοράς και διπλωματικούς σάκους αλλά όχι αποσκευές επιβατών. Πρέπει να εξαιρούνται οι
μεταφορές με φορτηγά που χρησιμοποιούν φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς.

F.V-22

Συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, το σύνολο των συσκευασιών και το
απόβαρο της μονάδας μεταφοράς (π.χ. αεροπορικό εμπορευματοκιβώτιο).

F.V-23

Μεικτό βάρος εμπορευμάτων
Το συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της
συσκευασίας αλλά χωρίς το απόβαρο των μονάδων μεταφοράς (π.χ. αεροπορικό
εμπορευματοκιβώτιο).
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F.V-24

Απόβαρο
Το βάρος μιας μονάδας μεταφοράς (π.χ. αεροπορικό εμπορευματοκιβώτιο) πριν από τη
φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου.

F.V-25

Φορτωθέν ή εκφορτωθέν φορτίο
Οποιοδήποτε φορτίο που έχει φορτωθεί ή εκφορτωθεί από αεροσκάφος.
Εξαιρείται το άμεσα διερχόμενο φορτίο.

F.V-26

Φορτίο επί του αεροσκάφους
Το σύνολο του φορτίου που βρίσκεται επί του αεροσκάφους κατά την προσγείωση σε έναν
αερολιμένα και κατά την απογείωση από έναν αερολιμένα.
Περιλαμβάνεται το άμεσα διερχόμενο φορτίο και υπολογίζεται τόσο κατά την προσγείωση όσο
και κατά την απογείωση.

F.V-27

Χιλιομετρικοί τόνοι φορτίου που πραγματοποιούνται από στάδιο πτήσης
Ένας χιλιομετρικός τόνος είναι ένας μετρικός τόνος φορτίου επί πληρωμή που μεταφέρεται σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι προκύπτουν
πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τόνων φορτίου επί πληρωμή που μεταφέρεται σε
στάδιο πτήσης με την απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-28

Χιλιομετρικοί τόνοι φορτίου που πραγματοποιούνται μεταξύ αερολιμένων προέλευσης
/ προορισμού
Ένας χιλιομετρικός τόνος είναι ένας μετρικός τόνος φορτίου επί πληρωμή που μεταφέρεται σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι προκύπτουν
πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τόνων φορτίου επί πληρωμή που μεταφέρεται
μεταξύ δύο αερολιμένων, αρχικής προέλευσης και τελικού προορισμού, με την απόσταση από
αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-29

Αλληλογραφία
Αποστολές αλληλογραφίας και λοιπών αντικειμένων που μεταφέρονται επί αεροσκάφους, τα
οποία έχουν σταλεί και προορίζονται για παράδοση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Εξαιρούνται τα εμπορεύματα και δέματα επιταχυνόμενης μεταφοράς.

F.V-30

Φορτωθείσα και εκφορτωθείσα αλληλογραφία
Οποιαδήποτε αλληλογραφία που έχει φορτωθεί ή εκφορτωθεί από αεροσκάφος.
Εξαιρείται η άμεσα διερχόμενη αλληλογραφία.

F.V-31

Αλληλογραφία επί του αεροσκάφους
Το σύνολο της αλληλογραφίας επί του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου πτήσης,
συμπεριλαμβανομένης της φορτωθείσας αλληλογραφίας και της άμεσα διερχόμενης
αλληλογραφίας.
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F.V-32

Διπλωματικός σάκος
Σάκος αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για να στέλνουν επίσημες
επιστολές και αποστολές.

F.V-33

Χιλιομετρικοί τόνοι αλληλογραφίας που πραγματοποιούνται από στάδιο πτήσης
Ένας χιλιομετρικός τόνος είναι ένας μετρικός τόνος αλληλογραφίας επί πληρωμή που
μεταφέρεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι
προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τόνων αλληλογραφίας επί πληρωμή
που μεταφέρεται σε τμήμα πτήσης με την απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-34

Χιλιομετρικοί τόνοι αλληλογραφίας που πραγματοποιούνται μεταξύ αερολιμένων
προέλευσης / προορισμού
Ένας χιλιομετρικός τόνος είναι ένας μετρικός τόνος αλληλογραφίας επί πληρωμή που
μεταφέρεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι
προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τόνων αλληλογραφίας επί πληρωμή
που μεταφέρεται μεταξύ δύο αερολιμένων, αρχικής προέλευσης και τελικού προορισμού, με
την απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-35

Σύνολο φορτίου/αλληλογραφίας
Το άθροισμα του συνολικού φορτίου και της αλληλογραφίας, που έχει φορτωθεί και
εκφορτωθεί, στον αερολιμένα αναφοράς. Πρέπει να εξαιρούνται οι μεταφορές με φορτηγά που
χρησιμοποιούν φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς.
Το φορτίο μαζί με την αλληλογραφία αναφέρονται ορισμένες φορές ως φορτίο.

F.V-36

Κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται αεροπορικώς
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
Παραδείγματα συστημάτων ταξινόμησης είναι το NST 2007 (ενιαία ονοματολογία των
εμπορευμάτων για τη στατιστική των μεταφορών) που αντικαθιστά την ονοματολογία CSTE
(ταξινόμηση εμπορευμάτων για τις στατιστικές των μεταφορών στην Ευρώπη – UNECE) και την
ονοματολογία NST/R (τυποποιημένη ονοματολογία εμπορευμάτων για στατιστικές
μεταφορών/αναθεωρημένη - Eurostat).

F.V-37

Επικίνδυνα εμπορεύματα
Οι κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται αεροπορικώς είναι εκείνες που
ορίζονται από τη δέκατη πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση των Συστάσεων των Ηνωμένων
Εθνών περί Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών, Ηνωμένα Έθνη, Γενεύη 2007.
-

Κατηγορία 1:
Κατηγορία 2:
Κατηγορία 3:
Κατηγορία 4:

-

Κατηγορία 5:
Κατηγορία 6:
Κατηγορία 7:
Κατηγορία 8:
Κατηγορία 9:

Εκρηκτικά
Αέρια
Εύφλεκτα υγρά
Εύφλεκτα στερεά· ουσίες που μπορούν να αυταναφλεγούν·
ουσίες που, κατά την επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια
Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια
Τοξικές και μολυσματικές ουσίες
Ραδιενεργό υλικό
Διαβρωτικές ουσίες
Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη.
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F.V-38

Μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο
Το σύνολο επιβατών, αποσκευών, φορτίου και αλληλογραφίας επί πληρωμή που μεταφέρεται
επί του αεροσκάφους, εκφρασμένο σε μετρικούς τόνους.

F.V-39

Πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι επί πληρωμή
Ένας χιλιομετρικός τόνος είναι ένας μετρικός τόνος επιβατών και φορτίου επί πληρωμή που
μεταφέρεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Οι πραγματοποιηθέντες χιλιομετρικοί τόνοι
ισούνται με το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό
αριθμό τόνων για κάθε κατηγορία φορτίου και επιβατών επί πληρωμή που μεταφέρεται σε
τμήμα πτήσης με την απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα.

F.V-40

Συντελεστής πληρότητας εκφρασμένος σε βάρος
Συνολικοί χιλιομετρικοί τόνοι επί πληρωμή που εκφράζονται ως ποσοστό των διαθέσιμων
χιλιομετρικών τόνων.
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F.VI

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

F.VI-01

Κατανάλωση ενέργειας για αεροπορικές μεταφορές
Τελική ενέργεια που καταναλώνεται από αεροσκάφος για προώθηση, ισχύ και θέρμανση.

F.VI-02

Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (TOE)
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: 1 TOE = 0,41868 TJ.
Ο συντελεστής μετατροπής που υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για
την κηροζίνη είναι ο εξής:
Κηροζίνη
1,045.

F.VI-03

Joule
Μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας:
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh,
1 terajoule = 23,8459 TOE.
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F.VII

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

F.VII-01

Ατύχημα
Ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός αεροσκάφους, το οποίο λαμβάνει χώρα
μεταξύ της χρονικής στιγμής της επιβίβασης ενός ατόμου επί του αεροσκάφους με την
πρόθεση να πραγματοποιήσει πτήση με αυτό μέχρι τη χρονική στιγμή της αποβίβασης όλων
των ατόμων, όπου πραγματοποιείται κάποιο από τα ακόλουθα:
α) Ένα άτομο τραυματίζεται θανάσιμα ή σοβαρά.
Όταν κάτι τέτοιο είναι αποτέλεσμα της παρουσίας ενός ατόμου εντός του αεροσκάφους ή της
άμεσης επαφής με οποιοδήποτε μέρος του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των μερών
που έχουν αποκολληθεί από το αεροσκάφος ή της άμεσης έκθεσης σε αέρια
στροβιλοκινητήρων, εκτός της περίπτωσης τραυματισμών που προκαλούνται από φυσικά
αίτια, με ιδία ευθύνη ή από άλλα άτομα ή της περίπτωσης τραυματισμού λαθρεπιβατών που
κρύβονται εκτός των περιοχών που διατίθενται κανονικά για επιβάτες και πλήρωμα.
β) Το αεροσκάφος υφίσταται ζημιά ή δομική αστοχία.
Στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο επηρεάζει δυσμενώς την αντοχή της κατασκευής, την
απόδοση ή τα χαρακτηριστικά πτήσης του αεροσκάφους και θα απαιτούσε εκτεταμένη
επισκευή ή αντικατάσταση του στοιχείου που έχει υποστεί ζημιά, εκτός βλάβης ή ζημιάς
κινητήρα. Όταν η ζημιά περιορίζεται στον κινητήρα, τα καλύμματα κινητήρα ή τα εξαρτήματα:
ή για ζημιές που περιορίζονται σε προπέλες, πτερύγια κλίσης, κεραίες, ελαστικά, φρένα,
δευτερεύοντα αεροδυναμικά καλύμματα, μικρά κοιλώματα ή οπές διάτρησης στο περίβλημα
του αεροσκάφους.
γ) Το αεροσκάφος αγνοείται ή είναι εντελώς απροσπέλαστο.
Θεωρείται ότι ένα αεροσκάφος αγνοείται όταν η επίσημη έρευνα έχει ολοκληρωθεί και δεν
έχουν εντοπιστεί τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

F.VII-02

Συμβάν
Ένα περιστατικό, εκτός ατυχήματος, που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός αεροσκάφους, το
οποίο επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια της λειτουργίας.

