
Πρόγραμμα Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων 2017



"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΤΑΡ για τη δωρεά του 
οχήματος το οποίο καλύπτει πραγματικές ανάγκες και 
συμβάλλει σημαντικά στην πραγματοποίηση των σκοπών 
και δράσεών μας".

Ιωάννα Χατζηβαρύτη 
Πρόεδρος του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια ΠΝΟΗ Καβάλας

"Ο αγωγός ΤΑΡ είναι ευλογία για τις κοινότητες από 
τις οποίες διέρχεται".

Ανέστης Αγγελής
Δήμαρχος Καστοριάς

"Είναι πραγματικά σημαντική αυτή
η πρωτοβουλία και θέλω να συγχαρώ 
τον ΤΑΡ, τον αγωγό φυσικού αερίου 
που διέρχεται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα 
και αποτελεί πολύ σημαντικό έργο για 
τη χώρα και την περιοχή μας".

Απόστολος Τζιτζικώστας 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας



Περιεχόμενα

06 Εισαγωγή

08

12

Προγράμματα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων 
στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στον Τομέα της Ενέργειας

16 Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφελείας για τη Βόρεια Ελλάδα

18
22

Υλοποίηση Θεματικού Αγροτικού Προγράμματος ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ

Περισσότερα από 600.000 ευρώ σε Δωρεές

24 Ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στην Κεντρική Πλατεία των Σερρών

26 Χρηματοδότηση Μελετών Διαχείρισης Δασών στο Νεστόριο

27
28

Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Παραλία για Άτομα με Αναπηρία 
και Δωρεά Εξοπλισμού Καθαρισμού

Χρηματοδότηση Σεμιναρίων για την Οδική Ασφάλεια στα Σχολεία

30 Υποστήριξη στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και Διάσωσης



Σκοπός των Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του 

ΤΑΡ είναι να συμβάλλουν στη 
βελτίωση των μέσων διαβίωσης 

και την ποιότητα ζωής των τοπικών 
κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά 

στην όδευση του Διαδριατικού 
Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ),

κατά τρόπο βιώσιμο και ανοιχτό 
προς όλους.



  • να ενισχύσει τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών
  • να υποστηρίξει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατά μήκος της όδευσης 
     του αγωγού
  • να επιτρέψει τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες
     εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, και
  • να συμβάλει στην περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης
     της βιοποικιλότητας.

Οι θεματικοί αυτοί άξονες αυτοί επιλέχθηκαν κατόπιν ανάλυσης των Μελετών 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επενδύσεων (ΜΠΚΕ), μέσω των οποίων επισημάνθηκαν 
οι περιοχές στις οποίες οι πρωτοβουλίες του ΤΑΡ μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση 
του κοινωνικού παράγοντα, δημιουργώντας παράλληλα αξία και για τον ΤΑΡ και για τις 
φιλοξενούσες τον αγωγό κοινότητες. Παρόλα αυτά, κάθε μία από τις τρεις χώρες που 
φιλοξενούν τον ΤΑΡ έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Οι θεματικοί άξονες, λοιπόν, 
τέθηκαν σε γενικό πλαίσιο ώστε να επιτρέψουν σε κάθε χώρα να λειτουργήσει με βάση 
αυτούς, αλλά ανταποκρινομένη και στις εθνικές ανάγκες. 

Ο ΤΑΡ έχει δεσμευθεί να επενδύσει περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, με τα 32 εκατ. εξ αυτών να αφορούν 
στη χώρα μας. 

Κι ενώ αναμένεται ότι κάποια από τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί κατά την αρχική 
φάση λειτουργίας του αγωγού, πρόθεση είναι η πλειονότητα των πρωτοβουλιών να 
υλοποιείται ταυτόχρονα με την κατασκευή.  

Γενικότεροι στόχοι του Προγράμματος 
Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 
Επενδύσεων του ΤΑΡ: 





ΕΛΛΑΔΑ
Προγράμματα Κοινωνικών και

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στην



Ο ΤΑΡ επενδύει –και θα συνεχίσει 
να επενδύει– σε δράσεις με έντονο 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, 

υποστηρίζοντας έργα που 
υλοποιούνται και στις τρεις 
Περιφέρειες από τις οποίες 

διέρχεται ο αγωγός: τη Δυτική 
Μακεδονία, την Κεντρική 

Μακεδονία και την Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη.



