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Πρώτα η ασφάλεια! Safety first! 

Από τον Μάιο του 2016 έως το Μάρτιο του 

2017 περισσότεροι από 25.000 μαθητές 

δημοτικού και λυκείου παρακολούθησαν τα 

Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας που 

χρηματοδότησε ο ΤΑΡ στις 3 περιφέρειες που 

διέρχεται ο αγωγός και υλοποίησε το ΙΜΕΤ/ 

ΕΚΕΤΑ. 

Παράλληλα, οι εργολήπτριες εταιρείες του ΤΑΡ 

ενημερώνουν εκπαιδευτικούς και συλλόγους 

Γονέων και Κηδεμόνων για θέματα ασφαλείας 

σε σχέση με την κατασκευή του αγωγού και τα 

εργοτάξια μας.
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TAP, το ευρωπαϊκο σκέλος του Νότιου Διαδρόμου Φ/Α
Αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τομέα της Ενέργειας 

Δυναμική: 
διασυνδέσεις με 
άλλες αγορές και 

συστήματα

Διάμετρος:       
48” επίγεια

36” υπεράκτια 

Λειτουργία:    
ενσωματωμένη  
αντίστροφη ροή

Μήκος:         
878 χλμ

(105 χλμ. υπεράκτια) 

Χωρητικότητα:
δυνατότητα 

διπλασιασμού από 10 
σε 20bcm/a 
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 441χλμ. της όδευσης του αγωγού έχουν διαμορφωθεί

 404χλμ. αγωγού έχουν ενωθεί

 371χλμ. έχουν συγκολληθεί 

 276χλμ. τάφρου έχουν καλυφθεί με χώμα 

 180χλμ. γης βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης 

 90% των σωληναγωγών έχει παραληφθεί

 τα τελευταία φορτία σωληναγωγών παραδίδονται στα 
λιμάνια

 η 1η υδροστατική δοκιμή τον Απρίλιο 2017

8            
εργοτάξια

Η Πρόοδος του TAP στην Ελλάδα
Εντός χρονοδιαγράμματος και στόχων  

550 χλμ 
όδευσης

22 βαλβι-
δοστάσια

1                
σταθμός 

συμπίεσης
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Αποτέλεσμα της εκτεταμένης 
διαβούλευσης με τις τοπικές 

κοινωνίες, η ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στην υλοποίηση του έργου

Κλειδί η συνεργασία
Συνεχής ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες
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 900+ ανοιχτές διαβουλεύσεις και συναντήσεις με 

φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη

 45,000+ ατομικές συναντήσεις με ιδιοκτήτες και 

χρήστες γης 

 2 εκδηλώσεις γνωριμίας των εργοληπτριών 

εταιρειών του ΤΑΡ και ενδιαφερόμενων 

υπεργολάβων και προμηθευτών
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Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις του TAP
Εθελοντική δέσμευση υλοποίησης προγράμματος €32 εκατ.   
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60 προγράμματα στην Ελλάδα έχουν ήδη 

υλοποιηθεί ή υλοποιούνται ύψους €16,5 

εκατ.: 

38 με έμφαση στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής

8 στα μέσα βιοπορισμού

6 εκπαιδευτικά/επιμόρφωσης 

8 περιβαλλοντικά

3 μεγάλα Θεματικά Προγράμματα: 

Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας 

Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών 

Ενίσχυση της Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης
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Η κληρονομιά του ΤΑΡ στην Ελλάδα  
Πολλαπλά οφέλη για τη χώρα  

 στρατηγικά 

 γεωπολιτικά 

 οικονομικά 

• μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση

• το έργο απαχολεί 3.300+ ανθρώπους

• εκατομμύρια € στην προμήθεια υπηρεσιών και 
αγαθών, σε φόρους  

• 340 προμηθευτές – αγαθά και υπηρεσίες 
ύψους €1,23 δισ,

 τεχνολογικά

• υποδομές 

• τεχνογνωσία

πολιτιστικά

• αρχαιολογικές εργασίες και ανασκαφές
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Σας ευχαριστώ θερμά!

@tap_pipeline

Trans Adriatic 
Pipeline GR

www.tap-ag.gr