F.VII-03

Σοβαρό συμβάν
Ένα συμβάν που αφορά περιστάσεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι παρ’ ολίγον να συμβεί
ατύχημα.
Η διαφορά μεταξύ ενός ατυχήματος και ενός σοβαρού συμβάντος έγκειται μόνο στο
αποτέλεσμα. Παραδείγματα σοβαρών συμβάντων παρέχονται στο Εγχειρίδιο Αναφοράς
Συμβάντων/Ατυχημάτων της ΔΟΠΑ.

F.VII-04

Θανάσιμος τραυματισμός
Τραυματισμός που οδηγεί σε θάνατο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία του
ατυχήματος ταξινομείται ως θανάσιμος τραυματισμός.

F.VII-05

Μη θανάσιμος τραυματισμός
Τραυματισμός, εκτός του θανάσιμου τραυματισμού, που υφίσταται ένα άτομο σε περίπτωση
ατυχήματος.
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F.VII-06

Σοβαρός τραυματισμός
Μη θανάσιμος τραυματισμός που υφίσταται ένα άτομο σε περίπτωση ατυχήματος και ο
οποίος:
α) απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο άνω των 48 ωρών, εντός επτά ημερών από την
ημερομηνία του τραυματισμού ή
β) έχει ως αποτέλεσμα κάταγμα οστού (εκτός μικρών καταγμάτων δακτύλων χεριού, δακτύλων
ποδιού ή μύτης) ή
γ) περιλαμβάνει ρήξεις που προκαλούν σοβαρή αιμορραγία, κάκωση νεύρου, μυός ή τένοντα ή
δ) περιλαμβάνει τραυματισμό σε οποιοδήποτε εσωτερικό όργανο ή
ε) περιλαμβάνει εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού, ή οποιαδήποτε εγκαύματα που
προσβάλλουν πάνω από το 5% της επιφάνειας του σώματος· ή
στ) περιλαμβάνει εξακριβωμένη έκθεση σε μολυσματικές ουσίες ή επιβλαβή ακτινοβολία.

F.VII-07

Ελαφρύς τραυματισμός
Μη θανάσιμος τραυματισμός, εκτός του σοβαρού τραυματισμού, που υφίσταται ένα άτομο σε
περίπτωση ατυχήματος.

F.VII-08

Κράτος του περιστατικού
Το κράτος στην εδαφική επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται ένα ατύχημα ή συμβάν.

F.VII-09

Κράτος του αερομεταφορέα
Το κράτος όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του αερομεταφορέα ή, ελλείψει αυτής, η
μόνιμη κατοικία των αερομεταφορέων.

F.VII-10

Κράτος νηολόγησης
Το κράτος στο οποίο έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος.

F.VII-11

Ατύχημα σε εθνική επικράτεια
Ατύχημα στην εθνική επικράτεια ενός κράτους.

F.VII-12

Ατύχημα σε εθνικά νηολογημένο αεροσκάφος
Ένα ατύχημα που αφορά αεροσκάφος καταχωρημένο στο εθνικό νηολόγιο αεροσκαφών ενός
κράτους.
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G.

ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G. Διατροπικεσ Εμπορευματικεσ Μεταφορεσ

G.I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

G.I-01

Διατροπική εμπορευματική μεταφορά

Πολυτροπική μεταφορά εμπορευμάτων, σε μία και την αυτή μονάδα διατροπικής
μεταφοράς με διαδοχικούς τρόπους μεταφοράς, χωρίς χειρισμό των ίδιων των εμπορευμάτων
κατά την αλλαγή τρόπου μεταφοράς.
Η μονάδα διατροπικής μεταφοράς μπορεί να είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο, ένα swap body
(κινητό αμάξωμα – σουάπ) ή ένα οδικό ή σιδηροδρομικό όχημα ή ένα σκάφος.
Η επιστροφή των άδειων εμπορευματοκιβωτίων/swap bodies και των κενών φορτηγών οδικών
οχημάτων/ρυμουλκούμενων οχημάτων δεν συνιστά μέρος της διατροπικής μεταφοράς, αφού
δεν διακινούνται εμπορεύματα. Οι κινήσεις αυτές σχετίζονται με τις διατροπικές μεταφορές και
καλόν είναι να συλλέγονται στοιχεία για τις κινήσεις εν κενώ μαζί με τα στοιχεία για τις
διατροπικές μεταφορές.
G.I-02

Πολυτροπική εμπορευματική μεταφορά
Η μεταφορά εμπορευμάτων με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς.
Η διατροπική μεταφορά είναι ένας συγκεκριμένος τύπος πολυτροπικής μεταφοράς.
Η διεθνής πολυτροπική μεταφορά βασίζεται συχνά σε ένα συμβόλαιο που ρυθμίζει την πλήρη
πολυτροπική μεταφορά.

G.I-03

Συνδυασμένη εμπορευματική μεταφορά
Διατροπική μεταφορά εμπορευμάτων όπου το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού γίνεται
σιδηροδρομικώς, μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών ή διά θαλάσσης και κάθε αρχικό ή/και
τελικό σκέλος που πραγματοποιείται οδικώς είναι όσο το δυνατό βραχύτερο.
Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/106/ΕΟΚ, η οδική απόσταση (που μετριέται σε ευθεία
γραμμή) πρέπει να είναι κάτω από 100 km για οδική-σιδηροδρομική μεταφορά και κάτω από
150 km για μεταφορά οδική-μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών ή διά θαλάσσης.

G.I-04

Ταυτόχρονη χρήση δύο μέσων μεταφοράς (ενεργός τρόπος)/(παθητικός τρόπος)
Διατροπική μεταφορά εμπορευμάτων με ταυτόχρονη χρήση δύο τρόπων μεταφοράς, όπου ένα
(παθητικό) μέσο μεταφοράς μεταφέρεται πάνω σε άλλο (ενεργό) μέσο μεταφοράς, το οποίο
παρέχει έλξη και καταναλώνει ενέργεια, π.χ. σιδηροδρομική/οδική μεταφορά, θαλάσσια/οδική
μεταφορά και θαλάσσια/σιδηροδρομική μεταφορά.
Ο όρος piggyback transport είναι συνώνυμος του όρου σιδηροδρομική/οδική μεταφορά.

G.I-05

Piggyback transport (σιδηροδρομική/οδική μεταφορά)
Μεταφορά οδικών οχημάτων σιδηροδρομικώς.
Ο όρος αρχικά αφορούσε τη σιδηροδρομική μεταφορά ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, αλλά
τώρα ισχύει και για τη μεταφορά οδικών οχημάτων γενικότερα.
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G.I-06

Κυλιόμενη οδός
Μεταφορά ολόκληρων οδικών οχημάτων, με χρήση τεχνικών roll-on roll-off πάνω σε
αμαξοστοιχίες που συνήθως περιλαμβάνουν χαμηλοδάπεδες φορτάμαξες σε όλο το μήκος
τους.
Η μεταφορά φορτηγών μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας της Μάγχης (Eurotunnel) είναι ένα
παράδειγμα κυλιόμενης οδού.

G.I-07

Μεταφορά φορτηγού αυτοκίνητου οδικού οχήματος, συνοδευόμενου από οδηγό
Μεταφορά πλήρους φορτηγού αυτοκίνητου οδικού οχήματος, συνοδευόμενου από τον οδηγό,
με άλλο τρόπο μεταφοράς (π.χ. διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς).

G.I-08

Μεταφορά φορτηγού οδικού αυτοκίνητου οχήματος, μη συνοδευόμενου από τον οδηγό
Μεταφορά φορτηγού αυτοκίνητου οδικού οχήματος ή ρυμουλκούμενου οχήματος, μη
συνοδευόμενου από οδηγό, με άλλο τρόπο μεταφοράς (για παράδειγμα, διά θαλάσσης ή
σιδηροδρομικώς).

G.I-09

Τρόπος μεταφοράς
Μέθοδος μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
Για στατιστική αναφορά, πρέπει να χρησιμοποιείται η παρακάτω ταξινόμηση των μεθόδων
μεταφοράς
α) Άγνωστος τρόπος μεταφοράς
β) Σιδηροδρομικώς
γ) Οδικώς
δ) Μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
ε) Διά θαλάσσης
στ) Μέσω αγωγών
ζ) Αεροπορικώς.
Η ταξινόμηση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στον ενεργό τρόπο μεταφοράς ή τόσο στον ενεργό
όσο και στον παθητικό. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας διψήφιος
κωδικός, όπου το πρώτο ψηφίο θα δηλώνει τον ενεργό τρόπο και το δεύτερο ψηφίο τον
παθητικό.

G.I-10

Μεταφορική αλυσίδα
Ακολουθία τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των εμπορευμάτων
από τον τόπο προέλευσής τους στον προορισμό τους. Κατά μήκος της αλυσίδας
πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες μεταφορτώσεις.
Τα εμπορεύματα μπορεί να μην παραμένουν απαραίτητα στην ίδια μονάδα φόρτωσης κατά
μήκος όλης της μεταφορικής αλυσίδας. Η πλήρωση και η εκκένωση μιας μονάδας διατροπικής
μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

G.I-11

Τερματικός σταθμός διατροπικής μεταφοράς
Χώρος εξοπλισμένος για μεταφόρτωση και αποθήκευση μονάδων διατροπικής μεταφοράς
(ITU) μεταξύ των τρόπων μεταφοράς.
Η έννοια του «ακτινωτού τροχού» (hub and spoke) σχετίζεται με τη συλλογή μέσω ενός
κεντρικού σημείου (κόμβος) και τη διανομή προς διάφορες κατευθύνσεις (ακτίνες). Ο κόμβος
είναι ένα κεντρικό σημείο για τη συλλογή, διαλογή, μεταφόρτωση και διανομή των
εμπορευμάτων για συγκεκριμένη περιοχή.
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G.II

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

G.II-01

Μονάδα φόρτωσης
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body.
Τα “Flats” (βλέπε ΣΤ.ΙΙ-09 κατωτέρω), τα οποία χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές,
περιλαμβάνονται ως ειδικός τύπος εμπορευματοκιβωτίου.

G.II-02

Μονάδα διατροπικών μεταφορών (ITU)
Εμπορευματοκιβώτιο, swap body ή ημιρυμουλκούμενο όχημα/φορτηγό αυτοκίνητο οδικό
όχημα κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές.