Το εθελοντικό Πρόγραμμα Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ 
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 32 εκατ. ευρώ, 
εστιάζοντας σε τέσσερις θεματικούς 
πυλώνες: 

 •  Περιβάλλον 
 •  Εκπαίδευση κι επιμόρφωση 
 •  Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, με έμφαση στη γεωργία και τον τουρισμό
 •  Ποιότητα ζωής για τις τοπικές κοινότητες, με έμφαση στην κοινωνική 
      υποστήριξη και αλληλεγγύη

Οι εκπρόσωποι του ΤΑΡ βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και όλες 
τις βαθμίδες διακυβέρνησης –κεντρικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές– για να 
σχεδιάσουν αμοιβαία συμφωνημένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα που 
θα υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των ίδιων των κοινωνιών.

Δείτε παρακάτω τις βασικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους που υλοποιούνται στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων 
του ΤΑΡ. Πρόκειται για ενδεικτική επιλογή διάφορων δράσεων που έχει αναλάβει ο ΤΑΡ, 
συνεισφέροντας –μεταξύ άλλων– σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. 
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0.1 Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στον 
Τομέα της Ενέργειας 

Ο TAP ενισχύει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ειδικών σε θέματα ενέργειας χρηματοδοτώντας 
δυο μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Για μια περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών, ο TAP θα επενδύσει 1 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία αυτή μέσω αντίστοιχης 
δωρεάς στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η συνεισφορά του TAP δηλαδή ανέρχεται στα 100.000 ευρώ το 
χρόνο για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για να επιδοτήσει τα 
δίδακτρα των φοιτητών. Ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα, ο TAP στηρίζει οικονομικά:

 • Το διάρκειας 4 εξαμήνων πρόγραμμα “Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου”
     του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Ελέγχου
     της Ρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο
     του Αζερμπαϊτζάν. 

 • Το διάρκειας 3 εξαμήνων πρόγραμμα “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”
     του τμήματος Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η επένδυση στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο στρατηγικό τομέα, όπως 
αυτός της ενέργειας. Και τα δύο προγράμματα εστιάζουν στο φυσικό αέριο, καθώς και στη διαχείριση 
άλλων ορυκτών καυσίμων, αλλά και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και καλύπτοντας τουλάχιστον το 
50% των διδάκτρων κάθε φοιτητή/τριας και για τα δύο προγράμματα, ο TAP καθιστά τα προσφερόμενα 
μεταπτυχιακά πιο προσιτά.
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Στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να φοιτήσουν έως 90 σπουδαστές ετησίως:

 • 50 φοιτητές στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και

 • 40 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΤΑΡ έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
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33 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

23 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ

14 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ



0.2 Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφελείας για τη Βόρεια 
Ελλάδα

Τον Ιούνιο του 2017, ο TAP ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός προγράμματος Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών επενδύσεων ύψους 11 εκατ. ευρώ περίπου που αφορά στη δωρεά 93 συνολικά 
οχημάτων κοινής ωφέλειας – συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, εκχιονιστικών και απορριμματοφόρων. 
Η επένδυση ωφελεί τις τοπικές κοινότητες και στις 3 Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τους οποίους 
διέρχεται ο αγωγός: τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Στα 93 οχήματα κοινής ωφέλειας περιλαμβάνονται 33 ασθενοφόρα, 23 απορριμματοφόρα και οχήματα 
καθαρισμού δρόμων, 20 δασικά οχήματα, 14 εκχιονιστικά, και 3 οχήματα πολιτικής προστασίας. Η επένδυση 
εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στην περιβαλλοντική 
διαχείριση.

Το έργο σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τις περιφερειακές και δημοτικές 
αρχές, ώστε να ανταποκριθεί σε ανάγκες των τοπικών κοινωνιών της Βόρειας Ελλάδας – παρέχοντας 
υγειονομική περίθαλψη, περιβαλλοντική διαχείριση, καθαριότητα, και υπηρεσίες ασφαλείας για τους 
κατοίκους.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη, στην 
οποία παρευρέθηκαν οι τρεις Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από τη Βόρεια Ελλάδα, ως εκπρόσωποι 
των κοινοτήτων που επωφελούνται από την πρωτοβουλία. 
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0.3 Υλοποίηση Θεματικού Αγροτικού Προγράμματος 
ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ

Η αγροτική πρωτοβουλία ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ | Ενίσχυση Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί 
και στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο TAP. Αποτελεί δηλαδή 
διαπεριφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 1 εκατ. ευρώ περίπου, σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες 
βιοτεχνολογικές δραστηριότητες, με στόχο να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ και την πώληση 
αγροδιατροφικών προϊόντων ή ποικιλιών που παράγονται τοπικά κατά μήκος της όδευσης του αγωγού: 
μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, ελιές και ελαιόλαδο, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φασόλια, 
φρούτα, πετιμέζι, πιπεριές, και κτηνοτροφικά προϊόντα (από αιγοπρόβατα και αγελάδες). Τα προϊόντα 
αυτά επιλέχθηκαν λόγω της εντοπιότητάς τους στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο ΤΑΡ, των 
διακριτών και ανταγωνιστικών τους χαρακτηριστικών, καθώς και της δυναμικής τους σε ό,τι αφορά 
την ανάπτυξη και εμπορευσιμότητά τους.

