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Πρόλογος
Το 2018 ήταν μία δυναμική χρονιά για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP). 
Περισσότερο από το 95% του αγωγού βρίσκεται κάτω από το έδαφος, διατηρούμε τις 
παγκοσμίου κλάσης επιδόσεις μας στην ασφάλεια, και συνεχίζεται η πρόοδος του έργου 
ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο αγωγός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει και να παραδώσει 
φυσικό αέριο στην Ευρώπη το 2020.

Στο πλαίσιο των ενεργειακών στόχων της Ευρώπης, ο ΤΑΡ υλοποιεί ένα στρατηγικό έργο 
υποδομής για την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά μίας νέας και οικονομικά προσιτής 
πηγής ενέργειας κατά τις επόμενες δεκαετίες. Για τις κοινότητες που φιλοξενούν το έργο, 
ωστόσο, τους ανθρώπους δηλαδή που κατοικούν στις περιοχές κατά μήκος της διαδρομής 
του αγωγού στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, ο ΤΑΡ είναι σημαντικός και για άλλο 
λόγο.

Σε συνεργασία με τις κοινότητες αυτές, έχουμε σχεδιάσει ένα στιβαρό πρόγραμμα Κοινω- 
νικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε 
εθελοντικές δεσμεύσεις, στις θεμελιώδεις εταιρικές αρχές μας, καθώς και στην πολιτική 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΤΑΡ. Ένα πρόγραμμα που προωθεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και αφήνει σημαντική κληρονομιά στις επόμενες γενιές. 



Επίσης, σε κάθε μία από τις φιλοξενούσες το έργο χώρες οικοδομήσαμε ένα ισχυρό δίκτυο 
φορέων υλοποίησης, με εκτεταμένη εμπειρία σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Κάνοντας μία ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, είμαστε ευτυχείς για την πρόοδο του 
προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, καθώς το 2018 ο ΤΑΡ υλο- 
ποίησε ή ενέκρινε συνολικά περισσότερες από 200 σχετικές πρωτοβουλίες. Δεδομένου 
μάλιστα ότι κάθε μία από τις τρεις φιλοξενούσες χώρες έχει διαφορετικές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες, η ευέλικτη προσέγγιση που υιοθετήσαμε μας επέτρεψε να επενδύσουμε 
στις πρωτοβουλίες με το μεγαλύτερο δυνατό αποτύπωμα και τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη 
για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ας ανατρέξουμε σε μερικά παραδείγματα δράσεων που στήριξε ο ΤΑΡ το 2018, χάρη στις 
οποίες επωφελήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Στην Ελλάδα προσφέραμε πάνω από 50 οχή- 
ματα κοινής ωφελείας (ασθενοφόρα, εκχιονιστικά, απορριμματοφόρα) στις τοπικές αρχές, 
ανακαινίσαμε την Παιδιατρική Κλινική του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου Κομοτηνής, και 
βοηθήσαμε στη δημιουργία της πρώτης Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. 
Στην Αλβανία ανακαινίσαμε αρκετά σχολεία, ανακατασκευάσαμε το δίκτυο υδροδότησης 
στο Mbrostar, και υλοποιήσαμε τον τρίτο κύκλο του προγράμματος πρακτικής άσκησης. 
Στην Ιταλία, τέλος, χρηματοδοτήσαμε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διαχεί- 
ριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, υποστηρίξαμε την παιδική ποδοσφαιρική ομάδα Real
Galatone, και πραγματοποιήσαμε για δεύτερη φορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αριστείας 
στη Σύγχρονη Τροφή "ΜΕΝΑ" (Master of Excellence in New Food).



Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την υλοποίηση της στρατηγικής μας ΕΚΕ, ολο- 
κληρώνοντας κι άλλες πρωτοβουλίες στις χώρες που φιλοξενούν τον αγωγό εντός του 
2019, διατηρώντας την έμφαση σε δράσεις που:

• ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών
• υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
• επιτρέπουν τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, και
• συμβάλλουν στην περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης

της βιοποικιλότητας.

Ως στρατηγικό έργο για το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, πιστεύουμε ότι ο ΤΑΡ 
έχει τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να στηρίζει τις κοινότητες που φιλοξενούν τον 
αγωγό.

Οι επιχειρήσεις ευημερούν μόνο όταν ευημερούν και οι γειτονικές τους κοινότητες. Για το 
λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που απαντούν σε ουσιαστικές 
ανάγκες, πάντα σύμφωνα με τις εταιρικές μας αξίες. Διότι αυτού του είδους η προσέγγιση 
αφενός υποστηρίζει τους επιχειρηματικούς μας στόχους και συνεισφέρει στους ευρύτε- 
ρους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους, κι αφετέρου συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυ- 
ρών, υγιών και βιώσιμων κοινωνιών του μέλλοντος.
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Σκοπός του προγράμματος
Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών

Επενδύσεων του ΤΑΡ είναι να
βελτιώσει, κατά τρόπο βιώσιμο

και ανοιχτό προς όλους, τα μέσα
διαβίωσης και την ποιότητα ζωής

των τοπικών κοινοτήτων που
βρίσκονται κοντά στην όδευση

του αγωγού.



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

Οι θεματικοί αυτοί άξονες αυτοί επιλέχθηκαν κατόπιν ανάλυσης των Μελετών Περιβαλ- 
λοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) κι αφού εξετάστηκαν οι συγκεκριμένες ανά- 
γκες κάθε φιλοξενούσας χώρας. Επίσης, εντοπίστηκαν οι περιοχές τις οποίες θα μπορούσε 
να υποστηρίξει το πρόγραμμα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επενδύσεων, δημιουργώντας 
προστιθέμενη αξία τόσο για τον ΤΑΡ όσο για τις τοπικές κοινότητες. 

Ο ΤΑΡ έχει δεσμεύσει περισσότερα από €55 εκατ. για πρωτοβουλίες ΕΚΕ στην 
Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. 

Οι ομάδες Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων κάθε χώρας ασχολούνται ενεργά 
με την επιλογή, την ανάπτυξη και υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών. Μέχρι σήμερα, 
περισσότερες από 140 σχετικές δράσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προς όφελος των 
τοπικών κοινοτήτων.

Γενικότεροι στόχοι 
του προγράμματος είναι:
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ΕΛΛΑΔΑ





• την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,
• την Κεντρική Μακεδονία, και
• τη Δυτική Μακεδονία.

Η ομάδα ΕΚΕ του TAP Ελλάδος στα γραφεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας

Στην Ελλάδα, ο αγωγός TAP υποστηρίζει στο πλαίσιο 
των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών του Επενδύσεων 
πρωτοβουλίες που φέρνουν πραγματικά οφέλη στις 
τοπικές κοινότητες. Στόχος του προγράμματος, να 
είναι ο ΤΑΡ καλός γείτονας και «Αγωγός Καλής 
Ενέργειας» και στις τρεις περιφέρειες της βόρειας 
Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται: 

Ανακαλύψτε μερικές από τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΤΑΡ στην Ελλάδα.
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0.1 «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»: Δωρεά οχημάτων κοινής 
ωφέλειας

Από τον Ιούνιο του 2017 –όταν ο ΤΑΡ εγκαινίασε το εκτεταμένο πρόγραμμα ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 
Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας– μέχρι σήμερα, έχουν ήδη παραδοθεί στις τοπικές κοινότητες της 
Βόρειας Ελλάδας 64* συνολικά οχήματα.