G.II-03

Εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικό κιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου, ενισχυμένο και δυνάμενο να στοιβάζεται
επιτρέποντας οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις. Ένας πιο επίσημος τεχνικός ορισμός του
εμπορευματοκιβωτίου είναι:
Είδος μεταφορικού εξοπλισμού το οποίο:
α) είναι μόνιμου χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, επαρκώς ανθεκτικό για επανειλημμένη
χρήση
β) είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, με έναν ή
περισσότερους τρόπους μεταφοράς, χωρίς ενδιάμεση μεταφόρτωση
γ) είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του, ιδίως τη
μεταφορά του από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλο
δ) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γεμίζεται και να αδειάζεται εύκολα
ε) μπορεί να στοιβάζεται, και
στ) έχει εσωτερικό όγκο 1 m3 ή περισσότερο
Τα swap bodies εξαιρούνται.
Τα flats (βλέπε ΣΤ.II-09 κατωτέρω) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, αν και
δεν έχουν εσωτερικό όγκο και, επομένως, δεν πληρούν το κριτήριο (στ) ανωτέρω, θα πρέπει να
θεωρηθούν ως ειδικού τύπου εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς περιλαμβάνονται στον ορισμό.

G.II-04

Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων
Τα κύρια μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων είναι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Εμπορευματοκιβώτια ISO 20 ποδιών (μήκος 20 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτια ISO 40 ποδιών (μήκος 40 πόδια και πλάτος 8 πόδια)
Εμπορευματοκιβώτια ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
Εμπορευματοκιβώτια ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια
Εμπορευματοκιβώτια πολύ μεγάλου ύψους (υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια)
Αεροπορικά εμπορευματοκιβώτια (εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τα πρότυπα που
έχουν θεσπιστεί για τις αεροπορικές μεταφορές).

Τα εμπορευματοκιβώτια έχουν συνήθως ύψος 8 πόδια, αλλά υπάρχουν και σε άλλα ύψη. Τα
"εμπορευματοκιβώτια μεγάλου ύψους" είναι εμπορευματοκιβώτια με ύψος 9,5 πόδια. Τα
"υπερμεγέθη εμπορευματοκιβώτια" είναι εμπορευματοκιβώτια που υπερβαίνουν τις διαστάσεις
ISO. Περιλαμβάνουν μήκη εμπορευματοκιβωτίων 45, 48 και 53 ποδιών.+
Τα μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων που ταξινομούνται σύμφωνα με τα σημεία α) έως ε)
αναφέρονται ως μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.
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G.II-05

Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνεται στο συνολικό βάρος των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, το οποίο καλείται επίσης συνολικό
μεικτό βάρος εμπορευμάτων. Το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε
εμπορευματοκιβώτια μπορεί να υπολογιστεί αν από το συνολικό μεικτό βάρος αφαιρεθεί το
απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου (και το αντίστροφο). Αν δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά με
το απόβαρο, τότε αυτό πρέπει να εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω μέσους όρους.
Το απόβαρο ενός εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:
α) Εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδιών
β) Εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδιών
γ) Εμπορευματοκιβώτιο ISO πάνω από 20 πόδια και κάτω από 40 πόδια σε μήκος
δ) Εμπορευματοκιβώτιο ISO με μήκος πάνω από 40 πόδια

G.II-06

2,3 τόνοι
3,7 τόνοι
3,0 τόνοι
4,7 τόνοι

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
Οι κύριοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο προτύπων ISO για τα
εμπορευματοκιβώτια, είναι:
1. Εμπορευματοκιβώτια γενικής χρήσης
2. Εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων
− κλειστό αεριζόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ανοικτό από επάνω εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με πλήρη
υπερκατασκευή
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερατασκευή και σταθερά άκρα
− στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοικτό στα πλάγια εμπορευματοκιβώτιο με ατελή
υπερατασκευή και πτυσσόμενα άκρα
− πλατφόρμα (εμπορευματοκιβώτιο)
3. Εμπορευματοκιβώτια ειδικού φορτίου
− θερμικό εμπορευματοκιβώτιο
− μονωμένο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο - (αναλώσιμο ψυκτικό)
− μηχανικώς ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− ψυχόμενο και θερμαινόμενο εμπορευματοκιβώτιο
− εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή
− εμπορευματοκιβώτιο ξηρού χύδην φορτίου
− εμπορευματοκιβώτιο συγκεκριμένου φορτίου (όπως αυτοκίνητα, ζώα και άλλα) και
− εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικών μεταφορών

G.II-07

TEU (Μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - Twenty-foot Equivalent Unit)
Στατιστική μονάδα που βασίζεται σε εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδιών (6,10 m) για
την τυποποιημένη μέτρηση εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων και την
περιγραφή της χωρητικότητας πλοίων ή τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένα
εμπορευματοκιβώτιο ISO 20 ποδών ισούται με 1 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO 40 ποδών ισούται με 2 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος μεταξύ 20 και 40 πόδια ισούται με 1,50 TEU.
Ένα εμπορευματοκιβώτιο με μήκος πάνω από 40 πόδια ισούται με 2,25 TEU.
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G.II-08

Swap body (κινητό αμάξωμα – σουάπ)
Μονάδα μεταφοράς φορτίου, βελτιστοποιημένη σε διαστάσεις οδικού οχήματος, η οποία
διαθέτει διατάξεις χειρισμού για διατροπικές μεταφορές, συνήθως οδικές/σιδηροδρομικές.
Αυτές οι μονάδες δεν είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να στοιβάζονται όταν είναι πλήρεις ή να
ανυψώνονται από πάνω. Πολλές μονάδες μπορούν να σχεδιάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο
σήμερα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με τα εμπορευματοκιβώτια. Το βασικό χαρακτηριστικό που
τις κάνει να διαφέρουν από τα εμπορευματοκιβώτια είναι ότι είναι βελτιστοποιημένες σε
διαστάσεις οδικού οχήματος. Αυτή η μονάδα χρειάζεται έγκριση της Διεθνούς Ένωσης
Σιδηροδρόμων (UIC) για να χρησιμοποιείται σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ορισμένα swap
bodies είναι εξοπλισμένα με αναδιπλούμενα σκέλη πάνω στα οποία στηρίζεται η μονάδα όταν
δεν βρίσκεται πάνω σε όχημα.

G.II-09

Flat (φλατ)
Πλατφόρμα στην οποία μπορεί να τοποθετείται φορτίο, χωρίς οποιαδήποτε υπερκατασκευή,
με το ίδιο όμως μήκος και πλάτος με τη βάση ενός εμπορευματοκιβωτίου και εξοπλισμένη με
γωνιακά εξαρτήματα πάνω και κάτω.
Είναι εναλλακτικός όρος για ορισμένους τύπους εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσης –
συγκεκριμένα, για εμπορευματοκιβώτια-πλατφόρμες και για εμπορευματοκιβώτια σε πλατφόρμα
με ατελείς κατασκευές.

G.II-10

Σιδηροδρομική φορτάμαξα για διατροπική μεταφορά
Φορτάμαξα ειδικά κατασκευασμένη ή εξοπλισμένη για τη μεταφορά μονάδων διατροπικής
μεταφοράς (ITU) ή άλλων φορτηγών οδικών οχημάτων.
Τύποι φορταμαξών:
−
Φορτάμαξα με θύλακα (τύπου καγκουρό): Σιδηροδρομική φορτάμαξα με θύλακα για
υποδοχή συγκροτήματος άξονα/τροχών ενός ημιρυμουλκούμενου οχήματος
−
Φορτάμαξα με κάνιστρο: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με αποσυναρμολογούμενο
βοηθητικό πλαίσιο, που διαθέτει διατάξεις για κατακόρυφο χειρισμό, ώστε να επιτρέπεται
η φόρτωση και εκφόρτωση των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ή οδικών αυτοκίνητων
οχημάτων
−
Φορτάμαξα ανοικτού πλαισίου: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με κεντρικό πλαίσιο που έχει
σχεδιαστεί για μεταφορά ημιρυμουλκούμενου οχήματος
−
Χαμηλοδάπεδη φορτάμαξα: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με χαμηλή πλατφόρμα φόρτωσης
που έχει κατασκευαστεί για να μεταφέρει, μεταξύ άλλων, ITU
−
Φορτάμαξα κυλιομένης οδού: Σιδηροδρομική φορτάμαξα με χαμηλό δάπεδο καθ' όλο το
μήκος της, η οποία, όταν είναι συνδεδεμένη, σχηματίζει κυλιόμενη οδό.
−
Φορτάμαξα διπλής στοιβασίας: Σιδηροδρομική φορτάμαξα σχεδιασμένη για τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων στοιβασμένων το ένα πάνω στο άλλο
−
Τροχιοδικό ημιρυμουλκούμενο: οδικό ημιρυμουλκούμενο όχημα που μπορεί να
μετατραπεί σε σιδηροδρομική φορτάμαξα με την προσθήκη σιδηροδρομικού φορείου.

G.II-11

Μονάδα Ro-Ro
Τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως φορτηγό, ρυμουλκούμενο ή
ημιρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να κινείται ή να ρυμουλκείται πάνω σε σκάφος ή
αμαξοστοιχία.
Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται και τα ρυμουλκούμενα οχήματα λιμανιών ή σκαφών.
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G.II-12

Γερανογέφυρα
Εναέριος γερανός που αποτελείται από μια οριζόντια γέφυρα που στηρίζεται σε σκέλη, τα
οποία είναι είτε στερεωμένα είτε κινούνται σε σταθεροποιημένες τροχιές είτε έχουν ελαστικά με
σχετικά περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών. Το φορτίο μπορεί να μετακινείται οριζόντια, κάθετα
και πλαγίως.
Αυτοί οι γερανοί συνήθως βρίσκονται σε κόμβο οδού/σιδηροδρόμου και/ή κόμβο πλοίου/ξηράς.

G.II-13

Όχημα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (straddle carrier)
Υπερυψωμένο ανυψωτικό όχημα με ελαστικούς τροχούς για τη μετακίνηση ή στοιβασία
εμπορευματοκιβωτίων σε επίπεδη ενισχυμένη επιφάνεια.

G.II-14

Γερανοφόρο εμπρόσθιας στοιβασίας (reach stacker)
Όχημα-ελκυστήρας με πρόσθιο εξοπλισμό για ανύψωση, στοιβασία ή μετακίνηση ITU

G.II-15

Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα
Όχημα εξοπλισμένο με ηλεκτροκίνητες οριζόντιες περόνες που του επιτρέπουν να ανυψώνει,
να μετακινεί ή να στοιβάζει παλέτες, εμπορευματοκιβώτια ή swap bodies. Τα δύο τελευταία
είναι συνήθως κενά.