Η πρωτοβουλία ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ θα ωφελήσει 300 περίπου ιδιώτες και 70 παραγωγικές μονάδες, ενώ 
επίσης αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τις αγροτικές κοινότητες στη Βόρεια Ελλάδα, 
καθώς:

 • ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και επιστημόνων

 • αναδεικνύει τοπικά προϊόντα

 • εντοπίζει και καταγράφει τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, δημιουργεί τη γενετική τους “ταυτότητα”
     και με τον τρόπο αυτό επιτρέπει την πιστοποίηση της γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητά τους

 • θέτει στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προσφέρει στους δικαιούχους 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και εξατομικευμένη συμβουλευτική σχετικά με βέλτιστες μεθόδους 
καλλιέργειας, λίπανση, μηχανήματα κ.λπ. Το ΙΝΕΒ, από την άλλη, συλλέγει δείγματα των παραγόμενων 
προϊόντων για να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους και στη συνέχεια να 
καταγράψει τη “γενετική τους ταυτότητα”, ώστε να αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό.
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0.4 Περισσότερα από 600.000 ευρώ σε Δωρεές

Ο TAP έχει δεσμευθεί να είναι καλός γείτονας στις κοινότητες που φιλοξενούν τον αγωγό, ειδικά όταν 
πρόκειται για άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά και για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια, 
ο TAP έχει δωρίσει περισσότερα από 600.000 ευρώ σε διάφορους οργανισμούς ανά τη Βόρεια Ελλάδα. 
Από τον Μάιο του 2016 μάλιστα ο TAP συνεργάζεται με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, 
οργανισμό που ειδικεύεται σε τέτοιες δράσεις.
 
Από το 2014, ο TAP έχει υποστηρίξει περισσότερους από 20 οργανισμούς και συλλόγους που βρίσκονται 
και στις τρεις Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται – μεταξύ 
άλλων:

 • το Παιδικό Χωριό SOS στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης

 • το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

 • η ΜΚΟ “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”

 • η Κινητή Μονάδα Προληπτικού Ελέγχου Καρκίνου του Μαστού, σε συνεργασία με το “Θεαγένειο”
    Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 • το Ίδρυμα Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί “Η Αγία Μαρίνα” στην Καβάλα

 • η MKO “Το Άσυλο του Παιδιού” στη Θεσσαλονίκη

 • το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στις Σέρρες

 • η Εταιρεία Προστασίας Παιδιών με Αυτισμό στην Καστοριά

 • το Κοινωνικό Κέντρο “Σταύρος Χαλιορής” στην Ξάνθη

 • το Γηροκομείο “Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου” στην Καστοριά

 • ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Εορδαίας

 • ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια ΠΝΟΗ Καβάλας

 • το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμυνταίου

 • ο Σύλλογος Μέριμνας ΑΜεΑ Νοητικής Υστέρησης “Άγιοι Θεόδωροι” στην Κομοτηνή

 • ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων “Άγιος Βασίλειος” στην Αλεξανδρούπολη

 • το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής

 •  η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας

Οι δωρεές αυτές επέτρεψαν την αγορά οικιακών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου, επίπλων και 
ηλεκτρονικών ειδών, ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αποκατάστασης, εξειδικευμένων οχημάτων 
μεταφοράς, καθώς και την ανακαίνιση κτηρίων και την προμήθεια τροφίμων.
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0.5 Ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στην Κεντρική Πλατεία 
των Σερρών

Η ανάπλαση και ο καλλωπισμός της (πρώην) οδού Δορυλαίου στην κεντρική πλατεία των Σερρών 
εντάσσεται στο ευρύτερο διαπεριφερειακό πρόγραμμα του ΤΑΡ “ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ | Ανάπτυξη Τοπικών 
Υποδομών”, για έργα υποδομής που υλοποιούνται και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από 
τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Πρόκειται για το πρώτο ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ που παραδίδεται.
 
