
Αδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)
Ένα μεγάλο έργο με 
διαχρονικά οφέλη 
για την Ελλάδα και τις 
τοπικές κοινωνίες

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.

Αποτελεί 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 στη Β. Ελλάδα και 
ταυτόχρονα θα επιδιώξει την υποστήριξη δράσεων 
με στόχο διαρκή και μόνιμα οφέλη για τις κοινότητες 
κατά μήκος του αγωγού.

● Η κατασκευή του αγωγού είναι μια τμηματική 
διαδικασία που θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια 
σε κάθε τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής. Αυτό 
γίνεται ώστε οι κατασκευαστικές δραστηριότητες να 
έχουν τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και επίπτωση 
στις αγροτικές καλλιέργειες και στις παρακείμενες 
κοινότητες.
● Κατά τη διαδικασία επιλογής της όδευσης του 
αγωγού, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να 
αποφευχθεί η διέλευσή του από υπάρχοντα κτήρια, 
κατοικίες και άλλες υποδομές με στόχο την πρόκληση 
της μικρότερης δυνατής παρέμβασης στις τοπικές 
κοινότητες.
● Ολόκληρος ο αγωγός θα είναι θαμμένος κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους σε ελάχιστο βάθος ενός 
(1) μέτρου.
Ο TAP έχει δεσμευτεί να πληροί τα διεθνή πρότυπα 
και να ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος, του επιπέδου 
διαβίωσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ΤΑΡ έχει αυτοβούλως δεσμευθεί να 
ακολουθεί τα Πρότυπα Απόδοσης   της 
Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα 
επίπεδα περωιβαλλοντικής και κοινωνικής 
προστασίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε και 
νιώθουμε υπερήφανοι που επενδύουμε στην 
Ελλάδα.

Χρήσιμες πληροφορίες για την
κατασκευή και την όδευσή του.

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

Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 210 7781881 ή 
800 11 81881 (αποκλειστικά για αστικές κλήσεις)
Φαξ: +30 210 7781888
Email: tapgreece@tap-ag.com

Ο Αγωγός σε αριθμούς

• Συνολικό μήκος αγωγού σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία: 870 χλμ.

• Μήκος αγωγού που διέρχεται από ελληνικό έδαφος: 545 χλμ.

• 1 σταθμός συμπίεσης κοντά στους Κήπους και πιθανώς, 
μακροπρόθεσμα, ένας ακόμη στο Νομό Σερρών

• 23 βαλβιδοστάσια κατά μήκος του ελληνικού τμήματος

• Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2016 και προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί σε περίπου 3,5 χρόνια.

• Ο αγωγός θα είναι υπόγειος σε όλο το μήκος του με ελάχιστο βάθος 
κάλυψης το 1μ.

• Ο αγωγός θα παρακολουθείται  από σύστημα ανίχνευσης διαρροών 7 
ημέρες την εβδομάδα σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του

• Ο διάδρομος κατασκευής του αγωγού θα έχει πλάτος 38 μ.

Έχω διαβάσει αυτό το έντυπο αλλά έχω ακόμα θέματα 
να συζητήσω. Τι μπορώ να κάνω;

Είναι σημαντικό για εμάς να χτίζουμε καλές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. 
Πιστεύουμε ότι ο τρόπος να γίνεται αυτό είναι και οι δύο πλευρές να ακούνε 
προσεκτικά και να πράττουν απροκατάληπτα. Για να το πετύχουμε αυτό και 
για να οδηγούμαστε σε λύσεις, ο ΤΑΡ έχει  θέσει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό 
ώστε όλοι να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και να θέτουν ερωτήσεις, 
πιθανές ανησυχίες ή παράπονα. Ως γενικός κανόνας, ισχύει ότι όσοι 
επικοινωνούν μαζί μας λαμβάνουν επιβεβαίωση λήψης του ερωτήματός 
τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, και απάντηση εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών.



Η πρώτη προτεραιότητα του TAP είναι η υγεία και η 
ασφάλεια όλων.  Η προηγμένη τεχνολογία διασφαλίζει 
ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου μπορούν να λειτουργούν 
με ασφάλεια. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά του φυσικού 
αερίου, ο TAP θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει 
τον αγωγό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε 
συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες.