Ως μία από τις τρεις διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες του ΤΑΡ που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κοινω- 
νικών και Περιβαλλοντικών του Επενδύσεων, η συνολική επένδυση για το ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ξεπερνά τα €10 εκατ. Και καθένα από τα οχήματα που δωρίζεται καλύπτει συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, 
από τη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο έως την αποκομιδή σκουπιδιών και τη συντήρηση των 
οδικών δικτύων.

Οχήματα που έχουν ήδη έχουν φτάσει στον προορισμό τους είναι:

  • 15 εκχιονιστικά, δηλαδή οχήματα-πολυμηχανήματα με κίνηση σε όλους τους τροχούς που 
διαθέτουν εκχιονιστικό μηχανισμό και αλατιέρες, σε συνδυασμό με ιδιότητες χλοοκοπτικού, κοπτικού και 
μηχανήματος κλαδέματος – υποστηρίζοντας έτσι το έργο των τοπικών αρχών όλο το χρόνο. Και τα 15 
σχετικά οχήματα έχουν παραδοθεί στους δικαιούχους, δηλαδή στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Έδεσσας, Μαρωνείας-Σαπών, Νέστου, 
Τοπείρου και Ωραιοκάστρου.

  • 32 ασθενοφόρα με εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Δύο έγιναν δωρεά στο Νοσο- 
κομείο του Κιλκίς και 30 στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο στη συνέχεια τα διέθεσε 
στα παραρτήματά του στη Βόρεια Ελλάδα. Υπολείπεται μόνο η παράδοση του 33oυ ασθενοφόρου,
ειδικών προδιαγραφών για τη μεταφορά υπέρβαρων ασθενών.

  • 17 απορριμματοφόρα που έχουν παραδοθεί στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Αμύνταιου, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Κομοτηνής, Λαγκαδά, Νέστου, Πέλλας, Σερρών, Σκύδρας και Ωραιοκάστρου.

Μέσα στο 2019 αναμένονται επίσης:

  • 3 οχήματα καθαρισμού δρόμων
  • 19 δασικά οχήματα / πολιτικής προστασίας
  • 4 πυροσβεστικά οχήματα
Η παράδοσή τους θα ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα που έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, καθώς και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
καθαρισμού και ασφάλειας για τις τοπικές κοινότητες και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

*στοιχεία έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 15





0.2  «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ»: Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροδια- 
τροφικής εκπαίδευσης

Η δεύτερη διαπεριφερειακή πρωτοβουλία του TAP ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ | Ενίσχυση Αγροδιατροφικής Εκπαί- 
δευσης υλοποιείται επίσης και στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο 
αγωγός. Πρόκειται για ένα αγροτικό πρόγραμμα που επενδύει σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες βιο- 
τεχνολογικές δραστηριότητες, με στόχο να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ και την πώληση 
αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται τοπικά κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, όπως:

• μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα στη Δράμα, την Πέλλα και την Καστοριά
• ελιές και ελαιόλαδο στον Έβρο (Μάκρη)
• φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά: στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη
• φασόλια στην Καστοριά (Άργος Ορεστικό)
• φρούτα στην Πέλλα και την Κοζάνη (Πύργοι)
• πετιμέζι (σιρόπι ζαχαροκάλαμου) στην Ξάνθη (Γενισέα)
• πιπεριές στη Φλώρινα και την Πέλλα
• κτηνοτροφικά προϊόντα (από αιγοπρόβατα και αγελάδες) στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη 

(Πεντάλοφος) και τη Φλώρινα 

Τα συγκεκριμένα προϊόντα επιλέχθηκαν λόγω των διακριτών και ανταγωνιστικών τους χαρακτηριστικών, 
καθώς και της αναπτυξιακής τους δυναμικής και εμπορευσιμότητας.

Το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ εποπτεύεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (από τους πλέον σημαντικούς 
και έγκριτους κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και συνεργάτης του TAP στην υλοποίηση σειράς 
επενδύσεων σε τοπικές κοινότητες) και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) Θεσσαλο- 
νίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνο- 
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Από την αρχή του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2017, το ΙΝΕΒ έχει συλλέξει δείγματα προκειμένου 
να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων. 
Στόχος είναι η καταγραφή της διακριτής τους «γενετικής ταυτότητας», ώστε να προωθηθεί η προστιθέ- 
μενη αξία τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην περίπτωση της πιπεριάς, για παράδειγμα,
οι επιστήμονες μελετούν δύο συγκεκριμένες ποικιλίες, «Καρατζόβας» και «Φλωρίνης», για να αναγνω- 
ρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν, και να καταγράψουν τα γενετικά και βιοχημικά προφίλ τους.
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Σημαντική είναι επίσης η εκπαιδευτική πτυχή του συγκεκριμένου έργου. Καθηγητές από την ΑΓΣ έχουν 
προσφέρει περισσότερα από 200 σεμινάρια σε συνολικά 527 εκπαιδευόμενους* και περίπου 240 εξα- 
τομικευμένες διαβουλεύσεις για βέλτιστες μεθόδους καλλιέργειας, γονιμοποίηση, μηχανήματα κλπ. Οι 
αριθμοί αυτοί υπερβαίνουν τους αρχικούς στόχους του προγράμματος κι είναι ενδεικτικοί του μεγάλου 
ενδιαφέροντος που εξέφρασαν τοπικοί παραγωγοί και τελικοί δικαιούχοι. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνει τα 
πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση του προγράμματος 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»
       κι επιτρέπει τόσο την πιστοποίηση της γνησιότητας όσο και την ιχνηλασιμότητά τους
  • θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου όλα τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα.

*στοιχεία έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2018





0.3 «ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ»: Πρόοδος παιδικών χαρών

Οι ασφαλείς δημόσιοι χώροι είναι απαραίτητοι για τις τοπικές κοινότητες, κι ακόμα περισσότερο όταν 
πρόκειται για παιδιά. Για το λόγο αυτό ο TAP αποδέχθηκε με χαρά το αίτημα πολλών κοινοτήτων στη 
Βόρεια Ελλάδα να τις στηρίξει στην κατασκευή ή ανακατασκευή δημοτικών παιδικών χαρών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ| Ανάπτυξη τοπικών υποδομών 
των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ, και μέχρι στιγμής περιλαμβάνει την κατασκευή 
ή ανακατασκευή συνολικά 33 παιδικών χαρών* στους Δήμους Κομοτηνής (Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης) και Χαλκηδόνας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Από άποψη κατασκευής, εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας βάσει τόσο της εθνικής όσο 
και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ ο εγκατεστημένος εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και πολύ δια- 
σκεδαστικός – σύμφωνα με τα σχόλια που λάβαμε από τους ενθουσιασμένους χρήστες, τα ίδια τα παιδιά!

Οι εργασίες στις περισσότερες από τις μισές παιδικές χαρές έχουν ήδη ολοκληρωθεί κι έπεται συνέχεια. 
Δρομολογούνται δηλαδή εργασίες ανακατασκευής σε παιδικές χαρές και σε άλλους δήμους κατά μήκος 
της διαδρομής του αγωγού ΤΑΡ, πάντα με σκοπό να παρέχονται στα παιδιά ασφαλείς και προστατευμένοι 
χώροι.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ξεχωριστή σημασία για όσους και όσες ασχολήθηκαν με την υλο- 
ποίησή του. Πρόκειται για ένα πραγματικό «έργο πνοής», καθώς ελάχιστοι στόχοι είναι πιο ευγενείς από 
το να κάνεις τα παιδιά να χαμογελούν, διατηρώντας τα παράλληλα ασφαλή.
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0.4 Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες: Δωρεάν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η χρηματοδότηση προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου», 
συνιστά το πιο πρόσφατο παράδειγμα της συνεχιζόμενης υποστήριξης που προσφέρει ο ΤΑΡ σε ανώ- 
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που δραστηριοποιούνται επιστημονικά στον τομέα της ενέργειας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στην Καβάλα, όπου λειτουργεί το μοναδικό Τμήμα Σπουδών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου στην Ελλάδα.