G.II-16

Αρτάνη
Ρυθμιζόμενο εξάρτημα επί ανυψωτικού εξοπλισμού, που έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση με τα
άνω γωνιακά εξαρτήματα μιας ITU.
Πολλές αρτάνες έχουν πρόσθετους βραχίονες συγκράτησης που συγκρατούν τα κάτω
πλευρικά στοιχεία μιας ITU.
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A. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Flat (φλατ); A.II.B-09
Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil); A.VI-05
Heavy fuel oil (υπόλειμμα); A.VI-06
Joule; A.VI-03
Mονωμένη (ισοθερμική) φορτάμαξα; A.II.A-23
Swap body (κινητο αμαξωμα – σουαπ); A.II.B-08
Teu (μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - twenty-foot equivalent unit); A.II.B-07
Αμαξοστοιχία; A.IV-05
Αμαξοστοιχία σταθερής σύνθεσης; A.II.A-05
Αναβαθμισμένη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων; A.I-15
Απασχόληση; A.III-05
Απόβαρο; A.V-19
Αποβαρο εμπορευματοκιβωτιου; A.II.B-05
Αποβιβασθείς σιδηροδρομικός επιβάτης; A.V-10
Απόπειρα αυτοκτονίασ; A.VII-03
Αποστολή (φορτίου); A.V-14
Ατύχημα; A.VII-01
Ατύχημα με θύματα; A.VII-07
Ατυχημα σχετικο με τη μεταφορα επικινδυνων εμπορευματων; A.VII-17
Ατυχηματα σε ατομα που προκαλουνται απο κινουμενο τροχαιο υλικο; A.VII-14
Ατυχήματα σε ισόπεδεσ διαβάσεισ; A.VII-13
Αυτοκινητάμαξα; A.II.A-09
Αυτοκτονία; A.VII-02
Βενζίνη; A.VI-04
Βυτιοφόρο όχημα (φορτάμαξα-δεξαμενή); A.II.A-29
Γραμμή ελαφρού σιδηροδρόμου; A.I-09
Δαπάνες συντήρησης τροχαίου υλικού; A.III-11
Δαπάνες συντήρησης υποδομής; A.III-10
Διαχειριστής υποδομής; A.III-03
Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές; A.V-04
Διεθνεις σιδηροδρομικες μεταφορες εμπορευματων – εκφορτωθεντα (εισελθοντα); A.V-28
Διεθνεις σιδηροδρομικες μεταφορες εμπορευματων – φορτωθεντα (εξελθοντα); A.V-27
Εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές; A.V-03
Είδη αμαξοστοιχιών; A.IV-06
Είδη απασχόλησης; A.III-06
Είδη αποστολών; A.V-15
Είδη σιδηροδρομικών μεταφορών; A.V-02
Εκτεταμένή διακοπή τησ κυκλοφορίασ; A.VII-06
Εκτροχιασμόσ; A.VII-12
Εκφορτωθέντα εμπορεύματα; A.V-26
Ελαφρύς σιδηροδρομικός ελκυστήρας; A.II.A-08
Ελιγμοί; A.IV-03
Ελκτική άμαξα; A.II.A-07
Ελκτικό όχημα; A.II.A-06
Εμπορεύματα διαμετακομισθέντα αποκλειστικά σιδηροδρομικώς; A.V-29
Εμπορεύματα μεταφερόμενα σιδηροδρομικώς; A.V-16
Εμπορευματοκιβώτιο; A.II.B-03
Ενιαία εταιρεία; A.III-04
Επενδυτικές δαπάνες για τροχαίο υλικό; A.III-09
Επενδυτικές δαπάνες για υποδομή; A.III-08
Επιβατάμαξα; A.II.A-15
Επιβατικό σιδηροδρομικό όχημα; A.II.A-10
Επιβιβασθείς σιδηροδρομικός επιβάτης; A.V-09
Επικίνδυνα εμπορεύματα; A.V-24
Επίπεδη φορτάμαξα (πλατφόρμα); A.II.A-28
Ηλεκτρισμόσ; A.VI-10
Ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή; A.I-02
Ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική σύνδεση; A.I-07
Ηλικία σιδηροδρομικού οχήματος; A.II.A-33
Θερμαινόμενη φορτάμαξα; A.II.A-26
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Ιδιωτική παρακαμπτήρια σιδηροδρομική γραμμή; A.I-05
Ιδιωτική φορτάμαξα; A.II.A-21
Ικανοτητα μεταφορας επιβατων: θεσεις και κλινες; A.II.A-16
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: θέσεις ορθίων; A.II.A-17
Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (toe); A.VI-02
Κατανάλωση ενέργειας για σιδηροδρομικές μεταφορές; A.VI-01
Κατηγοριεσ ατομων στα στατιστικα στοιχεια σχετικα με τα σιδηροδρομικα ατυχηματα; A.VII-16
Κατηγορίες εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς; A.V-21
Κλειστή φορτάμαξα; A.II.A-22
Κοινός σιδηροδρομικός σταθμός; A.I-22
Κύκλος εργασιών; A.III-07
Κύρια σιδηροδρομική γραμμή; A.I-12
Λιγνίτησ; A.VI-09
Λιθάνθρακασ; A.VI-08
Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων; A.II.B-04
Μέγιστη εμπορική ταχύτητα; A.I-19
Μεικτό βάρος εμπορευμάτων; A.V-18
Μεικτός ελκόμενος χιλιομετρικός τόνος; A.IV-14
Μεταφορικη ικανοτητα φορταμαξας; A.II.A-32
Μετρό; A.I-08
Μήκος σιδηροδρομικών συνδέσεων σε λειτουργία; A.I-16
Μονάδα ro-ro; A.II.B-12
Μονάδα διατροπικών μεταφορών (itu); A.II.B-02
Μονάδα φόρτωσης; A.II.B-01
Νεκρόσ; A.VII-09
Όχημα ελαφρού σιδηροδρόμου; A.II.A-13
Όχημα μετρό; A.II.A-11
Παλέτα; A.II.B-10
Παρακαμπτήριες σιδηροδρομικές γραμμές; A.I-04
Περιτύπωμα φόρτωσης; A.I-20
Προσφερόμενη χιλιομετρική θέση; A.IV-12
Προσφερόμενος χιλιομετρικός τόνος; A.IV-10
Πυρκαγιέσ σε τροχαίο υλικό; A.VII-15
Ρυμουλκούμενο όχημα (ρυμούλκα) αυτοκινητάμαξας; A.II.A-14
Σιδηροδρομική γραμμή; A.I-11
Σιδηροδρομική γραμμή αποκλειστικά υψηλών ταχυτήτων; A.I-14
Σιδηροδρομικη γραμμη κυκλοφορίας; A.I-03
Σιδηροδρομική διαμετακόμιση; A.V-05
Σιδηροδρομική επιχείρηση; A.III-01
Σιδηροδρομική κυκλοφορία; A.IV-01
Σιδηροδρομική κυκλοφορία σε εθνικό έδαφος; A.IV-02
Σιδηροδρομική μεταφορά; A.V-01
Σιδηροδρομική σύνδεση (line); A.I-06
Σιδηροδρομικό δίκτυο; A.I-17
Σιδηροδρομικό όχημα; A.II.A-01
Σιδηροδρομικό όχημα υψηλών ταχυτήτων; A.II.A-02
Σιδηροδρομικο οχημα υψηλων ταχυτητων με συστημα κλισεως; A.II.A-03
Σιδηροδρομικός επιβάτης; A.V-06
Σιδηροδρομικός επιβάτης με εισιτήριο; A.V-07
Σιδηροδρομικός μεταφορέας; A.III-02
Σιδηροδρομικός σταθμός; A.I-21
Σιδηρόδρομος; A.I-01
Σκευοφόρος; A.II.A-18
Σοβαρη ζημια σε υλικο, γραμμη, λοιπεσ εγκαταστασεισ η περιβαλλον; A.VII-05
Σοβαρό ατύχημα; A.VII-04
Σοβαρό ατύχημα με θύματα; A.VII-08
Σταθμός διαλογής; A.I-24
Στάση; A.I-23
Συγκρουσεισ (συγκρουση αμαξοστοιχων), συμπεριλαμβανομενων συγκρουσεων με εμποδια εντοσ του
περιθωριου περιτυπωματοσ; A.VII-11
Συμβατική σιδηροδρομική γραμμή; A.I-13
Συμβατικό σιδηροδρομικό όχημα υψηλών ταχυτήτων; A.II.A-04
Σύνδεση σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων; A.V-30
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Συνολικό μεικτό βάρος εμπορευμάτων; A.V-17
Συνολικός μεικτός ελκόμενος χιλιομετρικός τόνος; A.IV-13
Ταξίδι σιδηροδρομικού επιβάτη; A.V-11
Ταξίδι σιδηροδρομικού οχήματος; A.IV-04
Τερματικός σταθμός διατροπικών σιδηροδρομικών μεταφορών; A.I-25
Τμήμα σιδηροδρομικού δικτύου; A.I-18
Τόπος αποβίβασης; A.V-13
Τόπος εκφόρτωσης; A.V-32
Τόπος επιβίβασης; A.V-12
Τόπος φόρτωσης; A.V-31
Τραυματίασ; A.VII-10
Τρόλεϊ μεταφοράς; A.II.B-11
Τροχιοδρομική γραμμή (τραμ); A.I-10
Τροχιοδρομικό όχημα (τραμ); A.II.A-12
Τύποι εμπορευματοκιβωτίων; A.II.B-06
Τύποι φορτίου που μεταφέρεται; A.V-22
Υγροποιημένα πετρελαϊκά αέρια (lpg); A.VI-07
Φορτάμαξα; A.II.A-19
Φορταμαξα διατροπικων μεταφορων (βλεπε z.ιι-10); A.II.A-31
Φορτάμαξα ιδιοκτησίας σιδηροδρομικής επιχείρησης; A.II.A-20
Φορτάμαξα με υψηλές παρειές; A.II.A-27