● Ο αγωγός βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την 
ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία 
καθορίζουν μια σειρά μόνιμων περιορισμών ώστε 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία όλων κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του αγωγού. 

● Ο αγωγός θα προστατεύεται από τη διάβρωση με μία 
επικάλυψη τριών στρωμάτων πολυαιθυλενίου και ένα 
σύστημα ενεργητικής καθοδικής προστασίας.

Προτεραιότητά μας είναι η
Υγεία και η Ασφάλεια όλων.

Οι δεσμεύσεις μας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά
και το επίπεδο διαβίωσης.

Με ελάχιστο βάθος κάλυψης
1 μέτρο ο αγωγός θα είναι
υπόγειος σε όλο το μήκος του.

Ο TAΡ έχει δεσμευτεί να τηρήσει τις διεθνείς απαιτήσεις και 
προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, του 
επιπέδου διαβίωσης και της πολιτιστικής  κληρονομιάς.

Ο ΤΑΡ έχει  διεξάγει μία από τις πιο πλήρεις στην Ελλάδα 
Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων μαζί 
με εξειδικευμένους μηχανικούς από περισσότερες από 25 
ελληνικές εταιρίες και σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

• Η διαδρομή του αγωγού σχεδιάζεται έτσι ώστε 
να αποφευχθούν πυκνοκατοικημένες εκτάσεις, 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και χώροι 
πολιτιστικού, επιστημονικού ή αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος  

• Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο ΤΑΡ θα καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε 
προσωρινή επίπτωση στην καθημερινή ζωή και στην 
βλάστηση θα μειωθούν στο ελάχιστο ενώ θα εφαρμόσει 
σχέδια διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένα για τέτοιες 
περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

• Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού δεν 
θα υπάρχει καμία περίφραξη, η γη και το τοπίο θα 
αποκατασταθούν πλήρως στην αρχική τους κατάσταση 
και η μόνη ορατή υποδομή θα είναι στύλοι ύψους 2 μέτρων 
που θα τοποθετηθούν σε απόσταση ανά 100 μέτρα για την 
επισήμανση της διαδρομής του αγωγού. 

Η εταιρία ΤΑΡ ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό πρότυπο 
Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Γεωργία - Δικαίωμα διέλευσης και απόκτηση γης.
Πώς θα εξασφαλίσετε πλήρη αποζημίωση.Ζώνη Α: 

λωρίδα πλάτους  8 μ. (4 μ. σε κάθε πλευρά)

Επιτρέπονται :
Κάθε καλλιέργεια εκτός από φυτά με βαθιά 
ρίζωση

Απαγορεύονται :
Τα κτίρια | Το βαθύ όργωμα | Φυτά με βαθιά 
ρίζωση

Ζώνη Β: 
διάδρομος πλάτους 40 μ. (20 μ. σε κάθε πλευρά)

Επιτρέπονται : 
Όλες οι γεωργικές δραστηριότητες

Απαγορεύονται :
Κατασκευή κτιρίων

Ζώνη Γ: 
διάδρομος πλάτους 400 μ. (200 μ. σε κάθε 
πλευρά)

Επιτρέπονται : 
Όλες οι γεωργικές δραστηριότητες

Απαγορεύονται :
Πιθανά να τεθεί περιορισμός στην κατασκευή 
κτιρίων βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την 
Υγεία κι Ασφάλεια

Ο TAP αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της αγροτικής κοινότητας και γι’ αυτό 
δεσμεύεται ότι:

• Όλες οι επιπτώσεις στη γη και τις καλλιέργειες θα αποζημιωθούν βάσει 
της «αξίας αντικατάστασης», με την πρόθεση όλες οι αποζημειώσεις να 
καταβληθούν πρίν την κατασκευή του αγωγού.

