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                                                                                                Μαδρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 
 
ΘΕΜΑ: Ζήτημα ασυμβατότητας νέων σιδηροδρομικών συρμών με τις προδιαγραφές σε 

σήραγγες σε Κανταβρία και Αστούριας 

Εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία εξαιτίας 
σφάλματος ασυμβατότητας προ διετίας παραγγελθέντων νέων σιδηροδρομικών συρμών, με τις 
πραγματικές διαστάσεις των σιδηροδρομικών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για project 
κατασκευής συρμών το οποίο είχε ανατεθεί από την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία RENFE στον 
ισπανικό κατασκευαστικό Όμιλο CAF το 2020. Σημειωτέον ότι η αρχική σύμβαση περιλάμβανε 31 
συρμούς για σιδηροδρομικές γραμμές μετρικού εύρους και 6 συρμούς αλπικών συνθηκών, καθώς 
και τη μερική συντήρηση αυτών για περίοδο 15 ετών, με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ. 
  
Το έτος 2019, η RENFE είχε δημοσιεύσει τις προδιαγραφές για την αγορά των 31 συρμών, οι οποίες 
θα έπρεπε να συμβαδίζουν με τις μετρήσεις δήλωσης δικτύου που δημοσιεύθηκαν από τη δημόσια 
επιχείρηση διαχείρισης των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, Adif (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias). Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2021 η CAF ενημέρωσε τη RENFE για 
την ασυμβατότητα των συρμών με τις προδιαγραφές των υποδομών, πιο συγκεκριμένα με τις 
διαστάσεις σηράγγων σε περιφέρειες Κανταβρίας και Αστούριας Βόρειας Ισπανίας, γεγονός το 
οποίο επιβεβαίωσε δύο μήνες αργότερα και η Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας Σιδηροδρόμων 
(Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). Εν λόγω κρίση διέρρευσε σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης 
την περασμένη εβδομάδα, με έκφραση ανησυχίας από εκπροσώπους των Αυτόνομων Κοινοτήτων 
που δήλωσαν ότι η λειτουργία των νέων συρμών μετρικού εύρους πρόκειται να καθυστερήσει 
σημαντικά λόγω τεχνικού προβλήματος.  
 
Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Santander της Κανταβρίας υπό τον 
Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, εκπροσώπους των κρατικών εταιρειών, της Κρατικής Υπηρεσίας για 
την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων και αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων της Κανταβρίας και της 
Αστούριας, εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε δέσμευση για λειτουργία των συρμών 
έως το 2026, με δύο χρόνια καθυστέρηση, με προσαρμογή των νέων συρμών στις μετρήσεις των 
υφιστάμενων υποδομών. 
  
Επισημαίνεται πως στο νέο χρονοδιάγραμμα και στην αναδιατύπωση της αρχικής σύμβασης με την 
CAP πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανή αύξηση της τιμής κατασκευής λόγω της αύξησης των 
πρώτων υλών. Ωστόσο, η κυβέρνηση δηλώνει πως η χρηματοδοτική πίστωση ύψους 150 εκατ. 
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς την RENFE για κάλυψη μέρους του 
project κατασκευής των συρμών, δεν κινδυνεύει να απολεσθεί λόγω της ως άνω καθυστέρησης. 
Τονίζεται επίσης πως έντονη εσωτερική αντιπαράθεση έχει προκληθεί από την κρίση, με τις 
ισπανικές RENFE και Adif να προβαίνουν σε απολύσεις ανώτερων στελεχών, όπως εξάλλου είχε 
προκηρύξει η Υπουργός Μεταφορών κα Raquel Sánchez στις αρχές του μήνα.  
 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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