Φορτάμαξα σιλό; A.II.A-30
Φορτάμαξα-ψυγείο; A.II.A-24
Φορτάμαξα-ψυγείο που ψύχεται μηχανικώς; A.II.A-25
Φορτωθέντα εμπορεύματα; A.V-25
Χιλιομετρική teu; A.V-23
Χιλιομετρική αμαξοστοιχία; A.IV-07
Χιλιομετρική φορτάμαξα; A.IV-11
Χιλιομετρικό ελκόμενο όχημα; A.IV-09
Χιλιομετρικό ελκτικό όχημα; A.IV-08
Χιλιομετρικός σιδηροδρομικός επιβάτης (pkm); A.V-08
Χιλιομετρικός τόνος (tkm); A.V-20
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B. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Eισοδοσ οδικου οχηματοσ σε μια χωρα; B.IV-08
Flat (φλατ); B.II.B-09
Gas/diesel oil (αποσταγμα fuel oil); B.VI-05
Joule; B.VI-03
Swap body (κινητο αμαξωμα – σουαπ); B.II.B-08
Teu (μοναδα ισοδυναμουσα με εικοσι ποδια - twenty-foot equivalent unit); B.II.B-07
Tρoχιοδρoμoσ (τραμ); B.II.A-19
Αλλη επιφανεια οδου; B.VII-20
Αλλοδαπο οδικο οχημα; B.II.A-04
Απασχοληση; B.III-09
Αποβαρο; B.V-21
Αποβαρο εμπορευματοκιβωτιου; B.II.B-05
Αρθρωτο οχημα; B.II.A-32
Αστικεσ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-07
Αστικη οδικη κυκλοφορια; B.IV-04
Αστικη περιοχη; B.I-18
Ατυχημα με θυματα; B.VII-01
Ατυχημα με οδηγουσ υπο την επηρεια αλκοολ, ναρκωτικων η φαρμακων; B.VII-15
Ατυχημα μεταξυ οδικου οχηματοσ και πεζου; B.VII-12
Αυτοκινητο οδικο οχημα; B.II.A-06
Αυτοκινητο οδικο οχημα ειδικησ χρησησ; B.II.A-34
Αυτοκινητο οδικο οχημα μεταφορασ εμπορευματων; B.II.A-25
Αυτοκινητοδρομοσ; B.I-06
Βαροσ οχηματοσ χωρισ φορτιο; B.II.A-41
Βαρυ οδικο οχημα μεταφορασ εμπορευματων; B.II.A-23
Βενζινη; B.VI-04
Γεωργικο ρυμουκλουμενο; B.II.A-30
Γεωργικοσ ελκυστηρασ; B.II.A-28
Δαπανεσ συντηρησεωσ οδικων οχηματων; B.III-14
Δαπανεσ συντηρησεωσ οδων; B.III-13
Δημοσια επιχειρηση οδικων μεταφορων; B.III-08
Δημοσιεσ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-11
Διαδρομη επιβατη οδικου οχηματοσ; B.V-10
Διαδρομη επιβατη σε δημοσιεσ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-12
Διαμετακομιση οδικου οχηματοσ; B.IV-10
Διαμετακομισθεντα αποκλειστικα οδικωσ εμπορευματα; B.V-31
Διεθνεισ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-04
Διεμπορικεσ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-05
Εθνικεσ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-02
Εθνικο οδικο οχημα; B.II.A-03
Ειδη αμαξωματοσ οδικωνοχηματων μεταφορασ εμπορευματων; B.II.A-24
Εκφορτωθεντα εμπορευματα; B.V-28
Ελαφρα τραυματισμενοσ:; B.VII-08
Ελαφρυ οδικο οχημα μεταφορασ εμπορευματων; B.II.A-22
Εμπορευματα μεταφερομενα οδικωσ; B.V-18
Εμπορευματα που εισηλθαν στη χωρα οδικωσ (εκτοσ απο εμπορευματα που διαμετακομιστηκαν
αποκλειστικα οδικωσ); B.V-30
Εμπορευματα που εξηλθαν απο τη χωρα οδικωσ (εκτοσ απο εμπορευματα που διαμετακομιστηκαν
αποκλειστικα οδικωσ); B.V-29
Εμπορευματοκιβωτιο; B.II.B-03
Εναλλακτικο καυσιμο; B.II.A-43
Εξοδοσ οδικου οχηματοσ απο μια χωρα; B.IV-09
Επενδυτικεσ δαπανεσ για οδικα οχηματα; B.III-12
Επενδυτικεσ δαπανεσ για οδουσ; B.III-11
Επιβατησ (εμπλεκομενοσ σε ατυχημα με θυματα); B.VII-10
Επιβατησ οδικου οχηματοσ; B.V-08
Επιβατησ που αποβιβαζεται απο οδικο οχημα δημοσιασ μεταφορασ; B.V-14
Επιβατησ που επιβιβαζεται σε οδικο οχημα δημοσιασ μεταφορασ; B.V-13
Επιβατικο αμαξι; B.II.A-11
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Επιβατικο αυτοκινητο; B.II.A-08
Επιβατικο οδικο οχημα; B.II.A-07
Επιβατοχιλιομετρο στισ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-09
Επικινδυνα εμπορευματα; B.V-26
Επιφανεια δαπεδου εντοσ του αμαξωματοσ του οχηματοσ; B.II.A-37
Επιχειρηση; B.III-03
Επιχειρηση αστικησ οδικησ μεταφορασ επιβατων; B.III-07
Επιχειρηση οδικησ μεταφορασ εμπορευματων; B.III-06
Επιχειρηση οδικησ μεταφορασ επιβατων; B.III-05
Επιχειρηση οδικων μεταφορων; B.III-04
Ετησια μεση ημερησια ροη κυκλοφοριασ; B.IV-11
Ηλεκτρικη ενεργεια; B.VI-08
Ηλεκτροκινητα λεωφορεια (τρολεϊ); B.II.A-18
Ηλικια οδικου οχηματοσ; B.II.A-39
Ημερομηνια πρωτησ ταξινομησησ του αυτοκινητου οχηματοσ; B.II.A-44
Ημιρυμουλκουμενο (επικαθημενo); B.II.A-31
Ημιφωσ (η αγνωστο); B.VII-18
Θανατηφορο ατυχημα; B.VII-02
Θυμα; B.VII-04
Ικανοτητα μεταφορασ επιβατων των πουλμαν, λεωφορειων και τρολεϊ; B.II.A-20
Ισοδυναμο τονου πετρελαιου (toe); B.VI-02
Καταναλωση ενεργειασ απο οδικεσ μεταφορεσ; B.VI-01
Κατηγορια οδων; B.I-05
Κατηγοριεσ μεταφερομενων εμπορευματων; B.V-24
Κινητηριοσ ενεργεια; B.II.A-42
Κυβισμοσ; B.II.A-40
Κυκλοσ εργασιων; B.III-10
Κυκλοφορια με οδικα οχηματα χωρισ φορτιο; B.IV-03
Λεωφορειο; B.II.A-15
Λωριδα κυκλοφοριασ; B.I-12
Λωριδα λεωφορειων; B.I-13
Λωριδα ποδηλατων; B.I-15
Μεγεθη εμπορευματοκιβωτιων; B.II.B-04
Μεταφορεσ για ιδιο λογαριασμο; B.III-02
Μεταφορεσ επι μισθωσει η εναντι αμοιβησ; B.III-01
Μεταφορικη ικανοτητα; B.II.A-35
Μη θανατηφορο ατυχημα; B.VII-03
Μηκοσ οδου; B.I-17
Μικτο βαροσ εμπορευματων; B.V-20
Μικτο βαρος οχηματος (μεγιστο νομιμως επιτρεπομενο βαρος); B.II.A-38
Μινι λεωφορειο / μινι πουλμαν; B.II.A-17
Μοναδα διατροπικων μεταφορων (itu); B.II.B-02
Μοναδα φορτωσησ; B.II.B-01
Μοτοποδηλατο; B.II.A-09
Μοτοσικλετα; B.II.A-10
Νεκροσ; B.VII-05
Ξηρα επιφανεια οδου; B.VII-19
Ογκοσ φορτιου; B.II.A-36
Οδηγοσ (εμπλεκομενοσ σε ατυχημα με θυματα); B.VII-09
Οδικεσ ενδομεταφορεσ (καμποταζ); B.V-03
Οδικεσ μεταφορεσ διαμετακομισησ; B.V-06
Οδικη κυκλοφορια; B.IV-01
Οδικη κυκλοφορια εντοσ κατοικημενων περιοχων; B.IV-05
Οδικη κυκλοφορια σε εθνικο εδαφοσ; B.IV-02
Οδικη μεταφορα; B.V-01
Οδικο ατυχημα με εμπλοκη πολλων οχηματων; B.VII-14
Οδικο ατυχημα με ενα μονο οχημα; B.VII-13
Οδικο δικτυο; B.I-04
Οδικο οχημα; B.II.A-01
Οδικο οχημα μεταφορασ εμπορευματων; B.II.A-21
Οδικοσ ελκυστηρασ; B.II.A-27
Οδικοσ συρμοσ; B.II.A-33
Οδοσ; B.I-01
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Οδοσ ε; B.I-10
Οδοσ εκτοσ κατοικημενησ περιοχησ; B.I-09
Οδοσ εντοσ κατοικημενησ περιοχησ: αστικη οδοσ; B.I-08
Οδοσ με οδοστρωμα; B.I-02
Οδοσ ταχειασ κυκλοφοριασ; B.I-07
Οδοσ χωρισ οδοστρωμα; B.I-03
Οδοστρωμα; B.I-11
Οχηματοχιλιομετρο; B.IV-07
Παλετα; B.II.B-10
Πεζοσ (εμπλεκομενοσ σε ατυχημα με θυματα); B.VII-11
Ποδηλατο; B.II.A-05
Ποδηλατοδρομοσ; B.I-16
Πουλμαν; B.II.A-16
Πουλμαν, μινι πουλμαν, λεωφορειο η μινι λεωφορειο; B.II.A-14
Ρυμουλκουμενο; B.II.A-29
Σκοταδι; B.VII-17
Σοβαρα τραυματισμενοσ:; B.VII-07
Στολοσ οδικων οχηματων; B.II.A-02
Συνδεση μεταφορας επιβατων οδικου οχηματος; B.V-15
Συνδεση οδικησ μεταφορασ εμπορευματων; B.V-32
Συνολικο μικτο βαροσ εμπορευματων; B.V-19
Ταξι; B.II.A-12
Ταξιδι οδικου οχηματοσ; B.IV-06
Τονοχιλιομετρο στισ οδικεσ μεταφορεσ; B.V-22