Τη διαχειριστική υποστήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος προσφέρει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
συνεργάτης του TAP στην υλοποίηση σειράς επενδύσεων σε τοπικές κοινότητες κι ένας από τους πλέον 
σημαντικούς και έγκριτους κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε προχωρημένους και αρχάριους φοιτητές. 
Αποτελείται από 5 ενότητες που συνδυάζουν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε βασικές και 
προηγμένες τεχνολογίες:

  • Γενικές Αρχές Τεχνολογιών Φυσικού Αερίου
  • Λειτουργία Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  • Συντήρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Επιθεώρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Ασφάλεια Αγωγών Φυσικού Αερίου και Προστασία Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα σπουδών έχει συνολική διάρκεια 500 ώρες ετησίως και ο TAP έχει δεσμευθεί να το υπο- 
στηρίζει για δύο ακαδημαϊκά έτη, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων στελεχών, 
πλήρως καταρτισμένων στη λειτουργία και την ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2018, κι άρχισε να λειτουργεί από την αρχή 
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Έγιναν δεκτοί συνολικά 64 επιλέξιμοι υποψήφιοι, εκ των οποίων 18 
παρακολουθούν μαθήματα προετοιμασίας ως αρχάριοι στο θέμα.

Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου υποστήριξης που παρέχει ο TAP, θα δοθεί η δυνα- 
τότητα σε περισσότερα από 150 άτομα που θα έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση να εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας. Ο TAP είναι υπερήφανος που στηρίζει μια πρωτοβουλία η οποία καλλιεργεί 
επαγγελματικές δεξιότητες στον συνεχώς αναπτυσσόμενο και στρατηγικό ενεργειακό τομέα – κι ακόμη 
περισσότερο, δεδομένου ότι η εξειδίκευση στην προκείμενη περίπτωση αφορά στο φυσικό αέριο.
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0.5 Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας: Έμφαση στα παιδιά

Πολλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΤΑΡ εστιάζουν στην υγειονομική περίθαλψη, 
με ειδικότερη έμφαση στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας – όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Σχετικά 
προγράμματα αφορούν σε δωρεές ασθενοφόρων και εξοπλισμού στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ), καθώς και σε γηροκομεία, ΜΚΟ και νοσοκομεία.

Το 2018, ο ΤΑΡ προχώρησε σε δύο σημαντικές δωρεές στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 
και το «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η πρώτη υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, συνεργάτη του ΤΑΡ και φορέα υλοποίησης σχετικών προ- 
γραμμάτων, και χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη ανακαίνιση κι αναβάθμιση της Παιδιατρικής Κλινικής 
του «Σισμανόγλειου» με καινούριο εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Η συγκεκριμένη μονάδα αναλαμβάνει παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 16 ετών και καλύπτει 
γεωγραφικά ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, με συνολικό πληθυσμό πάνω από 100.000 
κατοίκους. Και χάρη στην ανακαίνιση, η κλινική έχει μετατραπεί σε έναν όμορφο και φιλικό προς το παιδί 
χώρο νοσηλείας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προ- 
σωπικού.

Η δεύτερη σχετική δωρεά του ΤΑΡ αφορά στην υποστήριξη των προσπαθειών της ΜΚΟ «Ηλιτόμηνον» 
να θεμελιώσει Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος στη Θεσσαλονίκη – μόλις τη δεύτερη του είδους της σε όλη 
την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο ΤΑΡ πρόσφερε έναν παστεριωτή κι ένα ειδικό ψυγείο, αμφότερα απαραίτητα 
για την αποστείρωση και συντήρηση του γάλακτος που προσφέρουν δότριες μητέρες.

Οι Τράπεζες Μητρικού Γάλακτος είναι καίριας σημασίας για τη ευημερία πρώιμων ή νοσηλευόμενων 
βρεφών, αλλά και για τις μητέρες που δυσκολεύονται στο θηλασμό. Η Τράπεζα του «Ιπποκράτειου» θα 
καλύψει τις ανάγκες των 6 Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΝΝ) της Θεσσαλονίκης και της 
Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύονται περίπου 2.000 βρέφη το χρόνο.
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0.6 Υποστήριξη σε τοπικούς οργανισμούς μέσω δωρεών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, ο TAP συνέχισε τις δωρεές σε διάφορους οργανισμούς που προσφέρουν 
ποικιλία υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες – κατά βάση περιβαλλοντικές, φιλανθρωπικές ή εκπαιδευτικές. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν τα εξής:

• Σύλλογος «Φίλοι του Περιβάλλοντος» (Καστοριά): Ο ΤΑΡ στήριξε τον παλαιότερο και σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό σύλλογο στην πόλη της Καστοριάς με τη δωρεά χορτοκοπτικού μηχανήματος και 
άλλου σχετικού εξοπλισμού (χλοοκοπτικό τρακτέρ, αλυσοπρίονα, αντλίες, θαμνοκοπτικά, κλπ.), για 
τη συντήρηση και διαμόρφωση του όμορφου περιαστικού δάσους της Καστοριάς.

• Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας «Άγιος Γεώργιος» (Μεσοποταμία): Με δράση στην 
ορεινή κοινότητα της Μεσοποταμίας, αλλά και την ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο 
σύλλογος οργανώνει αναδασώσεις κι άλλες περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ συντηρεί επίσης τοπικά 
πάρκα και σχολικές αυλές. Ο «Άγιος Γεώργιος» αποτελεί το μοναδικό φορέα που έχει την ευθύνη της 
συντήρησης και λειτουργίας του πανέμορφου Δάσους της Μεσοποταμίας, τον πιο δημοφιλή υπαίθριο 
χώρο αναψυχής στην Καστοριά. Η υποστήριξη του ΤΑΡ αφορά σε δωρεά δασικών μηχανημάτων 
κι εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων χορτοκοπτικών, χλοοκοπτικών κι ελκυστήρα κήπου).

• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Καστοριά): Από τους παλαιότερους και πιο επιτυχημένους 
οργανισμούς του είδους του, το ΚΠΕ Καστοριάς ιδρύθηκε το 1996 από το Υπουργείο Παιδείας. Έκτοτε, 
υλοποιεί πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, προάγοντας βιώσιμες πρωτοβουλίες κι ευαισθητοποιώντας 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα μαθητές και καθηγητές. Τις δράσεις του παρακολουθούν ετησίως περισ-
σότερα από 3.500 άτομα και ο ΤΑΡ, σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης «Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής», δώρισε στο σύλλογο εξοπλισμό γραφείου που περιλαμβάνει υπολογιστές, 
οθόνες, tablets, διαδραστικούς προβολείς για παρουσιάσεις, καθώς και κλιματιστικά.

• Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Εορδαία): Σύλλογος που υποστηρίζει ασθενείς με 
σκλήρυνση κατά πλάκας στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο ΤΑΡ χρηματοδότησε τη 
δημιουργία ιστοσελίδας για χρήση του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει τη δράση του, δηλαδή να 
προσφέρει σε ασθενείς ή μέλη της οικογένειάς τους πρόσβαση σε χρήσιμες πληρο-φορίες. 
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0.7 Παράδοση Διαχειριστικών Μελετών Δασών στο 
Νεστόριο

Ο Δήμος Νεστορίου είναι μια ορεινή κοινότητα στους πρόποδες του Γράμμου στην Περιφερειακή Ενό- 
τητα Καστοριάς, όπου η υλοτομία αποτελεί βασικό κλάδο απασχόλησης. Από αυτήν βιοπορίζεται μεγάλος 
αριθμός κατοίκων της περιοχής που έχουν σχηματίσει περίπου 20 τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς. 
Για να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες αυτών των συνεταιρισμών διεξάγονται με όρους ορθής περι- 
βαλλοντικής διαχείρισης, συντάσσονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές δεκαετείς Διαχειριστικές 
Μελέτες Δασών. Με βάση τις μελέτες αυτές καθορίζονται τα κατάλληλα δέντρα προς υλοτόμηση (τα 
οποία στη συνέχεια σημαδεύονται προς ενημέρωση των υλοτόμων), με σκοπό τη διατήρηση κι ανα- 
ζωογόνηση του δάσους.

Ο TAP χρηματοδότησε την εκπόνηση Διαχειριστικών Μελετών για καθένα από τα πέντε δημοτικά δάση 
του Νεστορίου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υλοτομίας στην περιοχή (ξυλοκόποι, μεταφορείς κι οδηγοί φορτηγών) θα συνεχίσουν την 
εργασία τους κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο για τα επόμενα 10 χρόνια.

Το έργο ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2017 και οι μελέτες παραδόθηκαν επισήμως τον Οκτώβριο του 2018, 
σε εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν οι επικεφαλής των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών: 
ο Δήμαρχος Νεστορίου, Πασχάλης Γκέτσιος, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος 
Καρυπίδης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την περιοχή.

Ως μια πρωτοβουλία που ενισχύει τα μέσα βιοπορισμού, προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και 
βελτιώνει την περιβαλλοντική διαχείριση, η χρηματοδότηση των Διαχειριστικών Μελετών Δασών ήταν 
ένα ιδιαίτερο έργο για τον TAP. Ένα έργο που έχει επηρεάσει άμεσα τη ζωή των 3.000 περίπου κατοίκων 
της κοινότητας του Νεστορίου.
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0.8 Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας

Στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ΤΑΡ συγκαταλέγεται επίσης η παροχή βοήθειας σε φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Για το σκοπό αυτό, ο ΤΑΡ έχει δωρίσει συνολικά 20 απορριμματοφόρα και οχήματα καθαρισμού δρό- 
μων, καθώς και άλλο σχετικό εξοπλισμό καθαριότητας – όπως είναι οι κάδοι απορριμμάτων και ειδικά 
φορτηγά για το πλύσιμο και τη συντήρηση των κάδων αυτών.

Εξοπλισμός αυτού του είδους παραδόθηκε από τον ΤΑΡ σε αρκετούς δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο Δήμος Ηράκλειας, για παράδειγμα, έλαβε 400 μεγάλους μεταλλικούς κάδους κι ένα πλυστικό όχημα. 
Ένα απορριμματοφόρο όχημα έλαβε επίσης η Νέα Ζίχνη, ενώ οι Δήμοι Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου 
παρέλαβαν πάνω από 1.100 και 950 πλαστικούς κάδους – αντίστοιχα.

Περισσότεροι από 270.000 άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας επωφελούνται από τη δωρεά του TAP, καθώς μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
διαχείρισης απορριμμάτων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους.
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Πρόγραμμα Κοινωνικών και
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στην

ΑΛΒΑΝΙΑ



Ο TAP υποστηρίζει
ευρεία ποικιλία

πρωτοβουλιών ΕΚΕ
στις κοινότητες που

βρίσκονται κοντά
στην όδευση του

αγωγού στην Αλβανία.



Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζουν 
σε τέσσερις θεματικούς άξονες:

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής για τις τοπικές κοινότητες, με έμφαση σε κοινοτικές
    υποδομές, όπως π.χ. τα σχολεία
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων σε τομείς συναφείς με τη δραστηριότητα φορέων που
    επηρεάζονται από την κατασκευή του TAP
• Ενίσχυση των μέσων βιοπορισμού, με έμφαση στη γεωργία, τους φυσικούς
    πόρους, το περιβάλλον και τον τουρισμό
• Δωρεές για την κάλυψη κοινωνικο-οικονομικών αναγκών

Οι εκπρόσωποι του TAP βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινότητες 
και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να αναπτύξουν αμοιβαία
συμφωνημένα προγράμματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων που
στηρίζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των ίδιων των κοινοτήτων.

Ανακαλύψτε ορισμένα από τα προγράμματα αυτά 
που υλοποιούνται στην Αλβανία.
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0.1 Καθαρισμός του ποταμού Osumi

«Καθαρίζουμε την Αλβανία που αγαπάμε» ήταν ο τίτλος της περιβαλλοντικής εκστρατείας που ξεκίνησε 
τον Δεκέμβριο του 2017 το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας. Μέρος αυτής της 
εκστρατείας ήταν και ο καθαρισμός των όχθεων και η βάθυνση της κοίτης του ποταμού Osumi στην 
περιοχή του Μπεράτι.

Ο TAP στήριξε την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία προσφέροντας δέκα εκσκαφείς και φορτηγά για τον 
καθαρισμό της κοίτης του ποταμού, στο τμήμα μεταξύ της Gorica και της Νέας Γέφυρας. Καθαρίστηκε 
επίσης ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τους δήμους Μπεράτι και Ura Vajgurore, ενώ εθελοντές, μαθητές 
και δυνάμεις του στρατού φύτεψαν δένδρα κατά μήκος του δρόμου.

Στη δράση συμμετείχαν ακόμη ο Νομός του Μπεράτι, οι Δήμοι Μπεράτι και Ura Vajgurore, καθώς και 
ιδιωτικές εταιρείες.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του TAP στην πρωτοβουλία, ο Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος, 
Blendi Klosi, δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία είναι ζωτική για τους κατοίκους του Μπεράτι, καθώς εξα- 
σφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του προωθεί την τουριστική ανάπτυξη και απο- 
τρέπει μελλοντικές πλημμύρες».
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0.2 Παγκάκια για την πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα

Η πλατεία Σκεντέρμπεη είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πεζοδρομημένη περιοχή στα Τίρανα. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών του Επενδύσεων, ο TAP αποφάσισε να 
προσθέσει λίγο χρώμα σε αυτήν την περιοχή-ορόσημο. Σε συνεργασία λοιπόν με τη Raiffeisen Bank 
δώρισε 36 βιεννέζικα παγκάκια στο Δήμο Τιράνων, ενώ πέντε επιπλέον προσέφεραν η πόλη της Βιέννης 
και η Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αλβανία.

Τα παγκάκια αυτού του τύπου δημιουργήθηκαν αρχικά για να διακοσμήσουν το Μουσείο Quarter στη 
Βιέννη, αλλά σύντομα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή για τον πρακτικό και παντός καιρού σχεδιασμό τους. 
Και πλέον, τα συναντά κανείς σε πολλές πόλεις και κήπους ανά την Ευρώπη.

Έτσι, κάτοικοι κι επισκέπτες των Τιράνων διαθέτουν πια έναν άνετο χώρο να ξεκουραστούν και να απο- 
λαύσουν τη θέα της πόλης, παίρνοντας μία ανάσα πάνω σε ένα πραγματικό έργο αστικής τέχνης!
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0.3 Χίλια δέντρα για τα Τίρανα

Το περιβάλλον και η ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου του TAP. Έτσι, τον Μάρτιο του 2018 
συμμετείχε στην εκστρατεία δενδροφύτευσης του Δήμου Τιράνων προσφέροντας 1.000 κυπαρίσσια για 
το Πάρκο Τεχνητής Λίμνης της πρωτεύουσας.

