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Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ µε επιστολή της προς τον Υπουργό Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, αναφέρθηκε στο φλέγον για τα µέλη του 
πρόβληµα της εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου φόρτωσης και µεταφοράς 
εµπορευµάτων.  
 
Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, µε έξαρση ιδίως την 
προηγούµενη χρονιά, οι υπηρεσίες του Συνδέσµου έχουν γίνει αποδέκτες σωρείας 
καταγγελιών από εταιρίες, που παραπονούνται, γιατί έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους 
πρόστιµα για πληµµελή φόρτωση και µεταφορά εµπορευµάτων, παρόλο που οι ίδιες 
είχαν αναθέσει τα παραπάνω (φόρτωση και µεταφορά) σε νόµιµα αδειοδοτηµένες 
προς τούτο µεταφορικές εταιρίες.  
 
Συγκεκριµένα, το χρονίζον αυτό πρόβληµα αποτελείται από δύο συνιστώσες. Κατά 
την πρώτη συνιστώσα, προκύπτει ότι η οικεία νοµοθεσία είναι αόριστη, αφού δεν 
εξειδικεύει ακριβώς ποιος είναι ο σωστός τρόπος φόρτωσης κάθε εµπορεύµατος, 
που, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, κάθε προϊόν έχει τις δικές του προδιαγραφές 
µεταφοράς. Αποτέλεσµα αυτής της ασάφειας είναι ότι εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των κατά τόπους ελεγκτικών οργάνων να αποφανθούν για το ασφαλές και 
σύννοµο κάθε φορτίου. Ωστόσο, αυτό δηµιουργεί ανασφάλεια στους αποστολείς των 
εµπορευµάτων, που δεν γνωρίζουν µε ποια µέτρα και σταθµά θα κριθεί κάθε 
φόρτωση. Επίσης, είναι εξαιρετικά δυσχερές για τα εµπλεκόµενα ελεγκτικά όργανα 
να γνωρίζουν κάθε φορά τους ακριβείς όρους και τις συνθήκες ασφαλούς φόρτωσης, 
αφού αυτές δεν περιλαµβάνονται στο υπάρχον ασαφές νοµικό πλαίσιο. Αποτέλεσµα 
των παραπάνω, αλλά και του υπερβάλλοντος πολλές φορές ζήλου των κλιµακίων 
ελέγχου, είναι να βεβαιώνεται µεγάλος αριθµός προστίµων, σηµαντικό µέρος των 
οποίων ελέγχεται για την ορθότητά του. 
 
Η δεύτερη συνιστώσα του προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι από την ισχύουσα 
νοµοθεσία αποδίδεται αντικειµενική ευθύνη συλλήβδην, τόσο στο µεταφορέα, όσο και 
στον αποστολέα των εµπορευµάτων. Ωστόσο, αυτή η κοινή αντιµετώπιση των δύο 
αυτών παραγόντων των µεταφορών είναι πιστεύουµε άδικη και ετεροβαρής. 
Συγκεκριµένα, η εξ αντικειµένου αποστολή των µεταφορικών εταιριών (πρέπει να) 
συνίσταται, τόσο στην ασφαλή φόρτωση, όσο και στην ασφαλή µεταφορά των 
εµπορευµάτων. Η ευθύνη για τα παραπάνω δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
αποδοθεί στους αποστολείς των εµπορευµάτων, που, ούτε τα µέσα, ούτε τη γνώση, 
(πρέπει να) διαθέτουν, για να τα διασφαλίσουν, δεδοµένου ότι άλλη είναι η αποστολή 
τους, δηλαδή η παραγωγή και εµπορία ανταγωνιστικών προϊόντων.   
Εξάλλου, είναι σύνηθες οι µεταφορείς να µην συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των 
αποστολέων, επικαλούµενοι την εξ αντικειµένου γνώση τους επί του θέµατος, ενώ  
συχνά παραλείπουν οι ίδιοι και παρά τις εντολές των αποστολέων, να πάρουν τα 
απαραίτητα µέτρα αναφορικά πάντα µε την ασφαλή φόρτωση και µεταφορά των 
προϊόντων, που τους ανατίθενται. Το πρόβληµα γίνεται ευχερώς αντιληπτό στις 
περιπτώσεις, όπου σηµειώνονται πολλαπλές διαδοχικές φορτώσεις του ίδιου 
οχήµατος µεταφορικής εταιρίας από διαφορετικούς παραλήπτες, µέχρι αυτό να 



συµπληρώσει το νόµιµο µέγιστο βάρος του, µε αποτέλεσµα κανείς εκ των 
αποστολέων να µπορεί να γνωρίζει µε ποιο τρόπο το προϊόν του θα παραµείνει 
δεµένο και ασφαλισµένο µετά την αποχώρησή του οχήµατος από το χώρο του, αφού 
επακολουθεί και νέα φόρτωση. Μάλιστα έχουν παρατηρηθεί περιστατικά όπου 
µεταφορείς αρνούνται να εκτελέσουν µεταφορές εµπορευµάτων, γιατί δεν επιθυµούν 
να συµµορφωθούν µε υποδείξεις των αποστολέων, γεγονός που δυσχεραίνει πολλές 
φορές την εύρεση µεταφορέων, ιδίως σε περιόδους αιχµής. 
 
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα παρουσιάστηκαν στο σχετικά πρόσφατο τροχαίο 
δυστύχηµα των Τεµπών, όπου υπήρξε σηµαντικό πρόβληµα καταλογισµού των 
ευθυνών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, µε αποτέλεσµα καθένας να υποδεικνύει 
τον άλλο ως υπεύθυνο. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, ζητήθηκε να εγκύψει το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών πάνω από το πρόβληµα αυτό και να διαµορφώσει ένα σύγχρονο 
νοµικό πλαίσιο που να περιλαµβάνει, αφενός ένα σαφές σύστηµα οδηγιών 
φόρτωσης και µεταφοράς κάθε φορτίου και αφετέρου να αποδίδει την ευθύνη για την 
τήρηση των κανόνων αυτών σε αυτούς, που εξ αντικειµένου ασχολούνται µε αυτό, 
δηλαδή τους µεταφορείς και όχι και στους αποστολείς των εµπορευµάτων, οι οποίοι 
προς το παρόν µε το ισχύον καθεστώς, άγονται και φέρονται αδίκως στις αίθουσες 
των δικαστηρίων, προκειµένου να αποδείξουν την, αυτονόητη πολλές φορές, 
αθωότητά τους. 
 