• Η κατασκευή υπολογίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις να διαρκέσει 
μερικούς μήνες. Ωστόσο οι αγρότες θα αποζημιωθούν για 2 χρόνια ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η παραγωγικότητα της γης θα έχει αποκατασταθεί πλήρως 
και ότι κανένας δεν θα υποστεί απώλεια εισοδήματος. Η τιμή μίσθωσης για 
το διάδρομο κατασκευής θα υπολογιστεί βάσει του εκτιμώμενου ετήσιου 
εισοδήματος από την προσβαλλόμενη έκταση πολλαπλασιαζόμενo επί 2 
χρόνια

• Μετά το πέρας της κατασκευής, η γη θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα 
καλύτερα δυνατά πρότυπα, όπως για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι το 
υπέδαφος και το επιφανειακό χώμα έχουν αποθηκευτεί χωριστά και έχουν 
επανατοποθετηθεί στη θέση τους με τη σωστή σειρά και εξασφαλίζοντας ότι 
οι γεωργικές ασχολίες θα μπορούν να επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν 
πριν την κατασκευή. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, καθώς λόγω εθνικών 
κανονισμών ασφαλείας θα ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση της γης, 
όπως η απαγόρευση φύτευσης φυτών με βαθιά ρίζωση στη ζώνη των 8μ που 
περνά ο αγωγός, ο αγρότης που επηρεάζεται θα αποζημιώνεται πλήρως. Το 
υπόλοιπο κομμάτι της γης θα μπορεί να καλλιεργείται όπως πριν.

• Οι απαλλοτριώσεις για απόκτηση ιδιοκτησίας γης ή για απόκτηση 
δικαιωμάτων διέλευσης μέσω ξένης ιδιοκτησίας (δικαιώματα δουλείας) 
αποτελούν μία εναλλακτική του ΤΑΡ. Όμως, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και τις αρχές για κοινωνικόοικονομική προστασία που έχουμε επιλέξει να 
ακολουθούμε, πριν καταφύγουμε σε απαλλοτριώσεις θα επιδιώξουμε 
να πετύχουμε αμοιβαία αποδεκτές ρυθμίσεις με τους ιδιοκτήτες γης, 
προτείνοντας αποζημιώσεις που υπολογίζονται έτσι, ώστε να μην υποστεί 
κανείς οικονομική απώλεια λόγω του έργου. 

• Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα απαιτηθεί ένας «διάδρομος 
κατασκευής» πλάτους περίπου 38 μέτρων. Σε αυτήν την περιοχή η πρόσβαση 
είναι περιορισμένη και η γη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγροτικές 
δραστηριότητες, όπως καλλιέργειες ή εκτροφή βοοειδών. Οποιοσδήποτε 
ιδιοκτήτης γης που θα επηρεαστεί από αυτόν τον περιορισμό θα αποζημιωθεί 
πλήρως.

• Aν ο διάδρομος κατασκευής ή η Ζώνη ασφαλείας Α αφήσει σε κάθε πλευρά 
του τμήματα γης τα οποία δεν χρειάζονται για το έργο, με αποτέλεσμα να είναι 
πολύ μικρά για μια οικονομικά βιώσιμη καλλιέργεια, τότε αυτά τα τμήματα 
ονομάζονται «ορφανή γη». Οι ιδιοκτήτες αυτής της γης θα αποζημιωθούν με 
τον ίδιο τρόπο που θα αποζημιωθεί και η γη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για 
τον διάδρομο κατασκευής. 

Ο TAP δεν θα προχωρήσει σε αγορά γης, παρά μόνο για λίγες μόνιμες 
εγκαταστάσεις, όπως οι Σταθμοί Συμπίεσης και τα βαλβιδοστάσια. Θα 
μισθώσει όμως τη γη για όσο χρόνο απαιτεί η κατασκευή του αγωγού αλλά 
και για την επαναφορά της στην αρχική κατάσταση. Θα δεσμεύσει και θα 
αποζημιώσει γη και καλλιέργειες για τις ζώνες όπου απαιτούνται μόνιμοι 
περιορισμοί για τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας όλων.

Προτεραιότητα του ΤΑΡ 
είναι η παροχή  πλήρους 
αποζημίωσης στους
ιδιοκτήτες και χρήστες γης.


