Τι είναι ο TAP;
Ο Αδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP)
αποτελεί μέρος του Νότιου Διαδρόμου φυσικού
αερίου, ο οποίος θα εφοδιάσει τη δυτική και
νοτιοανατολική Ευρώπη με φυσικό αέριο από τo
Αζερμπαϊτζάν. Αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης επεκτείνοντας την
πρόσβασή της σε μία φιλική προς το περιβάλλον
και οικονομική πηγή ενέργειας, όπως είναι το
φυσικό αέριο.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.tap-ag.gr

Αδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου (ΤAP)
Γιατί κατασκευάζεται;
Ποια τα οφέλη για τη
χώρα και για όλους
μας;

Ο Αγωγός σε αριθμούς
Το μήκος του αγωγού από τα Ελληνοτουρκικά
σύνορα μέχρι την Ιταλία θα είναι 870 χλμ., και το
μεγαλύτερο τμήμα του (περίπου 545 χλμ.) θα
διέρχεται από ελληνικό έδαφος: ξεκινώντας από
τους Κήπους, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα,
θα καταλήγει στα ελληνοαλβανικά σύνορα,
νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής.
Το ελληνικό τμήμα του αγωγού θα περιλαμβάνει
έναν σταθμό συμπίεσης κοντά στους Κήπους για
10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως,
με πρόβλεψη για άλλον έναν τέτοιο σταθμό κοντά
στις Σέρρες στο μέλλον, εφόσον η μεταφορική
ικανότητα του TAP αυξηθεί στα 20 bcm.
Θα υπάρχουν 23 βαλβιδοστάσια κατά μήκος του
ελληνικού τμήματος, προσωρινοί αποθηκευτικοί
χώροι για τον εξοπλισμό και τους σωλήνες και
εργοτάξια.
Η κύρια φάση κατασκευής του έργου TAP στην
Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει το 2016 και θα
διαρκέσει περίπου 3,5 έτη.
Ο TAP επέλεξε τη διαδρομή του αγωγού με στόχο να
διασφαλίσει τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιπτώσεις.
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Πώς μας ωφελεί
η κατασκευή του TAP;
Ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) είναι
ένα μεγάλο έργο με διαχρονικά οφέλη για την
Ελλάδα, καθώς:
• θα αναβαθμίσει τη χώρα σε σημαντικό
ενεργειακό κόμβο για την τροφοδοσία της
Ευρώπης με φυσικό αέριο
• θα συμβάλλει στις ελληνικές προσπάθειες για
τη δημιουργία ανάπτυξης και την προσέλκυση
επενδύσεων
• θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας στην Β. Ελλάδα και
ταυτόχρονα θα επιδιώξει την υποστήριξη δράσεων
με στόχο διαρκή και μόνιμα οφέλη για τις κοινότητες
κατά μήκος του αγωγού

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη
για τις τοπικές κοινότητες
O ΤΑΡ προσπαθεί να προσδιορίσει τις όποιες
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
έργου, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση
των επιπτώσεων αυτών, αλλά και να προάγει τις
ενέργειες που θα ωφελήσουν τις κοινότητες από
όπου θα περάσει ο αγωγός. O ΤΑΡ δεσμεύεται
μέσω της πολιτικής του για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη (ΕΚΕ) να υποστηρίξει την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των άμεσα επηρεαζόμενων
και γειτονικών κοινοτήτων μέσα από διαρκή και
μόνιμα οφέλη, τόσο για τις κοινότητες όσο και για
τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος του αγωγού.

Επιπλέον, ο ΤΑΡ βρίσκεται αυτή τη στιγμή
σε διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων
κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων
(ΚΠΕ). Το πρόγραμμα ΚΠΕ θα εκπονηθεί σύμφωνα
με τις αρχές χρηματοδότησης του TAP για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και σε
διαβούλευση και συνεργασία με τις κοινότητες κατά
μήκος του αγωγού. Τέτοια έργα μπορεί να είναι από
έργα για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης, έως έργα για την προστασία της
φύσης, διάφορες μορφές κοινοτικής στήριξης,
έργα για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής ή
την ανάπτυξη ικανοτήτων, κλπ.

Ποιος έχει αναλάβει
την ανάπτυξη του TAP;
Η Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG είναι μια
κοινοπραξία με έδρα την Ελβετία, η οποία
συστάθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την κατασκευή του αγωγού TAP.
Μέτοχοι της TAP AG είναι σήμερα οι εξής εταιρείες:
BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, Total, E.ON και Axpo.

Ο Αδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)
είναι ένα μεγάλο έργο
με διαχρονικά οφέλη
για την Ελλάδα