Τα πρώτα δέντρα φύτεψαν εργαζόμενοι του ΤΑΡ και ο Δήμαρχος Τιράνων, Erion Veliaj. Η πρωτοβουλία 
αυτή της πόλης στοχεύει στην αύξηση του αστικού χώρου πράσινου, καθώς και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Τα κυπαρίσσια έχουν ύψος πάνω από 2,5 μέτρα, αγοράστηκαν από πιστοποιημένους προμηθευτές και 
θα συμβάλλουν στη δημιουργία μίας πράσινη ζώνης στην πρωτεύουσα, γνωστής ως «Κυκλικό Δάσος».

Ο Δήμαρχος Veliaj χαιρέτισε την επένδυση λέγοντας «Ο TAP είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα του τι σημαίνει 
υπεύθυνος εταιρικός πολίτης».
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0.4 Εξοπλισμός για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Μπεράτι

Η Vexhi Buharaja είναι η κεντρική δημόσια βιβλιοθήκη του Μπεράτι, εξυπηρετώντας τους δημότες της 
πόλης από το 1973.

Ωστόσο, μετά την ανακατασκευή της το 2016 η βιβλιοθήκη παρέμενε κλειστή για το κοινό, λόγω έλλειψης 
κατάλληλου εξοπλισμού για τα αναγνωστήρια και το αρχείο της. Τα ράφια ξεχείλιζαν από βιβλία, με 
αποτέλεσμα πολλοί από τους 35.000 τόμους της να βρίσκονται στο πάτωμα.

Τώρα πια όμως, χάρη στη δωρεά του TAP, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν και τα τρία 
αναγνωστήρια της βιβλιοθήκης, ενώ η αίθουσα αρχείου διαθέτει επαρκή ράφια για την αποθήκευση 
όλων των τόμων.

Ακόμη, ο TAP δώρισε επιπλέον 400 βιβλία (νέους τίτλους) εμπλουτίζοντας περαιτέρω την υπάρχουσα 
συλλογή κι εξόπλισε τη βιβλιοθήκη με σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας.

Μία ομάδα μαθητών από το Μπεράτι ήταν οι πρώτοι που έλαβαν τις κάρτες-μέλους της βιβλιοθήκης 
τη στιγμή που άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στους αναγνώστες, τον Μάρτιο του 2018.
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0.5 Τρίτος κύκλος προγράμματος πρακτικής άσκησης

Το Σεπτέμβριο 2018 ο TAP ολοκλήρωσε τον τρίτο κύκλο του προγράμματος πρακτικής άσκησης που 
υλοποιεί στην Αλβανία. Συνολικά, 21 απόφοιτοι πανεπιστημίου είχαν την ευκαιρία να εργαστούν για έξι 
μήνες σε κάποιο από τα τμήματα του TAP στη χώρα.

Συνδυάζοντας τη δουλειά με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, οι ασκούμενοι απέκτησαν ουσιαστική 
κι άμεση επαγγελματική εμπειρία, δουλεύοντας με καταξιωμένους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ειδικούς 
σε διάφορους τομείς όπως: Χρηματοδότηση, Παράδοση-Παραλαβή Αγωγού, Υγεία Ασφάλεια & Περι- 
βάλλον, Συντονισμός Ενδιαφερόμενων Φορέων, Χρήση Απόκτηση & Διαχείριση Γης, Συμβάσεις & Προ- 
μήθειες, Επικοινωνία, κι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Αλβανία έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας με- 
γάλο ενδιαφέρον από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΤΑΡ έλαβε εκατοντάδες αιτήσεις φοιτητών 
για κάθε έναν από τους τρεις κύκλους του προγράμματος. Και σχεδόν το σύνολο των ασκούμενων που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα εργάζονται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε διάφορους οργα- 
νισμούς.

Ο αντίκτυπος αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι διττός. Αφενός, δουλεύοντας στον ΤΑΡ οι 
ασκούμενοι εξελίχθηκαν σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Κι αφετέρου, κατανοούν πλέον από- 
λυτα τον ρόλο, τους στόχους και τη στρατηγική σημασία του TAP, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί 
ιδανικοί πρεσβευτές του έργου στη χώρα, αλλά και πέραν αυτής.
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0.6 Ανακατασκευή του συστήματος ύδρευσης στο 
Mbrostar

Όταν χρειάστηκε άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση της ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων στο 
Mbrostar, ο ΤΑΡ ήταν εκεί για να βοηθήσει.

Το Mbrostar αποτελεί συστάδα χωριών (Petove, Makaj, Verri, Kallm, Mojalli) στο Δήμο του Φιέρι, του 
οποίου το σύστημα ύδρευσης δεν μπορούσε πια να καλύψει τις ανάγκες των περίπου 10.500 κατοίκων.

Ο ΤΑΡ λοιπόν συμφώνησε να υποστηρίξει την ανακατασκευή του συστήματος. Το έργο υλοποίησε η 
αλβανική κατασκευαστική εταιρεία Albstar, ενώ τις εργασίες επέβλεψε η Abkons, ανάδοχος του TAP για τη 
διαχείριση των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών του Επενδύσεων στην Αλβανία.

Για την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Mbrostar χρειάστηκαν έξι μήνες και 50 περίπου εργα- 
ζόμενοι. Οι εργασίες περιέλαβαν διάνοιξη δύο νέων φρεατίων κι ανακατασκευή της δεξαμενής νερού, 
καθώς και του κέντρου ελέγχου, απολύμανσης και τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, ο παλαιός χα- 
λύβδινος σωλήνας υδροδότησης που είχε διαβρωθεί αντικαταστάθηκε από νέο, κατασκευασμένο από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2018.
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0.7 Αποκατάσταση του συστήματος άρδευσης στο 
Kuç-Bilisht 

Ακόμη και η πιο εύφορη γη χρειάζεται αποτελεσματική άρδευση και αποστράγγιση για να αποδώσει 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Αυτό το γνωρίζουν καλά οι αγρότες στα χωριά Bilisht και Kuç της ΝΑ Αλβανίας. Γιατί τα τελευταία 20 
χρόνια ο προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν τη γόνιμη γη τους στο έπακρο περιοριζόταν από την 
πολύ κακή κατάσταση του τοπικού συστήματος άρδευσης.

Αποφασισμένος να βοηθήσει, ο ΤΑΡ πραγματοποίησε συναντήσεις και συζητήσεις με τις τοπικές αρχές 
και το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να εξασφαλίσει πως η παρέμβασή του ευθυγραμμίζεται με 
τις δικές τους προσπάθειες να στηρίξουν τη γεωργία στην περιοχή.

Πλέον, περισσότερα από 2.000 άτομα σε 470 νοικοκυριά επωφελούνται από την πρωτοβουλία του ΤΑΡ 
στην περιοχή τους, καθώς διαθέτουν περίπου 2 χλμ. νέων καναλιών για άρδευση και αποστράγγιση, 
τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 1.300 και πλέον στρεμμάτων καλλιεργή- 
σιμης γης.

Το σύστημα άρδευσης παραδόθηκε τον Ιούλιο 2018 στο Δήμο Devoll, ο οποίος και ανέλαβε τη συντή- 
ρησή του.
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0.8 ΤΑΡ και ΜΚΟ κατά της ρύπανσης

Το καλοκαίρι του 2018, ο TAP συνεργάστηκε με κορυφαία αλβανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση για να 
αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα της ρύπανσης σε πέντε σημεία κατά μήκος της όδευσης του 
αγωγού στην Αλβανία.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΜΚΟ Korpusi i Vullnetarëve, μέλος του Free Thought 
Forum, κι εστίασε στον καθαρισμό περιοχών που υπέδειξαν οι τοπικές αρχές: την παραλία Semani, τη 
γέφυρα του Mbrostari, το ιστορικό κέντρο του Μπεράτι, κι άλλες περιοχές της κοιλάδας του Ποταμού 
Osumi στους Δήμους Ura Vajgurore και Poliçan.

