
  

«Προόπτικες ανάπτυξης και συνέργειες των τοπικών 

επιχειρήσεων με τα Αθηναϊκά logistics» 

 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 
Διευθύνων Σύμβουλος 
k.papageorgiou@ptl.gr 



2 

Εταιρικό προφίλ 

Εμπορευματικές ροές ΠΔΕ και στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο 
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Οφέλη από τις συνέργειες  

Ατζέντα 
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ΑΡΤΑ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1960 στην Άρτα 
 

Η PTL δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
εθνικών και διεθνών μεταφορών με 
σύγχρονες υποδομές που συμβάλουν 
σημαντικά στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων και υπηρεσιών Logistics 
 

Η PTL διαθέτει 16 ιδιόκτητα και πάνω 
από 20 συνεργαζόμενα φορτηγά 
οχήματα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα τηλεματικής  
 

Η δρομολόγηση των οχημάτων 
πραγματοποιείται με σύγχρονο σύστημα 
δρομολόγησης με απώτερο στόχο την 
βελτιστοποίηση των δρομολογίων και τη 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 
 

Ο στόλος της εταιρίας έχει τη δυνατότητα 
μεταφοράς κάθε είδους φορτίου (ξηρό 
φορτίο, ψυχόμενο φορτίο, φορτίο ADR) 
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Δημογραφικά στοιχεία για την ΠΔΕ και στοιχεία για 
την πόλη του Αγρινίου 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) 

 Καταλαμβάνει έκταση 11.336 τ.χμ.  
 Ο πληθυσμός της ανέρχεται, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011, σε 679.796 κατοίκους 

 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 

 

 

 

 

Σημαντικό αριθμός προϊόντων (σε ποσότητα 

και τύπο) μεταφέρονται από/προς την ΠΔΕ 
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Εμπορευματικές ροές στην ΠΔΕ και σε όλη την Ελλάδα 
Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές !  

Γεωγραφική κατανομή της διακίνησης εμπορευμάτων για το 2014   
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016) 

Η ΠΔΕ είναι η 3η 
περιφέρεια στην 

Ελλάδα σε επίπεδο 
διακίνησης 

εμπορευμάτων 
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Η εμπορευματικές μεταφορές σε πανελλαδικό 
επίπεδο 

Κατανομή μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανά μέσο 
μεταφοράς με βάση το βάρος, έτος 2015   

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016) 

Στόλος οχημάτων 
 

 1,29 εκ. Φ.Ι.Χ.  
Γηρασμένα και μικρού 

μεγέθους οχήματα 

36,5 χιλ. Φ.Δ.Χ.  
Κατακερματισμένη  αγορά 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016) 

Εμπορευματικές ροές & τονο-χιλιόμετρα οδικής μεταφοράς 
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016) 

(Πηγή: ΟΦΑΕ, 2017) 

Τεχνολογία κινητήρα 
 

83,33% των φορτηγών οχημάτων (διεθνών 
μεταφορών) δεν θα μπορέσουν να πάρουν άδεια 
ΕΔΥΜ από 1/1/2018 (λόγω της τεχνολογίας κινητήρα 
τους (EURO ΙΙΙ) εαν δεν λάβουν εξαίρεση 
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Η εμπορευματικές μεταφορές σε επίπεδο ΠΔΕ  
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 ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 Κεντρικής Μακεδονίας 
Δυτικής Μακεδονίας 
Ηπείρου 
Θεσσαλίας 
Ιονίων Νήσων 
Δυτικής Ελλάδας 
Στερεάς Ελλάδας 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  Κεντρικής Μακεδονίας 

Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου 

Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων 

Δυτικής Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας 

 Αττικής Πελοποννήσου 

Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου 

Κρήτης 

(Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 2017) (Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 2017) 

To σύνολο των πρακτορείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 
περίπου 700 σύμφωνα με τον Οδηγό Μεταφορών 

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) την εξυπηρετούν το 11% των εν λόγω 
πρακτορείων (5% με έδρα την Αττική και 6% με έδρα τη Θεσ/νικη) 
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Οφέλη από τις συνέργειες των τοπικών επιχειρήσεων με 
τα Αθηναϊκά logistics 

Φορτία από/προς την ΠΔΕ και ειδικότερα το Αγρίνιο (αυτό σημαίνει πως 
έχουμε φορτηγά που έχουν εμπορεύματα κατά την επιστροφή τους) 

Αύξηση του δείκτη πληρότητας  (loading factor) των φορτηγών 

Μείωση των άδειων χιλιομέτρων 

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 

Μείωση του λειτουργικού κόστους 

Αύξηση των συμφορτώσεων 

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών  

 



 
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας ! 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 
Διευθύνων Σύμβουλος 
k.papageorgiou@ptl.gr 


