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                                                                                              Μαδρίτη, 10 Οκτωβρίου 2022 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση πιλοτικού προγράμματος μεταφοράς σιτηρών από Ουκρανία στην 
Ισπανία 
Όπως ανέφεραν εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα, το ισπανικό Υπουργείο Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας παρέλαβε, στις 6/10, 25 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας 

της κρατικής ισπανικής εταιρείας σιδηροδρόμων Renfe (Renfe Mercancías) μεγέθους 40 ποδών, 

με φορτίο 600 τόνων αραβοσίτου από την Ουκρανία, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης σχετικού 

πιλοτικού προγράμματος που εκκίνησε παρελθόντα Αύγουστο.  

Η παραλαβή έγινε στον τερματικό σιδηροδρομικό σταθμό / κέντρο logistics Can-Tunis της 

Βαρκελώνης, αφού το εν λόγω φορτίο διένυσε απόσταση περίπου 2.400 χιλιομέτρων σε 

διάστημα τριών εβδομάδων, ξεκινώντας από τον τερματικό σταθμό του Chelm στα σύνορα 

Πολωνίας-Ουκρανίας -όπου και σημειώθηκε αρχικά καθυστέρηση στη μεταφόρτωση λόγω της 

σχετικά περίπλοκης εκεί κατάστασης και του αυξημένου φόρτου εργασίας- ακολουθώντας στη 

συνέχεια την γραμμή προς Lodz και Duisburg, όπου επίσης σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω 

κήρυξης απεργίας των σιδηροδρομικών στη Γαλλία, που αποτέλεσε το τελευταίο τμήμα της 

διαδρομής του φορτίου προς Βαρκελώνη. Επισημαίνεται ότι αρχικά το εν λόγω φορτίο 

ουκρανικού καλαμποκιού αναμενόταν να παραληφθεί στον τελικό του προορισμό, την 

Βαρκελώνη, στις αρχές Σεπτεμβρίου.  

Κεντρικός στόχος του πιλοτικού προγράμματος ήταν η ανάλυση της ικανότητας και της 

βιωσιμότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ως συμπληρωματικών προς 

τις θαλάσσιες μεταφορές πρώτων υλών, με τη χρήση σιδηροδρομικών διαδρόμων εντός της Ε.Ε. 

Η αρμόδια Υπουργός Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας κα Raquel Sánchez 

δήλωσε σχετικά ότι το πιλοτικό πρόγραμμα προσέφερε την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε η 

Ισπανία να είναι προετοιμασμένη να εκμεταλλευθεί σε μεγάλη κλίμακα τις δυνατότητες  

αξιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρομικών δικτύων. Επιπλέον, κατά 

την κα Sánchez, το πρόγραμμα αναμένεται να συνδράμει στην εξασφάλιση εφοδιασμού της 

χώρας με πρώτες ύλες σε περίπτωση αποκλεισμού ή έστω διαταραχών των θαλάσσιων 

μεταφορών όπως συνέβη την περίοδο που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 

ενώ παράλληλα βοηθά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού των εμπλεκόμενων με τη 

διαδικασία φορέων, ιδίως στους τερματικούς σταθμούς.  

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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