Τοποσ αποβιβασησ; B.V-17
Τοποσ εκφορτωσησ; B.V-34
Τοποσ επιβιβασησ; B.V-16
Τοποσ φορτωσησ; B.V-33
Τραυματιασ:; B.VII-06
Τρολεϊ μεταφορασ; B.II.B-11
Τροχιοδρομικη γραμμη; B.I-14
Τροχοσπιτο; B.II.A-13
Τυποι εμπορευματοκιβωτιων; B.II.B-06
Τυποι φορτιου; B.V-25
Υγροποιημενα πετρελαϊκα αερια (lpg); B.VI-06
Υγροποιημενα φυσικα αερια (ngl); B.VI-07
Φορτηγο αυτοκινητο; B.II.A-26
Φορτωθεντα εμπορευματα; B.V-27
Φωσ ημερασ; B.VII-16
Χιλιομετρικο οδικο teu; B.V-23
Χρηση μεταφορικησ ικανοτητασ; B.V-35
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C. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (ΜΕΥΟ)
Eισοδοσ σκαφουσ μευο; C.IV-10
Flat (φλατ); C.II.B-09
Gas/diesel oil (αποσταγμα fuel oil); C.VI-05
Joule; C.VI-03
Swap body (κινητο αμαξωμα – σουαπ); C.II.B-08
Teu (μοναδα ισοδυναμουσα με εικοσι ποδια - twenty-foot equivalent unit); C.II.B-07
Un/locode; C.I-10
Αιτια ενοσ ατυχηματοσ σε εσωτερικεσ υδατινεσ οδουσ; C.VII-15
Αλλοδαπο σκαφοσ μευο; C.II.A-03
Ανταποκριση μεταφορασ εμπορευματων μεσω ευο; C.V-27
Ανταποκριση μεταφορασ επιβατων ευο; C.V-14
Απασχοληση; C.III-06
Αποβαθρεσ αποεπιβιβασησ; C.I-16
Αποβαρο; C.V-20
Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου; C.II.B-05
Αποβιβασθεισ επιβατησ ευο; C.V-13
Απωλεια σε εσωτερικεσ υδατινεσ οδουσ; C.VII-11
Αρτανη; C.II.B-16
Αστικεσ μεταφορεσ μεσω εσωτερικων υδατινων οδων; C.V-09
Ατυχημα; C.VII-01
Ατυχημα με θυματα; C.VII-03
Ατυχημα σε εσωτερικεσ υδατινεσ οδουσ; C.VII-02
Αυτοκινουμενη δεξαμενοφορτηγιδα; C.II.A-14
Αυτοκινουμενη δεξαμενοφορτηγιδα ωθησησ; C.II.A-15
Αυτοκινουμενη φορτηγιδα; C.II.A-09
Αυτοκινουμενη φορτηγιδα ωθησησ; C.II.A-10
Βενζινη; C.VI-04
Γερανογεφυρα; C.II.B-12
Γερανοφορο εμπροσθιασ στοιβασιασ (reach stacker); C.II.B-14
Δαπανεσ συντηρησεωσ για σκαφη; C.III-11
Δαπανεσ συντηρησεωσ υποδομησ; C.III-10
Δημοσια επιχειρηση μευο; C.III-03
Δημοσια λιμενικη επιχειρηση εσωτερικων υδατινων οδων; C.III-05
Διαμετακομιση σκαφουσ μευο; C.IV-12
Διεθνεισ μεταφορεσ μεσω εσωτερικων υδατινων οδων; C.V-05
Διεμπορικεσ μεταφορεσ μεσω ευο; C.V-06
Δικτυο πλωτων εσωτερικων υδατινων οδων; C.I-06
Εθνικεσ μεταφορεσ μεσω εσωτερικων υδατινων οδων; C.V-02
Εθνικο σκαφοσ μευο; C.II.A-02
Εκφορτωθεντα εμπορευματα; C.V-26
Ελαφρα τραυματισμενοσ:; C.VII-10
Εμπορευματα μεταφερομενα μεσω ευο; C.V-17
Εμπορευματοκιβωτιο; C.II.B-03
Ενδομεταφορεσ μεσω εσωτερικων υδατινων οδων (καμποταζ); C.V-04
Εξοδοσ σκαφουσ μευο; C.IV-11
Επενδυτικεσ δαπανεσ για σκαφη; C.III-09
Επενδυτικεσ δαπανεσ για υποδομη; C.III-08
Επιβατησ ευο; C.V-10
Επιβατικο σκαφοσ μευο; C.II.A-06
Επιβιβασθεισ επιβατησ ευο; C.V-12
Επικινδυνα εμπορευματα; C.V-24
Επιχειρηση; C.III-01
Επιχειρηση μεταφορων μεσω εσωτερικων υδατινων οδων (μευο); C.III-02
Εσωτερικη μετακινηση; C.V-03
Ετοσ κατασκευησ σκαφουσ; C.II.A-26
Ημιφωσ (η αγνωστο); C.VII-18
Θανατηφορο ατυχημα; C.VII-04
Ισοδυναμο τονου πετρελαιου (toe); C.VI-02
Ισχυσ (kw); C.II.A-25
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Καταναλωση ενεργειασ απο μευο; C.VI-01
Κατηγοριεσ εμπορευματων που μεταφερονται μεσω ευο; C.V-23
Κατηγοριεσ πλωτων εσωτερικων υδατινων οδων; C.I-07
Κυκλοσ εργασιων; C.III-07
Κυκλοφορια μεσω εσωτερικων υδατινων οδων σε εθνικο εδαφοσ; C.IV-02
Κυκλοφορια σε εσωτερικεσ υδατινεσ οδουσ; C.IV-01
Κυκλοφορια σκαφων μευο χωρισ φορτιο; C.IV-03
Λιμανι; C.I-08
Λιμενικη επιχειρηση εσωτερικων υδατινων οδων; C.III-04
Λιμενικοι γερανοι κατα ανυψωτικη ικανοτητα; C.I-13
Λιμενικοι γερανοι κατα τυπο; C.I-14
Μεγεθη εμπορευματοκιβωτιων; C.II.B-04
Μεικτο βαροσ εμπορευματων; C.V-19
Μεταφορα μεσω εσωτερικων υδατινων οδων (μευο); C.V-01
Μεταφορεσ διαμετακομισησ μεσω εσωτερικων υδατινων οδων; C.V-08
Μεταφορικη ικανοτητα ενοσ εμπορικου σκαφουσ μευο; C.II.A-23
Μη θανατηφορο ατυχημα; C.VII-05
Μηκοσ αποβαθρασ λιμανιου; C.I-11
Μοναδα ro-ro; C.II.B-11
Μοναδα διατροπικων μεταφορων (itu); C.II.B-02
Μοναδα φορτωσησ; C.II.B-01
Νεκροσ; C.VII-06
Νηοπομπη εσωτερικων υδατινων οδων; C.IV-06
Οχημα στοιβασιασ και μεταφορασ εμπορευματοκιβωτιων (straddle carrier); C.II.B-13
Παλετα; C.II.B-10
Περονοφορο ανυψωτικο οχημα; C.II.B-15
Πλωτη διωρυγα; C.I-05
Πλωτη εσωτερικη υδατινη οδοσ; C.I-02
Πλωτη λιμνη; C.I-04
Πλωτοσ ποταμοσ; C.I-03
Πολυ σοβαρη απωλεια; C.VII-12
Ποταμοθαλασσιεσ μεταφορεσ; C.V-07
Ποταμοθαλασσιο σκαφοσ; C.II.A-04
Προσφερομενη χιλιομετρικη θεση; C.IV-09
Προσφερομενοσ χιλιομετρικοσ τονοσ (προσφερομενο τονοχιλιομετρο); C.IV-08
Ρυμουλκο; C.II.A-20
Ρυμουλκο ωθησησ; C.II.A-22
Ρυμουλκουμενη δεξαμενοφορτηγιδα; C.II.A-16
Ρυμουλκουμενη φορτηγιδα; C.II.A-11
Ρυμουλκωθουμενη δεξαμενοφορτηγιδα; C.II.A-18
Ρυμουλκωθουμενη φορτηγιδα; C.II.A-13
Σκαφοσ εμπορευματοκιβωτιων μευο; C.II.A-07
Σκαφοσ μεταφορασ αλλων εμπορευματων; C.II.A-19
Σκαφοσ μευο; C.II.A-01
Σκαφοσ ωθησησ; C.II.A-21
Σκοταδι; C.VII-17
Σοβαρα τραυματισμενοσ:; C.VII-09
Σοβαρη απωλεια; C.VII-13
Σοβαροσ τραυματισμοσ; C.VII-08
Στατιστικο λιμανι; C.I-09
Στολοσ εσωτερικων υδατινων οδων; C.II.A-08
Συμβαν σε εσωτερικεσ υδατινεσ οδουσ; C.VII-14
Συνδεσεις με αλλα μεσα μεταφορας; C.I-15
Συνολικο μεικτο βαροσ εμπορευματων; C.V-18
Ταξιδι ευο; C.IV-04
Τοποσ αποβιβασησ; C.V-16
Τοποσ εκφορτωσησ; C.V-29
Τοποσ επιβιβασησ; C.V-15
Τοποσ φορτωσησ; C.V-28
Τραυματιασ; C.VII-07
Τυποι εμπορευματοκιβωτιων; C.II.B-06
Υδατινη οδοσ; C.I-01
Υδατοφρακτησ; C.I-17
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Φορτηγο σκαφοσ μευο; C.II.A-05
Φορτωθεντα εμπορευματα; C.V-25
Φωσ ημερασ; C.VII-16
Χιλιομετρικη νηοπομπη; C.IV-07
Χιλιομετρικο teu μεσω εσωτερικων υδατινων οδων; C.V-22
Χιλιομετρικο σκαφοσ; C.IV-05
Χιλιομετρικοσ επιβατησ (επιβατοχιλιομετρο) eyo; C.V-11
Χιλιομετρικοσ τονοσ (τονοχιλιομετρο) eyo; C.V-21
Χωρα / περιοχη εκφορτωσησ / αποβιβασησ; C.V-31
Χωρα / περιοχη φορτωσησ / επιβιβασησ; C.V-30
Χωρητικοτητα ενος επιβατικου σκαφους μευο; C.II.A-24
Χωροσ ελλιμενισμου ro-ro; C.I-12
Ωθουμενη δεξαμενοφορτηγιδα; C.II.A-17
Ωθουμενη φορτηγιδα; C.II.A-12
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D. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ
Gas/diesel oil (αποσταγμα fuel oil); D.VI-05
Joule; D.VI-03
Αγωγοι πετρελαιου και αεριου; D.I-01
Αγωγοσ αεριου; D.I-05
Αγωγοσ πετρελαιου (πετρελαιαγωγοσ); D.I-04
Απασχοληση; D.III-04
Αργό πετρέλαιο; D.V-08
Βενζινη; D.VI-04
Δαπανεσ συντηρησεωσ υποδομησ; D.III-07
Δημοσια επιχειρηση μεταφορων με αγωγουσ; D.III-03
Διεθνείσ μεταφορέσ με αγωγούσ αερίου; D.V-05
Διεθνείσ μεταφορέσ με πετρελαιαγωγούσ; D.V-04
