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Τουρκία: Σιδηροδρομικό έργο Ispartakule-Çerkezköy 
 

Ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Επενδύσεων Υποδομών, της ασιατικής τράπεζας 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, έδρα Πεκίνο), παρουσία Τούρκων 

αξιωματούχων του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών, ανακοίνωσε 

ότι η τράπεζα θα χορηγήσει δάνειο 300 εκατ. ευρώ ($338 εκατ. δολάρια περίπου) για το 

σιδηροδρομικό έργο Ispartakule-Çerkezköy, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της 

ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, της χωρητικότητας επιβατών και 

εμπορευμάτων και της ταχύτητας μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας διπλής τροχιάς, ηλεκτροκίνητης 

σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ispartakule (Κωνσταντινούπολη) και 

Çerkezköy στη βορειοδυτική επαρχία Tekirdağ, αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής 

γραμμής Halkalı-Kapıkule, στρατηγικού έργου μεταφορών που στοχεύει στην ενίσχυση 

των οικονομικών σχέσεων, του εμπορίου και των μεταφορών στις περιοχές της Μαύρης 

Θάλασσας, του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. 

Η επένδυση θεωρείται 100% χρηματοδότηση για τον περιορισμό των κλιματικών 

επιπτώσεων (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και εμπίπτει στη 

στρατηγική της τράπεζας στον τομέα των μεταφορών, όντας ευθυγραμμισμένο με τις 

θεματικές προτεραιότητες της συνδεσιμότητας, της περιφερειακής συνεργασίας και των 

«πράσινων» υποδομών, καθώς ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση της χρήσης καυσίμου τόσο κατά τη 

φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του.  

Όπως αναφέρθηκε επίσης, στη σχετική ανακοίνωση, η μετάβαση από τις οδικές στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές θα έχει οφέλη όχι μόνο λόγω των χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα, αλλά και για τα εξαγωγικά προϊόντα της Τουρκίας δεδομένου ότι οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 

δομικά υλικά και ξηρά προϊόντα.Η γραμμή αναπτύσσεται μέσω των τ/επαρχιών 

Αδριανούπολης, Kırklareli,  Tekirdağ και Κωνσταντινούπολης. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) χρηματοδοτεί ήδη το έργο 

με δάνειο 150 εκατ. ευρώ (είναι το πρώτο τουρκικό δημόσιο έργο που χρηματοδοτείται 

από την AIIB και την EBRD στον τομέα των μεταφορών) και η συγκεκριμένη 

σιδηροδρομική γραμμή είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της ΕΕ 

(Trans-European Transport Networks, TEN-T) και του «Silk Railway» από το Πεκίνο προς 

το Λονδίνο. Η ολοκλήρωσή του θεωρείται  σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης 

της  χώρας ως γέφυρας Ανατολής – Δύσης. 
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