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| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ το 2022

Ποιο είναι το μεταφορικό μας έργο?

• ~80 - 90 φορτώσεις εξωτερικού / μήνα.

• ~50 – 60 Full Trucks / μήνα.

• Κυρίως Ευρώπη.

• Έχουμε να διαχειριστούμε μεταφορές 
• DAP
• ExWorks
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Ποια είναι η βασική μας απαίτηση από την μεταφορά?

• Διαθεσιμότητα

• Εύλογος χρόνος για την μεταφορά

• Με το μικρότερο δυνατό κόστος

• Χωρίς ζημιές

• Με ασφάλεια



| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ το 2022 – Τι έχει αλλάξει?

| Μειωμένη διαθεσιμότητα Φορτηγών

• Ευελιξία. Βρίσκαμε φορτηγά 1-2 ημέρες από την ζήτηση. 
Σήμερα πρέπει να προγραμματίσουμε αρκετές μέρες πριν Σήμερα πρέπει να προγραμματίσουμε αρκετές μέρες πριν 
την φόρτωση.

• Μεγαλύτερη δυσκολία σε ειδικούς προορισμούς. Ειδικές 
απαιτήσεις στα φορτηγά.

• Σημαντικές καθυστερήσεις σε ExWorks φορτώσεις.
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| Μειωμένη διαθεσιμότητα Φορτηγών – Βασικότερες δυσλειτουργίες

• Δυσκολότερος συντονισμός για την φόρτωση. Αβεβαιότητα με 
αναμενόμενες παραλαβές από παραγωγή.αναμενόμενες παραλαβές από παραγωγή.

• Μένουν αποθέματα περισσότερες μέρες στην αποθήκη.

• Δυσλειτουργία αποθήκης – δεσμεύονται οι ράμπες φόρτωσης 
όταν έχουμε καθυστερήσεις.

• Αυξημένες ώρες προσωπικό αποθήκης.
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| Κόστος μεταφορικού έργου

Χώρα Προορισμού
% διαφορά κόστους 

2021/2022
AUSTRIA                       48,7%AUSTRIA                       48,7%
NETHERLANDS                   33,6%
FRANCE                        33,1%
GERMANY 31,6%
BULGARIA                      30,0%
CZECH REPUBLIC                21,1%
HUNGARY                       20,9%
ROMANIA                       20,6%
CROATIA                       20,3%
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| Χωρίς ζημιές και με ασφάλεια. Κυρίως με ExWorks μεταφορές.

• Σημαντικές καθυστερήσεις επειδή οδηγοί δεν έχουν κατάλληλα 
υλικά πρόσδεσης και ασφάλισης,(ιμάντες, προστατευτικές υλικά πρόσδεσης και ασφάλισης,(ιμάντες, προστατευτικές 
πλαστικές γωνίες)

• Χωρίς Μ.Α.Π (Μέσα Ατομικής Προστασίας)

• Δεν γίνονται οι απαραίτητες στάσεις για έλεγχο και σφίξιμο του 
φορτίου
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| Μην ξεχνάμε και τα έκτακτα.

• Καλοκαιρινοί μήνες με αγροτικά προϊόντα.

• Απεργιακές κινητοποιήσεις (Π.Ν.Ο)

• Πρόσφατη πυρκαγιά στο Euroferry Olympia



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