Δικτυο αγωγων; D.I-03
Διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα; D.V-09
Εγκαταστασεισ αγωγων; D.I-02
Εθνικέσ μεταφορέσ με αγωγούσ αερίου; D.V-03
Εθνικέσ μεταφορέσ με πετρελαιαγωγούσ; D.V-02
Εμπορευματα που εισηλθαν στη χωρα μεσω αγωγων (εκτοσ απο εμπορευματα που διαμετακομιστηκαν
αποκλειστικα μεσω αγωγων); D.V-14
Εμπορευματα που εξηλθαν απο τη χωρα μεσω αγωγων (εκτοσ απο εμπορευματα που διαμετακομιστηκαν
αποκλειστικα μεσω αγωγων); D.V-13
Εμπορεύματα που μεταφέρονται με αγωγούσ; D.V-07
Επενδυτικεσ δαπανεσ για υποδομη; D.III-06
Επιχειρηση; D.III-01
Επιχειρηση μεταφορων με αγωγουσ; D.III-02
Ηλεκτρικη ενεργεια; D.VI-09
Ισοδυναμο τονου πετρελαιου (toe); D.VI-02
Καταναλωση ενεργειασ για μεταφορεσ μεσω πετρελαιαγωγων; D.VI-01
Κυκλοσ εργασιων; D.III-05
Μεταφορέσ διαμετακόμισησ μέσω αγωγών; D.V-15
Μεταφορέσ με αγωγούσ; D.V-01
Μεταφορική ικανότητα αγωγού; D.V-06
Σύνδεση μεταφοράσ εμπορευμάτων μέσω αγωγών; D.V-16
Τονοχιλιομετρο αγωγου; D.V-12
Τόποσ εξαγωγήσ ή παράδοσησ αερίου; D.V-18
Τοποσ του σταθμου αρχικησ αντλησησ η συμπιεσησ; D.V-17
Τυποι αγωγων πετρελαιου και αεριου; D.I-06
Υγροποιημενα πετρελαϊκα αερια (lpg); D.VI-06
Υγροποιημενα φυσικα αερια (ngl):; D.VI-08
Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (lpg); D.V-11
Υγροποιημενο φυσικο αεριο (lng); D.VI-07
Υγροποιημένο φυσικό αέριο (lng); D.V-10
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Flat (φλατ); E.II.B-09
Gas/diesel oil (απόσταγμα fuel oil); E.VI-04
Heavy fuel oil (υπόλειμμα); E.VI-05
Joule; E.VI-03
Lo-lo (lift-on lift-off); E.V-40
Ro-ro (roll-on roll-off); E.V-42
Swap body (κινητο αμαξωμα – σουαπ); E.II.B-08
Teu (μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - twenty-foot equivalent unit); E.II.B-07
Teu επί πλοίου; E.V-19
Un/locode; E.I-05
Αλλεσ προσεγγίσεισ; E.IV-11
Αναχώρηση εμπορικού πλοίου; E.IV-13
Ανταποκρισεισ λιμανιου στη ξηρα με αλλα μεσα μεταφορασ και ναυτιλιακεσ μεταφορεσ μικρων αποστασεων;
E.I-16
Απασχόληση; E.III-10
Απόβαρο; E.V-38
Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου; E.II.B-05
Αποβιβασθείσ θαλάσσιοσ επιβάτησ; E.V-30
Απόσταση από λιμάνι σε λιμάνι; E.IV-07
Αριθμόσ αναγνώρισησ πλοίου του imo; E.II.A-07
Αφιξη εμπορικού πλοίου; E.IV-12
Βοηθήματα και υπηρεσίεσ λιμενικήσ ναυσιπλοϊασ; E.I-15
Δημόσια επιχείρηση θαλάσσιων μεταφορών; E.III-05
Δημόσια λιμενική επιχείρηση; E.III-07
Διεθνείσ θαλάσσιεσ μεταφορέσ; E.V-04
Διεμπορικέσ θαλάσσιεσ μεταφορέσ; E.V-05
Εθνικέσ θαλάσσιεσ μεταφορέσ; E.V-03
Είδη φορτίου; E.V-39
Εκδρομή επιβάτη κρουαζιέρασ; E.V-31
Εκφορτωθέντα εμπορεύματα; E.V-48
Ελεγχοσ απο το κρατουσ του λιμενα; E.IV-15
Εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσησ; E.V-35
Εμπορευματοκιβώτιο; E.II.B-03
Εμπορικέσ θαλάσσιεσ μεταφορέσ; E.V-02
Εμπορικό πλοίο; E.II.A-06
Εμπορικόσ στόλοσ; E.II.A-12
Επιβαίνοντεσ επιβάτεσ; E.V-25
Επιβάτησ κρουαζιέρασ; E.V-21
Επιβιβασθείσ θαλάσσιοσ επιβάτησ; E.V-29
Επικίνδυνα εμπορεύματα; E.V-45
Επιχείρηση; E.III-03
Επιχειρηση θαλασσιων μεταφορων (ναυτιλιακη εταιρια); E.III-04
Ετοσ κατασκευησ σκαφουσ; E.II.A-02
Ετοσ τελευταιασ ριζικησ επισκευησ η τροποποιησησ; E.II.A-03
Θαλάσσια κυκλοφορία; E.IV-01
Θαλάσσια παράκτια ζώνη; E.I-01
Θαλάσσια φάση; E.IV-05
Θαλάσσια φορτηγίδα ξηρού φορτίου; E.II.A-04
Θαλάσσιεσ μεταφορέσ; E.V-01
Θαλασσιο σκαφοσ; E.II.A-01
Θαλάσσιο σκάφοσ με εθνική σημαία; E.II.A-10
Θαλάσσιο σκάφοσ με ξένη σημαία; E.II.A-11
Θαλάσσιο ταξίδι; E.IV-04
Θαλάσσιοσ επιβάτησ; E.V-20
Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (toe); E.VI-02
Καταναλωση ενεργειασ απο εμπορικα πλοια; E.VI-01
Κατηγοριεσ απασχολησησ – προσωπικο επιχειρησεων θαλασσιων μεταφορων; E.III-11
Κατηγορίεσ απασχόλησησ – προσωπικό λιμενικών επιχειρήσεων; E.III-12
Κατηγοριεσ εμπορευματων που μεταφερονται δια θαλασσησ; E.V-44
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Κεντρικό λιμάνι; E.I-04
Κρατηση υπο τον ελεγχο του κρατουσ του λιμενα; E.IV-16
Κράτοσ νηολόγησησ θαλάσσιου σκάφουσ (κράτοσ σημαίασ); E.II.A-09
Κρουαζιερόπλοιο; E.II.A-08
Κύκλοσ εργασιών; E.III-09
Λιμάνι; E.I-02
Λιμάνι αποβίβασησ; E.V-34
Λιμάνι εκφόρτωσησ; E.V-51
Λιμάνι επιβίβασησ; E.V-33
Λιμάνι φόρτωσησ; E.V-50
Λιμενικέσ επισκευαστικέσ εγκαταστάσεισ; E.I-14
Λιμενική επιχείρηση; E.III-06
Λιμενικοί αποθηκευτικοί χώροι; E.I-08
Λιμενικοί γερανοί κατά ανυψωτική ικανότητα; E.I-12
Λιμενικοί γερανοί κατά τύπο; E.I-13
Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων; E.II.B-04
Μεικτό βάροσ εμπορευμάτων; E.V-37
Μεταφορέσ για ίδιο λογαριασμό; E.III-02
Μεταφορεσ επι μισθωσει η εναντι αμοιβησ; E.III-01
Μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο; E.V-46
Μη μοναδοποιημένεσ μεταφορέσ; E.V-09
Μη προγραμματισμένη θαλάσσια κυκλοφορία; E.IV-03
Μήκοσ αποβαθρών λιμανιών κατά χρήση; E.I-09
Μηκοσ λιμενικων αποβαθρων κατα βαθοσ νερου; E.I-10
Μονάδα ro-ro; E.II.B-11
Μονάδα διατροπικών μεταφορών (itu); E.II.B-02
Μονάδα φόρτωσησ; E.II.B-01
Μοναδοποιημένεσ μεταφορέσ; E.V-08
Ναυτιλιακέσ μεταφορέσ μεγάλων αποστάσεων; E.V-07
Ναυτιλιακέσ μεταφορέσ μικρών αποστάσεων; E.V-06
Νεκρό βάροσ (dwt); E.II.A-13
Νηογνώμονασ; E.III-08
Ολική χωρητικότητα (gross tonnage – gt); E.II.A-14
Παλέτα; E.II.B-10
Παροπλισμένο εμπορικό πλοίο; E.IV-14
Πλοίο; E.II.A-05
Πραγματοποιηθείσεσ χιλιομετρικέσ teu; E.V-17
Πραγματοποιηθέντεσ χιλιομετρικοί επιβάτεσ; E.V-26
Πραγματοποιηθέντεσ χιλιομετρικοί τόνοι; E.V-12
Προγραμματισμένη θαλάσσια κυκλοφορία; E.IV-02
Προσβασιμότητα λιμανιού – από τη θάλασσα; E.I-06
Προσέγγιση για ανεφοδιασμό; E.IV-10
Προσέγγιση εμπορικού πλοίου σε λιμάνι; E.IV-09
Προσφερόμενη χιλιομετρική teu; E.V-16
Προσφερόμενοσ χιλιομετρικόσ επιβάτησ; E.V-24
Προσφερόμενοσ χιλιομετρικόσ τόνοσ; E.V-11
Σκοπόσ ταξιδιού θαλάσσιου επιβάτη; E.V-28
Στατιστικό λιμάνι; E.I-03
Σύνδεση θαλάσσιασ μεταφοράσ εμπορευμάτων; E.V-49
Σύνδεση μεταφοράσ θαλάσσιων επιβατών; E.V-32
Συνολικο μεικτο βαροσ εμπορευματων; E.V-36
Σύστημα αυτόματησ ταυτοποίησησ; E.II.A-15
Ταξίδι θαλάσσιου επιβάτη; E.V-22
Ταξίδι με φορτίο; E.IV-06
Τόνοι επί πλοίου; E.V-14
Τύποι εμπορευματοκιβωτίων; E.II.B-06
Φορτίο ro-ro; E.V-43
Φορτίο εμπορευματοκιβωτίων; E.V-41
Φορτωθέντα εμπορεύματα; E.V-47
Χερσαίεσ λιμενικέσ εγκαταστάσεισ; E.I-07
Χιλιομετρική teu (teu-χιλιόμετρο); E.V-15
Χιλιομετρικό σκάφοσ; E.IV-08
Χιλιομετρικόσ επιβάτησ (επιβατοχιλιόμετρο); E.V-23
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Χιλιομετρικόσ τόνοσ; E.V-10
Χρήση επιβατικήσ ικανότητασ; E.V-27