Περισσότεροι από 1.000 εθελοντές κάθε ηλικίας –δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του TAP κι εκπρόσωποι 
της ΜΚΟ– συμμετείχαν σε αυτές τις δράσεις καθαρισμού. Οι εθελοντές γέμισαν περισσότερους από 
5.000 σάκους απορριμμάτων, κυρίως με πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες, αλλά και υφάσματα/είδη 
ένδυσης που είχαν συσσωρευθεί με την πάροδο του χρόνου.

Εκτός από το σημαντικό αριθμό απορριμμάτων που αφαιρέθηκε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καθα- 
ρισμού συνέβαλε επίσης στην ευαισθητοποίηση των εθελοντών, αλλά και των κατοίκων σε αυτές τις 
περιοχές.
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0.9 Αποκατάσταση Σχολείου στο Veterrik του Δήμου 
Μπεράτι

Όταν ένα σχολικό κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο για τη διδασκαλία των μικρών μαθητών, ο ΤΑΡ συνεργά- 
στηκε με τις τοπικές αρχές για την ανακαίνισή του.

Το δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Hasan Ngjela βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Veterrik και φιλοξενεί 
συνολικά 180 μαθητές. Το κτήριό του, όμως, χρειαζόταν άμεση αποκατάσταση λόγω υγρασίας. Και ο 
Δήμος Μπεράτι, στον οποίο ανήκει το σχολείο, έθεσε το έργο ως βασική προτεραιότητά του ζητώντας 
τη βοήθεια του ΤΑΡ.

Ο ΤΑΡ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το έργο αποκατάστασης και οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν τον 
Μάιο του 2018. Κατασκευάστηκε καινούρια οροφή και τοποθετήθηκε θερμομόνωση σε όλους τους 
εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου. Επίσης, εγκαταστάθηκαν νέες τουαλέτες, χτίστηκε πηγάδι για την υδρο- 
δότηση του σχολείου και προστέθηκαν εξωτερική σκάλα έκτακτης ανάγκης, καθώς και Σύστημα Πυρό- 
σβεσης. Τέλος, κατασκευάστηκε περιμετρικός φράχτης και διαμορφώθηκαν οι εξωτερικοί χώροι και οι 
χώροι αναψυχής.

Το έργο υλοποίησε η αλβανική κατασκευαστική εταιρεία Leon Konstruksion, υπό την επίβλεψη της Abkons 
που είναι ανάδοχος του TAP για τη διαχείριση των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών του Επενδύσεων στην 
Αλβανία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός εξαμήνου και τον Οκτώβριο του 2018 το ανακαινισμένο 
σχολικό κτήριο παραδόθηκε στο Δήμο Μπεράτι.

Σήμερα, το Hasan Ngjela είναι ένα ασφαλές, όμορφο και μοντέρνο δημοτικό σχολείο, στην καρδιά της 
τοπικής κοινότητας του Veterrik.
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10 Αποκατάσταση Σχολείου στο Pobrat του Δήμου Ura 
Vajgurore

Ως το μοναδικό σχολείο της ευρύτερης περιοχής, με προβλήματα σε επίπεδο κτηρίου και εξωτερικών 
χώρων, το Tre Dëshmorët χρειάστηκε επίσης τη βοήθεια του ΤΑΡ. Παρόλο που το εσωτερικό του σχο- 
λείου βρισκόταν σε καλή κατάσταση, τόσο οι εξωτερικοί τοίχοι όσο και το προαύλιο χρειάζονταν άμεση 
βελτίωση. Κι έπειτα από σχετικές συζητήσεις με τις τοπικές αρχές, ο ΤΑΡ ανέλαβε εθελοντικά να χρημα- 
τοδοτήσει τα έργα αποκατάστασης.

Το σχολείο βρίσκεται στο χωριό Pobrat του Δήμου Ura Vajgurore στην κεντρική Αλβανία. Πρόκειται για 
διώροφο κτήριο με εννέα αίθουσες διδασκαλίας, όπου φοιτούν 150 μαθητές, ενώ δύο ακόμη αίθουσες 
λειτουργούν ως νηπιαγωγείο για 37 παιδιά.

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2018 με τη συνεργασία δύο εταιρειών, της Beis 
shpk και της (τοπικής) Pienvis shpk, και περιέλαβαν: τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλους τους εξωτε- 
ρικούς τοίχους του κτηρίου, εγκατάσταση εξωτερικής σκάλας έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρων, 
καθώς κι επισκευή της κατεστραμμένης περίφραξης.

Επίσης, επισκευάστηκε η υφιστάμενη σηπτική τάφρος, εγκαταστάθηκαν νέες γραμμές ηλεκτρικού ρεύ- 
ματος για το φωτισμό του εξωτερικού χώρου και δημιουργήθηκαν γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 
βόλεϊ, αλλά και μία παιδική χαρά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το σχολείο Tre Dëshmorët παραδόθηκε μεταμορφωμένο στο 
Δήμο Ura Vajgurore, τον Σεπτέμβριο του 2018.
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ΙΤΑΛΙΑ
Πρόγραμμα Κοινωνικών και

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στην



Σε στενή συνεργασία με τους
τοπικούς και περιφερειακούς

φορείς στην Ιταλία, ο ΤΑΡ σχεδίασε
ένα πρόγραμμα Κοινωνικών και

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που
υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη

στο Salento και την Puglia
(Απουλία).



Οι σχετικές πρωτοβουλίες εστιάζουν:
• στην ενίσχυση των μέσων βιοπορισμού, με έμφαση στον τουρισμό, τη 

γεωργία και την αλιεία.
• στην περιβαλλοντική διαχείριση, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό,

τη γεωργία και το θαλάσσιο περιβάλλον.
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τις τοπικές κοινότητες, με έμφαση 

στις υπηρεσίες και τις υποδομές. 

Ανακαλύψτε μερικές από τις σχετικές πρωτοβουλίες 
του ΤΑΡ στην Ιταλία.





Η ιταλική ομάδα του TAP δημιούργησε έναν 
λογότυπο-ομπρέλα που αντιπροσωπεύει 
τις διάφορες πρωτοβουλίες του προγράμ-
ματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 
Επενδύσεων στη χώρα.

“Energie” στα ιταλικά σημαίνει «ενέργειες». Το αέριο συνιστά πηγή ενέργειας, δεν είναι 
όμως η μόνη ενέργεια που προσφέρει ο ΤΑΡ μέσω της κατασκευής του αγωγού. 
Το Έργο ΤΑΡ φέρνει κι άλλες θετικές «ενέργειες» στις φιλοξενούσες χώρες και τοπικές 
κοινότητες, προσφέροντας μακρόχρονα οφέλη και δημιουργώντας ουσιαστικές 
σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό.

“TAP con il territorio”, το μήνυμα που συνοδεύει τον λογότυπο σημαίνει «ο ΤΑΡ μαζί 
με την περιοχή», «ο ΤΑΡ στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας», «ο ΤΑΡ συνεργάζεται 
με την τοπική κοινωνία». Πρόκειται για μία μόνο φράση στα ιταλικά που όμως έχει 
πολλές θετικές σημασίες.
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0.1 TAP Start 2: Δωρεές σε τοπικούς οργανισμούς

Το πρόγραμμα TAP Start υποστηρίζει ιδέες που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες στην επαρχία 
του Lecce. Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης φάσης του προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου 
δόθηκαν επτά δωρεές, ο ΤΑΡ το υλοποίησε για δεύτερη φορά την περίοδο 2017-2018, προσφέροντας 
νέες ευκαιρίες.