Το έργο της ανάπλασης υποστηρίχθηκε θερμά από τη δημοτική αρχή και την τοπική κοινωνία ως 
ευκαιρία αναβάθμισης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης των Σερρών. Ταυτόχρονα, 
ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για ασφαλείς, ανοιχτούς και προσβάσιμους δημόσιους χώρους, με βάση 
και την προγενέστερη κατάσταση της περιοχής. Χάρη μάλιστα στις συντονισμένες προσπάθειες όλων 
των συνεργαζόμενων φορέων, το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες από την ανακοίνωσή του 
και υλοποιήθηκε βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας. 

Η κεντρική πλατεία των Σερρών βρίσκεται στην καρδιά της πόλης κι εκτείνεται συνολικά σε 70.000 m2. 
Η ανακαινισμένη, πλέον, Δορυλαίου θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής για κατοίκους 
και επισκέπτες, προσφέροντάς τους έναν όμορφο χώρο αναψυχής για περίπατο ή ποδήλατο, ενώ θα 
αναβαθμίσει και τη γειτονική περιοχή. Εξάλλου, η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου αποτελεί το πρώτο 
βήμα ευρύτερου έργου ανάπλασης ολόκληρου του κεντρικού πάρκου της πόλης, “ένα σημαντικό έργο 
για τους Σερραίους κι ένα όραμα 100 χρόνων που παίρνει σάρκα και οστά”, όπως το περιέγραψε 
ο Δήμαρχος της πόλης Πέτρος Αγγελίδης.

Το έργο της ανάπλασης περιέλαβε:

 • την πλακόστρωση της οδού και των διαδρόμων πρόσβασης σε υπάρχουσα λιμνούλα εντός 
     της πλατείας, με πλάκες Καρύστου και διακοσμητικά στοιχεία
 • τη δημιουργία διπλού ασφαλτοστρωμένου ποδηλατοδρόμου
 • τη διαμόρφωση οδηγού όδευσης για άτομα με προβλήματα όρασης
 • την εγκατάσταση δικτύου και στύλων φωτισμού
 • την εγκατάσταση υπαίθριων καθιστικών και δύο κρηνών πόσιμου νερού επενδεδυμένων με φυσικές
     λίθους.
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0.6 Χρηματοδότηση Μελετών Διαχείρισης Δασών στο 
Νεστόριο

Τον Ιούνιο του 2017, o TAP ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση πέντε Μελετών Διαχείρισης Δασών στο 
Δήμο Νεστορίου. Το έργο αυτό υποστηρίζει τα μέσα βιοπορισμού 3.000 ανθρώπων περίπου που ζουν 
στην περιοχή, καθώς οι έρευνες αυτές θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις αειφόρες υλοτομικές και 
άλλες δασικές πρακτικές τους. Οι μελέτες εξασφαλίζουν επίσης την περιβαλλοντικά κατάλληλη, 
κοινωνικά ευεργετική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών για τις σύγχρονες και μελλοντικές 
γενιές. 

Λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ο Δήμος Νεστορίου δεν μπόρεσε να εκπονήσει νέες μελέτες μετά 
τη λήξη των προηγουμένων το 2016. Οι μελέτες αυτές είναι απαραίτητες για την υλοτομία στην περιοχή, 
καθώς προσδιορίζουν τα μοντέλα εφαρμογής στη διαχείριση δασών και τον εκτιμώμενο όγκο ξυλείας 
που πρόκειται να κοπεί ανά τόπο και χρόνο.

Συνεπώς, η εκπόνηση ενημερωμένων Μελετών Διαχείρισης Δασών στο Νεστόριο είναι απαραίτητη για 
να συνεχίσουν οι κάτοικοι της περιοχής να υλοτομούν βιώσιμα. Έχουν δε ισχύ τουλάχιστον 10 ετών. 
Κι εκτός του ότι διασφαλίζουν τα μέσα βιοπορισμού του τοπικού πληθυσμού, συμβάλλουν επίσης στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε από την τοπική κοινότητα. Ο Δήμαρχος Νεστορίου, Πασχάλης Γκέτσιος, 
τόνισε την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου, καθώς εξασφαλίζει θέσεις εργασίας 
για υλοτόμους, μετατοπιστές και οδηγούς φορτηγών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα δημοτικά έσοδα.
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0.7 Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Παραλία για Άτομα 
με Αναπηρία και Δωρεά Εξοπλισμού Καθαρισμού

Για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Αβδήρων, το καλοκαίρι του 2017 ο TAP συνέβαλε 
στην κατασκευή μιας ειδικής ράμπας SEATRAC προς διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραλία των 
ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ). Επιπλέον, ο TAP δώρισε εξοπλισμό για τον καθαρισμό των γύρω ακτών 
και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιοχή. Η επένδυση υλοποιήθηκε μέσω του 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, εταίρου του TAP.

