Ο αγωγός TAP στη Βόρεια Ελλάδα
με μια ματιά.

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline - TAP) αποτελεί τμήμα του Νοτίου Διαδρόμου,
ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα προς τις ευρωπαϊκές αγορές, διαφοροποιώντας την ενεργειακή τροφοδοσία και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
Ο ΤΑΡ ξεκινάει από τους Κήπους του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου συνδέεται με τον Αγωγό
Φυσικού Αερίου της Ανατολίας (Trans Anatolian Pipeline – ΤΑΝΑΡ). Από εκεί διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα προς τα
δυτικά μέχρι την Ιεροπηγή Καστοριάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Μέσω Αλβανίας και Αδριατικής φθάνει στις
ακτές της Νότιας Ιταλίας για να συνδεθεί με το ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου και έπειτα να διοχετευθεί στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Μέτοχοι του ΤΑΡ είναι οι BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) &
Axpo (5%).

Ο Αγωγός ΤΑΡ
Μήκος

~550χλμ. επί ελληνικού εδάφους

Γεωγραφική
κάλυψη

• 3 περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας
• 13 περιφερειακές ενότητες
• 29 δήμοι
• ~140 τοπικές κοινότητες

Πρόσβαση
στη γη

Διαδικασία Απόκτησης Γης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)
• Σε ~11.000 τεμάχια γης χρειάστηκε πρόσβαση για την κατασκευή
• Περισσότερα από 5.800 γεωτεμάχια έχουν αποκατασταθεί πλήρως &
επιστραφεί στους ιδιοκτήτες/χρήστες τους
• Σε πάνω από 13.000 ιδιοκτήτες/χρήστες γης έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις
• Απογραφή επηρεαζόμενου πληθυσμού & παγίων, ενημέρωση
σχετικών κτηματολογικών μητρώων

Χωρητικότητα

• 10 bcm/a (δισ. κυβ. μέτρα φ.α. ετησίως) = ενεργειακές ανάγκες ~7 εκατ.
νοικοκυριών στην Ευρώπη
• Δυνατότητα διπλασιασμού μεταφορικής ικανότητας με την προσθήκη
υπέργειων εγκαταστάσεων

Συνδεσιμότητα

• Κήποι: με τον TANAP
• Κομοτηνή: με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB)
• Νέα Μεσημβρία: με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ
• Κοζάνη, Καστοριά, Πέλλα

Το οικονομικό αποτύπωμα του ΤΑΡ
Μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, συνολικού ύψους ~€1,5 δισ.
Κυριότεροι ανάδοχοι
EPC στην Ελλάδα
(Μελέτη, Προμήθεια
& Κατασκευή
έργου)

• Renco/ΤΕΡΝΑ: Κατασκευή σταθμού συμπίεσης στους Κήπους
• Spiecapag/Άκτωρ: Κατασκευή χερσαίου τμήματος σε Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη (~185χλμ.)
• Bonatti/J&P Άβαξ: Κατασκευή χερσαίου τμήματος σε Κεντρική
& Δυτική Μακεδονία (~360χλμ.)
• Σωληνουργεία Κορίνθου: προμήθεια χερσαίων σωληναγωγών (~495 χλμ.)

Τοπικές
υποδομές

Αξιοποίηση και των 3 εμπορικών λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας:
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη

Τοπική
επιχειρηματικότητα

Προμήθεια υπηρεσιών & αγαθών από 800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, π.χ.:
• 142 κατασκευαστικές
• 72 ξενοδοχειακές μονάδες
• 35 εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης
• 27 επιχειρήσεις εστίασης
• 24 εταιρείες μεταφορών/ανυψώσεων
• 9 εταιρείες καθαριότητας

Άμεση
απασχόληση

Περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι εργάστηκαν για την κατασκευή. Μεταξύ
αυτών, εξειδικευμένοι επιστήμονες από τις τοπικές κοινωνίες:
• 650 αρχαιολόγοι, ειδικοί στην αρχαιολογική έρευνα & εργάτες
• 90 μηχανικοί (τοπογράφοι)
• 90 δικηγόροι
• 70 ερευνητές κοινωνικοοικονομικών μελετών

Το κοινωνικό αποτύπωμα του ΤΑΡ
Εθελοντικό Πρόγραμμα Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων €32 εκατ.:
Ως τα τέλη του 2018 πάνω από 180 πρωτοβουλίες έχουν ολοκληρωθεί/βρίσκονται σε φάση υλοποίησης
Προορισμός,
η προστασία
Έργα πνοής

Δωρεά ~90 οχημάτων κοινής ωφέλειας (ασθενοφόρα, εκχιονιστικά,
απορριμματοφόρα, δασικά & οχήματα πολιτικής προστασίας): 64 οχήματα ήδη
στη διάθεση των τοπικών κοινοτήτων
• Κατασκευή ή/και ανάπλαση σε 18 από τις 33 παιδικές χαρές που θα παραδοθούν
σε πρώτο στάδιο· περισσότερες έχουν προγραμματιστεί το 2019
• Μερική ανάπλαση κεντρικής πλατείας
• Χρηματοδότηση κατασκευής ράμπας ΑΜεΑ
• Αντικατάσταση κουφωμάτων Γηροκομείου

Ευδόκιμη γη

• Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροδιατροφικής εκπαίδευσης: υποστήριξη καλλιέργειας,
μάρκετινγκ & πώλησης 8 τοπικά παραγόμενων προϊόντων
• ~530 ωφελούμενοι: γεωργοί & κτηνοτρόφοι μικρών τοπικών μονάδων παραγωγής
ή συνεργατικών σχημάτων

Δωρεές εξοπλισμού
σε ιδρύματα &
κοινωνικούς φορείς

• Για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων
• Για τη στήριξη & αναβάθμιση Υπηρεσιών Υγείας
• Για την υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης & Διάσωσης

Πανεπιστημιακά
προγράμματα

• Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών
στον τομέα της Ενέργειας
• ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Δωρεάν πρόγραμμα Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης στην Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

Οδική ασφάλεια

Εκστρατεία ενημέρωσης οδικής ασφάλειας σε ~25.000 μαθητές

Περιβαλλοντική
διαχείριση

6 Διαχειριστικές Μελέτες Δασών

Στρατηγικές συνεργασίες
Ακαδημαϊκά &
ερευνητικά ιδρύματα

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
• Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Κοινωφελή ιδρύματα
& ΜΚΟ

• Ίδρυμα Μποδοσάκη
• Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τεχνικά επιμελητήρια

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) & τοπικά παραρτήματα Β. Ελλάδας

Στοιχεία έως τέλη Δεκεμβρίου 2018