Η δεύτερη έκδοση του προγράμματος προσέφερε μικρές δωρεές σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 
που υλοποιούν δράσεις στον τομέα του αθλητισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος ή ασχο- 
λούνται με κοινωνικά ζητήματα. 

Συνολικά, ο ΤΑΡ επένδυσε σε 10 πρωτοβουλίες υπό υλοποίηση από τοπικούς φορείς του Lecce, συμπε- 
ριλαμβανομένων τριών στην κοινότητα του Melendugno.

Εξωτερική επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών αξιολόγησε τις επικρατέστερες προτάσεις έπειτα από σχετική 
πρόσκληση υποβολής ιδεών. Από αυτές που επιλέχθηκαν, δύο αφορούν στον τουρισμό, τρεις σε κοι- 
νωνικά ζητήματα, μία στο περιβάλλον και τέσσερις στον αθλητισμό.

Ένα από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποστηρίζει το Αθλητικό Σωματείο REAL Galatone που 
προωθεί τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικοποίησης νέων ατόμων με αναπηρία ή μη προνομιούχων 
παιδιών. Συγκεκριμένα, ο ΤΑΡ δώρισε στο σωματείο εξοπλισμό και όχημα μεταφοράς (minibus), χάρη στα 
οποία 20 αγόρια ηλικίας 10-14 ετών μπορούν πλέον να πηγαίνουν στο γήπεδο και να προπονούνται.

Ο Γενικός Γραμματέας της REAL Galatone, Giuseppe Stapane, σημείωσε σχετικά: «Δουλεύουμε εδώ και 
πολλά χρόνια σε κοινωνικά προγράμματα, αλλά δυσκολευόμασταν να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά 
των αθλητών μας. Επιτέλους, μπορούμε πλέον να τους παρέχουμε αυτήν την πολύ σημαντική βοήθεια 
ώστε να αναπτύξουν τις αθλητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες».

Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα της δέσμευσης του ΤΑΡ να στηρίζει τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν 
φορείς με σημαντική παρουσία στην τοπική κοινότητα. Υιοθετώντας αυτήν την «από τα κάτω» προσέγγιση, 
ο TAP αποσκοπεί να συμβάλλει απτά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Lecce.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα TAP Start στη διεύθυνση www.tapstart.it.
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0.2 MENA 2: Εκπαίδευση στη διαχείριση εστιατορίων

Το Μεταπτυχιακό Αριστείας στη Σύγχρονη Τροφή (Master of Excellence in New Food – ΜΕΝΑ) προσφέρει 
σε ιδιοκτήτες και διευθυντές εστιατορίων στην περιοχή του Lecce την ευκαιρία να αποκτήσουν τρίμηνη 
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στη διαχείριση εστιατορίων, σε τεχνικές μαγειρικής, και στη μεταποίηση 
τροφίμων.

Η πρωτοβουλία, την οποία χρηματοδότησε κι οργάνωσε ο ΤΑΡ, φέρνει κοντά κορυφαίους σεφ και ιδιο- 
κτήτες ή διαχειριστές τοπικών εστιατορίων, στηρίζοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. 
Το ΜΕΝΑ 2, η δεύτερη δηλαδή έκδοση του προγράμματος, συγκέντρωσε πολλούς ειδικούς κι εκπαιδευτικούς 
στη γαστρονομία, όπως βραβευμένους με αστέρια Michelin σεφ από την Απουλία. Και πολλοί ενδιαφε- 
ρόμενοι κατέθεσαν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2017 για συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία του TAP.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο επιλέχθηκαν να συμμετέχουν 17 ιδιοκτήτες και διαχειριστές εστι- 
ατορίων από το Lecce, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Τα 18 εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγμα- 
τοποιήθηκαν περιλάμβαναν 144 ώρες διδασκαλίας σε αίθουσα, εργαστήρια, καθώς κι επισκέψεις σε 
οπωρώνες, ελαιώνες, αμπελώνες, αλλά και γνωστά εστιατόρια της περιοχής.

Στο τέλος του προγράμματος αριστείας, η ειδική επιτροπή επέλεξε δύο νικητές, έναν στην κατηγορία 
της διαχείρισης εστιατορίου κι έναν στην κατηγορία της μαγειρικής. Στην πρώτη κατηγορία ο νικητής 
Carmine, υπεύθυνος ενός πανδοχείου στην περιοχή Leuca, παρέλαβε βραβείο ύψους €5.000 για την 
αγορά εξοπλισμού κουζίνας.

Νικητής στη μαγειρική ήταν ο Stefano, ο οποίος έκανε πρακτική άσκηση για έναν μήνα στην κουζίνα 
του Pashà, ενός από τα καλύτερα εστιατόρια της Απουλίας, όπου δούλεψε στο πλευρό κορυφαίων σεφ 
από την Ιταλία και το εξωτερικό.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, ο Carmine δήλωσε ενθουσιασμένος: «Συστήνω ανεπιφύλακτα αυτήν 
την εμπειρία. Ήταν μία καταπληκτική ευκαιρία να μάθω καινούρια πράγματα και να διευρύνω τους 
ορίζοντές μου».

«Το ΜΕΝΑ είναι αφετηρία για να προωθήσουμε την περιοχή μας. Διότι εκτός από την ομορφιά του τοπίου, 
μπορούμε να προσφέρουμε στους τουρίστες την εξαιρετική ποιοτικά παραδοσιακή κουζίνα της Απουλίας», 
πρόσθεσε από την πλευρά του ο Stefano.

Το πρόγραμμα MENA σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών στους τομείς του 
τουρισμού και της φιλοξενίας. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, ο TAP υποστηρίζει τον κλάδο τροφίμων 
και ποτών – βασικό παράγοντα του τουριστικού προϊόντος στην Ιταλία. Ο τουρισμός συμβάλλει σημα- 
ντικά στην τοπική οικονομία της Απουλίας κι ο TAP επιδιώκει να έχει θετικό αντίκτυπο σε αυτήν, ενισχύ- 
οντας τα μέσα διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων – κατά τρόπο βιώσιμο και κατά τρόπο που αξιοποιεί 
τα τοπικά πλεονεκτήματα και τονίζει την τοπική κληρονομιά.

Ο TAP προώθησε το πρόγραμμα MENA μέσω επικοινωνιακής καμπάνιας στην επαρχία του Lecce που 
περιλάμβανε διαφήμιση σε τοπικές εφημερίδες, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημιου- 
ργήθηκε, επίσης, η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.mena-mastertap.it

Το πρόγραμμα MENA σχεδιάστηκε από κοινού με την PR Consulting, εταιρεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ 
με έδρα την Απουλία που ειδικεύεται στον τομέα τροφίμων και ποτών.
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0.3 HO.MA. 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών 
Μονάδων

Το HO.MA. (Hospitality Management) είναι πρόγραμμα δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση 
Ξενοδοχειακών Μονάδων που ο ΤΑΡ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Υπηρεσιών και Κατάρτισης (European Society for Services and Training – SESEF). Πρόκειται 
για οργανισμό-ηγέτη σε ό,τι αφορά τον τουριστικό κλάδο στην Ιταλία, και μέλος του Ιταλικού Οργανισμού 
Κατάρτισης στη Διαχείριση (Italian Association for Management Training – ASFOR).