Χρήση ικανότητασ σε τεu; E.V-18
Χρήση μεταφορικήσ ικανότητασ; E.V-13
Χώροσ ελλιμενισμού ro-ro; E.I-11
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F. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Joule; F.VI-03
Αερολιμένασ; F.I-01
Αερολιμένασ εσωτερικών πτήσεων; F.I-03
Αεροπορικέσ μεταφορέσ; F.V-01
Αεροπορική εταιρεία (εμπορικόσ αερομεταφορέασ); F.III-02
Αεροπορική υπηρεσία μεταφοράσ επιβατών; F.IV-21
Αεροπορικη υπηρεσια μεταφορασ φορτιου και αλληλογραφιασ; F.IV-22
Αεροπορικόσ επιβάτησ; F.V-06
Αεροπορικόσ επιβάτησ επί πληρωμή; F.V-07
Αεροπορικόσ επιβάτησ χωρίσ πληρωμή; F.V-08
Αεροπορικόσ στόλοσ; F.II-02
Αεροσκάφοσ; F.II-01
Αλλαγή πορείασ; F.IV-07
Αλληλογραφία; F.V-29
Αλληλογραφία επί του αεροσκάφουσ; F.V-31
Αμεσα διερχόμενοι επιβάτεσ; F.V-11
Αναχώρηση αεροσκάφουσ; F.IV-03
Απασχόληση; F.III-09
Απόβαρο; F.V-24
Αποσκευέσ; F.V-20
Απόσταση από αερολιμένα σε αερολιμένα; F.IV-09
Αριθμόσ πτήσησ (αεροσκάφουσ); F.IV-25
Ατύχημα; F.VII-01
Ατύχημα σε εθνικά νηολογημένο αεροσκάφος; F.VII-12
Ατύχημα σε εθνική επικράτεια; F.VII-11
Αφιξη αεροσκάφουσ; F.IV-04
Διάδρομοι προσγειώσεων-απογειώσεων αερολιμένα; F.I-05
Διαθέσιμεσ θέσεισ επιβατών; F.IV-31
Διεθνείσ αεροπορικέσ μεταφορέσ; F.V-04
Διεθνήσ αερολιμένασ; F.I-02
Διεθνήσ πτήση; F.IV-16
Διπλωματικόσ σάκοσ; F.V-32
Εγκαταστάσεισ διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών; F.I-10
Εγκαταστάσεισ ελέγχου εισιτηρίων; F.I-07
Εθνικέσ αεροπορικέσ μεταφορέσ; F.V-03
Είδη απασχόλησησ; F.III-10
Ελαφρύσ τραυματισμόσ; F.VII-07
Εμπορικέσ αεροπορικέσ μεταφορέσ; F.V-02
Εμπορική αεροπορική υπηρεσία; F.IV-18
Εμπορική κίνηση αεροσκάφουσ; F.IV-02
Εμπορική πτήση; F.IV-17
Εξοδα συντήρησησ - αερολιμένεσ; F.III-07
Εξοδα συντήρησησ – αεροσκάφοσ; F.III-08
Επιβάτεσ τερματικού σταθμού; F.V-13
Επιβιβασθέντεσ αεροπορικοί επιβάτεσ; F.V-14
Επικίνδυνα εμπορεύματα; F.V-37
Επιχείρηση; F.III-01
Ζεύγοσ αερολιμένων; F.IV-08
Ζευγοσ πολεων – προελευση και προορισμοσ πτησεων (ofod); F.IV-10
Ηλικία αεροσκάφουσ; F.II-06
Θανάσιμοσ τραυματισμόσ; F.VII-04
Ισοδύναμο τόνου πετρελαίου (toe); F.VI-02
Κατανάλωση ενέργειασ για αεροπορικέσ μεταφορέσ; F.VI-01
Καταταξη αεροσκαφων βασει τησ διαμορφωσησ τουσ; F.II-04
Καταταξη αεροσκαφων βασει των χαρακτηριστικων θορυβου; F.II-05
Κατηγορίεσ εμπορευμάτων που μεταφέρονται αεροπορικώσ; F.V-36
Κίνηση αεροσκάφουσ; F.IV-01
Κοινή χρήση κωδικών; F.IV-26
Κράτοσ νηολόγησησ; F.VII-10
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Κράτοσ του αερομεταφορέα; F.VII-09
Κράτοσ του περιστατικού; F.VII-08
Κύκλοσ εργασιών; F.III-06
Λειτουργικόσ στόλοσ; F.II-03
Μεικτό βάροσ εμπορευμάτων; F.V-23
Μεση ημερησια χρηση αεροσκαφουσ - ωρεσ πτησησ επι πληρωμη; F.IV-29
Μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο; F.V-38
Μεταφερόμενοι αεροπορικοί επιβάτεσ; F.V-09
Μετεπιβιβαζόμενοι ή έμμεσα διερχόμενοι επιβάτεσ; F.V-12
Μη θανάσιμοσ τραυματισμόσ; F.VII-05
Μη προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία; F.IV-20
Πραγματοποιηθέντα χιλιομετρικά αεροσκάφη; F.IV-30
Πραγματοποιηθέντεσ χιλιομετρικοί τόνοι επί πληρωμή; F.V-39
Πραγματοποιηθέντεσ χιλιομετρικοί τόνοι επιβατών; F.V-19
Προγραμματισμένη αεροπορική υπηρεσία; F.IV-19
Προελευση και προορισμοσ πτησεων (ofod); F.V-05
Προσφερόμενη χιλιομετρική θέση; F.IV-32
Προσφερόμενοσ χιλιομετρικόσ τόνοσ; F.IV-33
Πτήσεισ γενικήσ αεροπορίασ – εμπορικέσ; F.IV-23
Πτήσεισ γενικήσ αεροπορίασ – μη εμπορικέσ; F.IV-24
Πτήση; F.IV-14
Πτήση εσωτερικού; F.IV-15
Πύλεσ επιβατών; F.I-08
Σοβαρό συμβάν; F.VII-03
Σοβαρόσ τραυματισμόσ; F.VII-06
Στάδιο διεθνούσ πτήσησ; F.IV-13
Στάδιο πτήσησ; F.IV-11
Στάδιο πτήσησ εσωτερικού; F.IV-12
Στάση επί πληρωμή; F.IV-05
Στάση χωρίσ πληρωμή; F.IV-06
Συμβάν; F.VII-02
Συνδέσεισ με άλλα μέσα μεταφοράσ; F.I-11
Συνολικό μεικτό βάροσ εμπορευμάτων; F.V-22
Συνολικόσ χρόνοσ πτήσησ; F.IV-27
Σύνολο φορτίου/αλληλογραφίασ; F.V-35
Συντελεστήσ πληρότητασ; F.V-16
Συντελεστήσ πληρότητασ εκφρασμένοσ σε βάροσ; F.V-40
Τερματίζοντεσ επιβάτεσ; F.V-10
Τερματικόσ σταθμόσ αερολιμένα; F.I-04
Τροχόδρομοι αερολιμένα; F.I-06
Φορέασ διαχείρισησ αερολιμένα; F.III-03
Φορέασ παροχήσ υπηρεσιών αερολιμένα; F.III-05
Φορεασ παροχησ υπηρεσιων ελεγχου εναεριασ κυκλοφοριασ; F.III-04
Φορτίο; F.V-21
Φορτίο επί του αεροσκάφουσ; F.V-26
Φορτωθείσα και εκφορτωθείσα αλληλογραφία; F.V-30
Φορτωθέν ή εκφορτωθέν φορτίο; F.V-25
Χιλιομετρικοι επιβατεσ που ταξιδευουν με σταδιο πτησησ; F.V-17
Χιλιομετρικοι επιβατεσ που ταξιδευουν μεταξυ αερολιμενων προελευσησ / προορισμου; F.V-18
Χιλιομετρικοι τονοι αλληλογραφιασ που πραγματοποιουνται απο σταδιο πτησησ; F.V-33
Χιλιομετρικοι τονοι αλληλογραφιασ που πραγματοποιουνται μεταξυ αερολιμενων προελευσησ / προορισμου;
F.V-34
Χιλιομετρικοι τονοι φορτιου που πραγματοποιουνται απο σταδιο πτησησ; F.V-27
Χιλιομετρικοι τονοι φορτιου που πραγματοποιουνται μεταξυ αερολιμενων προελευσησ / προορισμου; F.V-28
Χιλιομετρικόσ επιβάτησ (επιβατοχιλιόμετρο); F.V-15
Χώροσ στάθμευσησ αερολιμένα; F.I-09
Ωρεσ αεροσκάφουσ; F.IV-28
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G. ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Flat (φλατ); G.II-09
Piggyback transport (σιδηροδρομικη/οδικη μεταφορα); G.I-05
Swap body (κινητο αμαξωμα – σουαπ); G.II-08
Teu (μονάδα ισοδύναμη με είκοσι πόδια - twenty-foot equivalent unit); G.II-07
Απόβαρο εμπορευματοκιβωτίου; G.II-05
Αρτάνη; G.II-16
Γερανογέφυρα; G.II-12
Γερανοφορο εμπροσθιας στοιβασιας (reach stacker); G.II-14
Διατροπική εμπορευματική μεταφορά; G.I-01
Εμπορευματοκιβώτιο; G.II-03
Κυλιόμενη οδός; G.I-06
Μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων; G.II-04
Μεταφορα φορτηγου αυτοκινητου οδικου οχηματος, συνοδευομενου απο οδηγο; G.I-07
Μεταφορα φορτηγου οδικου αυτοκινητου οχηματος, μη συνοδευομενου απο τον οδηγο; G.I-08
Μεταφορική αλυσίδα; G.I-10
Μονάδα ro-ro; G.II-11
Μοναδα διατροπικων μεταφορων (itu); G.II-02
Μονάδα φόρτωσης; G.II-01
Όχημα στοιβασιας και μεταφορας εμπορευματοκιβωτιων (straddle carrier); G.II-13
Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα; G.II-15
Πολυτροπική εμπορευματική μεταφορά; G.I-02
Σιδηροδρομικη φορταμαξα για διατροπικη μεταφορα; G.II-10
Συνδυασμένη εμπορευματική μεταφορά; G.I-03
Ταυτοχρονη χρηση δυο μεσων μεταφορας (ενεργος τροπος)/(παθητικος τροπος); G.I-04
Τερματικος σταθμος διατροπικης μεταφορας; G.I-11
Τρόπος μεταφοράς; G.I-09
Τύποι εμπορευματοκιβωτίων; G.II-06
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