Ο μηχανισμός SEATRAC εγκαταστάθηκε στη θέση “Λεύκιππος” στην παραλία των Αβδήρων, κοντά 
στο τοπικό Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για ΑΜεΑ, το δημοτικό 
σχολείο για ΑΜεΑ, καθώς κι ένα ειδικό σχολείο τυφλών.

Ο μηχανισμός αποτελείται από κάθισμα που κινείται σε ράγα, επιτρέποντας σε άτομα με κινητικές 
δυσκολίες να κολυμπούν στη θάλασσα αυτόνομα ή με τη βοήθεια συνοδού. Υιοθετώντας ολιστική 
προσέγγιση, ο TAP συνέδραμε επίσης στην κατασκευή ενός ξύλινου διαδρόμου πρόσβασης, 
αποδυτηρίων και ντουζιέρας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής για τα ΑΜεΑ, όσο και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμαρχος Αβδήρων, Γιώργος Τσιτιρίδης, καθώς 
και οι εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων ΑΜεΑ, ευχαρίστησαν τον TAP για την υλοποίηση ενός τόσο 
αναγκαίου για την κοινότητά τους έργου. Ενός έργου που προωθεί την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, 
προβάλλοντας ταυτόχρονα τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.
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0.8 Χρηματοδότηση Σεμιναρίων για την Οδική Ασφάλεια 
στα Σχολεία

Μεταξύ Μαΐου 2016 και Μαρτίου 2017, ο TAP χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων οδικής 
ασφάλειας, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 25.000 μαθητές δημοτικών σχολείων και λυκείων 
και από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Η ασφάλεια 
αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για τον TAP και με την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, προωθεί 
τη ζωτικής σημασίας εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια ήδη από τις μικρές ηλικίες.

Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων Οδικής Ασφαλείας διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, με τη συμμετοχή μαθητών και  
καθηγητών από 142 δημοτικά σχολεία και 60 λύκεια. Τα δίωρα σεμινάρια παρέδωσαν 36 εκπαιδευτές   
–συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί και ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί– με τη χρήση εξειδικευμένου 
εκπαιδευτικού υλικού για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Τα μικρότερα παιδιά εκπαιδεύθηκαν σε βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας, όπως τη χρήση 
του οδικού δικτύου ως πεζοί, ποδηλάτες ή επιβάτες, ενώ οι έφηβοι εξοικειώθηκαν με τους κανόνες 
οδικής ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουν ως μελλοντικοί οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Ο TAP στήριξε το έργο στο πλαίσιο της δέσμευσής του να ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένες και 
βέλτιστες πρακτικές υγείας και ασφαλείας.

Τη σημασία του προγράμματος για τους μαθητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια, αλλά και για 
την κοινωνία γενικότερα, τόνισε η Διευθύντρια Ερευνών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, 
η οποία ευχαρίστησε τον TAP για την συνεργασία και στήριξή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκπρόσωποι τοπικών φορέων αναγνώρισαν την προσπάθεια του TAP να συνδιαλέγεται 
και να συνεργάζεται με κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο και να ευαισθητοποιεί τους μαθητές 
σχετικά με τις βέλτιστες και πιο ασφαλείς καθημερινές τους μετακινήσεις.
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0.9 Υποστήριξη στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και 
Διάσωσης

Ο TAP είναι υπερήφανος υποστηρικτής των ελληνικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και Διάσωσης. 
Τα τελευταία χρόνια έχει δωρίσει έως 100.000 ευρώ σε εξοπλισμό και άλλα μέσα υποστήριξης για:

 • την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στον Έβρο. Ο TAP δώρισε εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και
     μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και ένα τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο ιπτάμενο
     όχημα (drone) για τη διευκόλυνση των ερευνών σε δυσπρόσιτες περιοχές.

 • το Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ETAK) στην Καστοριά. O TAP παρείχε εξοπλισμό
     έκτακτης ανάγκης και διάσωσης που περιλάμβανε σκηνές, εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας, στολές,
     φορεία, απινιδωτές, γεννήτριες και σκοινιά.

 • την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας. Ο TAP δώρισε 59.000 ευρώ για εξειδικευμένο
     εξοπλισμό, καθώς και για τη συντήρηση και επαναφορά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του
     στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη συνεισφορά
     του έλαβε τιμητικό βραβείο.

 • την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Ο ΤΑΡ δώρισε επίσης εξοπλισμό στο παράρτημα Καβάλας αυτής
     της ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιεί εθελοντικές αποστολές έρευνας και διάσωσης
     από το 1978.

Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού αποτελεί κλειδί για την ασφάλεια αφενός των διασωστών, και αφετέρου 
των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο.
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