Το HO.MA. απευθύνεται σε σπουδαστές από την Απουλία, στοχεύοντας στην προώθηση της περιοχής 
μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που εστιάζει στον τουρισμό – έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους της τοπικής οικονομίας. Ο ΤΑΡ προσέφερε συνολικά 35 υποτροφίες που περιλαμβάνουν πλήρη 
δίδακτρα, διαμονή, φαγητό καθώς κι έξοδα μετεγκατάστασης. Καλύπτουν, επίσης, τα έξοδα των υπο- 
τρόφων για το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης στον κλάδο του τουρισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούσε σε 1.000 ώρες διδασκαλίας ή περίπου 7 μήνες εκπαίδευσης και 
περιλάμβανε μαθήματα, εργαστήρια, επισκέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του τουρισμού, καθώς και πρακτική άσκηση στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία ή την 
Πορτογαλία. Μέρος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου οι σπουδαστές είχαν 
επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό υψηλής 
εξειδίκευσης προετοιμάζει τους αποφοίτους του για επαγγελματική αποκατάσταση, κυρίως σε θέσεις 
υποδοχής ή σε πρακτορεία τουρισμού.

Οι νεαροί ωφελούμενοι αντιμετώπισαν με μεγάλο ενθουσιασμό αυτήν την μοναδική ευκαιρία, όπως 
φαίνεται στα λόγια της Tiziana που συμμετείχε στο πρόγραμμα:

«Βρίσκομαι στο Λονδίνο για να παρακολουθήσω μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων. 
Είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως γιατί συναντώ καλούς ανθρώπους και συνειδητοποιώ ότι όσοι καταγόμαστε 
από την Απουλία μπορούμε να διαδώσουμε σε όλον τον κόσμο τις ομορφιές της πατρίδας μας που 
έχει τόσο ξεχωριστά πράγματα να δώσει στο στυλ, το φαγητό, την κουλτούρα, την καινοτομία. Διότι 
εμείς είμαστε η πραγματική Απουλία.

Εμείς, οι άνθρωποι της περιοχής, έχουμε τώρα την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να 
επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας, μέσα από νέες γνώσεις κι εμπειρίες.

Κι είχαμε αυτήν την ευκαιρία χάρη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υπηρεσιών και Κατάρτισης και τον ΤΑΡ 
που υποστήριξε αυτές τις 35 υποτροφίες. Ζούμε έντονες στιγμές, γεμάτες απαιτητική εκπαίδευση. Αυτή 
είναι μία από τις στιγμές της ζωής που μπορείς να μοιραστείς το όνειρό σου με άλλους ανθρώπους, 
με την ευχή να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Κι εσύ να είσαι η κινητήριος δύναμη αυτής της αλλαγής».
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0.4 NextEnergy: Ενεργειακή απόδοση στα σχολεία

Το Πρόγραμμα του TAP NextEnergy στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα σχολεία και 
την ταυτόχρονη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος 
είναι να βελτιστοποιήσει τη σχολική εμπειρία των μαθητών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι σε σχολικά περι- 
βάλλοντα με καλύτερο φωτισμό, εξοπλισμό και άνεση αυξάνεται το επίπεδο συγκέντρωσης και η παρα- 
γωγικότητα των μαθητών.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρχές της 
επαρχίας του Lecce. Εστιάζει σε τέσσερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, με 4.000 
περίπου μαθητές. Έπειτα από εσωτερικό έλεγχο και αξιολόγηση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης, 
καθώς και του επιπέδου ασφάλειας και άνεσης των κτηρίων, στο πλαίσιο του NextEnergy εντοπίζονται 
τομείς που χρήζουν επέμβασης και γίνονται σχετικές προτάσεις αντιμετώπισης.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας περιλαμβάνει 2 στάδια:

   • Πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου, βάσει του οποίου καταγράφονται τα ενεργειακά χαρακτη-         
       ριστικά κάθε σχολικού κτηρίου κι εντοπίζονται οι ενεργειακές ανάγκες του. Μετά την ολοκλήρωση 
       του ελέγχου, ο φορέας υλοποίησης που συνεργάζεται με τον ΤΑΡ, η πιστοποιημένη τοπική Εταιρεία
       Ενεργειακών Υπηρεσιών, υποβάλλει τελική αναφορά. Σε αυτήν καταγράφονται τα επίπεδα ενεργειακής
       κατανάλωσης και λεπτομέρειες για την κατάσταση του κτηρίου.
   • Εντοπισμός κι επιλογή των απαραίτητων παρεμβάσεων, βάσει των ευρημάτων του ενεργειακού
       ελέγχου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται προτεινόμενοι τρόποι αύξησης της ενεργειακής απόδοσης,
       καθώς και προσομοίωση της κατάστασης μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων. Οι πιο συνη-        
       θισμένες σχετικές προτάσεις εστιάζουν στα ακόλουθα:

       ◦  Φωτισμός
       ◦  Θέρμανση
       ◦  Κλιματισμός κι εξαερισμός
       ◦  Αντικατάσταση της μόνωσης
       ◦  Σύστημα ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης
       ◦  Αυτοματοποίηση
       ◦  Διαχείριση απορριμμάτων
       ◦  Αντιμετώπιση σεισμών

Το πρόγραμμα NextEnergy αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, ενώ ο ΤΑΡ εξετάζει το 
ενδεχόμενο να υποστηρίξει την υλοποίηση και άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε μελλοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ.

79



80



81

0.5 TAP ACADEMY: Δωρεάν μαθήματα κατάρτισης σε 
τοπικές κοινότητες

Η Ακαδημία TAP είναι ένα πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ιταλία τον Μάρτιο του 2017, προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς.

Για να ενισχύσει δηλαδή επιχειρηματικές δεξιότητες με ζήτηση, ο TAP προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε 
μέλη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής του Lecce. Με την εγγραφή τους στην Ακαδημία του TAP, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά, την πληροφορική ή το μάρκετινγκ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – γνώσεις απαραίτητες για τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν ξεναγοί, ρεσεψιονίστ ξενοδοχείων ή σχεδιαστές 
ιστοσελίδων (web developers).

Προσφέροντας αυτά τα εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, ο ΤΑΡ υποστηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας κι ενισχύει τις ευκαιρίες των συμμετεχόντων κατοίκων της Απουλίας για επαγγελματική απο- 
κατάσταση.

Το 2018, το πρόγραμμα κατάρτισης της Ακαδημίας TAP περιλάμβανε:

   • Μαθήματα κατάρτισης για να γίνει κανείς ξεναγός, ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου ή σχεδιαστής
       ιστοσελίδων.
   • Μαθήματα στην Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)/Πληροφορική: ενότητες για 
       αρχάριους και προχωρημένους που προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις ECDL 
       (European Computer Driving License).
   • Μαθήματα μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βασικό εργαλείο των τοπικών επιχειρήσεων 
       για να αυξήσουν το κοινό και την πελατειακή τους βάση.
   • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε δύο επίπεδα, βασικά αγγλικά για αρχάριους και αγγλικά για την
       τουριστική βιομηχανία (μεσαίο επίπεδο).

Από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος το 2017, 135 άτομα έχουν επωφεληθεί από τα διάφορα 
προσφερόμενα μαθήματα. Η Alena, μία από τις συμμετέχουσες στην ενότητα κατάρτισης ξεναγών, 
σημείωσε: «Χάρη στον ΤΑΡ, πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου να γίνω πιστοποιημένη ξεναγός».







Έκδοση: Μάρτιος 2019

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP AG,
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 213 0104500
Φαξ: +30 213 0104533

tapgreece@tap-ag.com

www.tap-ag.gr
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