Πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
(ΠΥΑΠ)
Στόχος του TAP είναι να μεταφέρει με ασφάλεια και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, φυσικό αέριο από την Κασπία
προς την Ευρώπη το 2020. Για να επιτύχει το στόχο αυτό, ο TAP έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών. Με επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεών του προς τους
μετόχους και ενδιαφερόμενους φορείς, ο TAP έχει δεσμευθεί να τηρεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την
ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον∙ να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές∙ και να ενεργεί με ηθικό
και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.1 Φιλοδοξία μας είναι να αποτρέψουμε αρνητικές επιπτώσεις, να ενισχύσουμε τις
θετικές επιδράσεις και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική διέπει όλες τις δραστηριότητες
του TAP, από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την έμπρακτη εφαρμογή. Οι αρχές της πολιτικής ΠΥΑΠ ισχύουν το
σύνολο του προσωπικού που εργάζεται για τον TAP, είτε ως υπάλληλοι είτε ως εργολήπτριες εταιρείες-ανάδοχοι
και προμηθευτές.

Δεσμευόμαστε να:
–

Ενσωματώνουμε την πολιτική ΠΥΑΠ στη λειτουργία μας και να καταδεικνύουμε τη σημασία της, μέσω
υποδειγματικής ηγεσίας και συμπεριφοράς.
– Εστιάζουμε σταθερά στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της πολιτικής ΠΥΑΠ, μέσω διαδικασίας καθορισμού
και επανεξέτασης των σκοπών και των στόχων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή κατανομή των τεχνικών,
ανθρώπινων και υλικών πόρων. Και χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες δυνατές και διαθέσιμες τεχνολογικές
μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
– Διασφαλίζουμε τις λειτουργικές διαδικασίες για την προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος, των
κοινοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων, μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της
ΠΥΑΠ.
– Προσπαθούμε να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των μετόχων και ενδιαφερόμενων φορέων με όλα τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
– Υπακούμε στην εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς, και σεβόμαστε τους σχετικούς διεθνείς νόμους,
κανονισμούς και συμβάσεις που αφορούν στην πολιτική ΠΥΑΠ.

Πώς λειτουργούμε:
–

Η πολιτική ΠΥΑΠ αποτελεί κοινή ευθύνη όλων
Όλο το προσωπικό που ενεργεί εκ μέρους του TAP έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η πολιτική και οι αρχές
της ΠΥΑΠ αφενός είναι κατανοητές, κι αφετέρου εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού,
εξασφαλίζοντας συμμετοχή και διαβούλευση. Για τις επιδόσεις της πολιτικής ΠΥΑΠ, υπεύθυνοι είναι οι
διευθυντές τμημάτων.

Οι δεσμεύσεις του TAP σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του με ενδιαφερόμενους φορείς, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα κ.ο.κ.,
περιγράφονται στην Πολιτική του TAP για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και υλοποιούνται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής και
Κοινωνικής Διαχείρισης.
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Διαχείριση Κινδύνων
– Επιδιώκουμε συστηματικά να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τυχόν κινδύνους και να εφαρμόζουμε
βελτιωτικές διαδικασίες βάσει σχετικών μελετών και αξιολογήσεων κινδύνων. Τυχόν επιπτώσεις της ΠΥΑΠ,
κατά συνέπεια, εντοπίζονται, και σχετικοί κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται – στο μέτρο του δυνατού∙ σύμφωνα
δηλαδή με τις επιταγές της Αρχής ALARP – As Low As Reasonably Practicable.
Προτεραιότητά μας η ασφάλεια
– Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, και η συντήρηση των
εγκαταστάσεων, γίνεται με τρόπο που ενσωματώνει ισχυρούς μηχανισμούς για την αποτροπή ατυχημάτων.
Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να διακόπτουν οποιαδήποτε εργασία, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται
επαρκή συστήματα ελέγχου για την αποτροπή κινδύνων.
Περιβαλλοντική προστασία
– Οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και θα λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας και νερού, οι εκπομπές αερίων, ο θόρυβος, η απελευθέρωση υγρών
λυμάτων, και η παραγωγή απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές∙
σύμφωνα δηλαδή με την Αρχή BAT – Best Available Techniques.
– Εργαζόμαστε συστηματικά για να μείωση του αποτυπώματος του έργου. Οι εγκαταστάσεις, π.χ., έχουν
χωροθετηθεί και θα λειτουργήσουν με τρόπο που ελαχιστοποιεί τυχόν φυσικές και οικολογικές επιπτώσεις.
– Προστατεύουμε και διατηρούμε είδη χλωρίδας και πανίδας που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του
έργου.
Διαχείριση προσωπικού
– Η υγεία και η ευημερία του προσωπικού είναι πολύ σημαντικές για τον TAP. Παρακολουθούμε τυχόν
αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε
ασφαλές και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο διέπεται από σεβασμό, εμπιστοσύνη και πνεύμα
συνεργασίας.
– Κάθε μέλος του προσωπικού διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση και εκπαίδευση για τα καθήκοντα που καλείται
να φέρει εις πέρας. Οι ανάγκες του προσωπικού για εκπαίδευση αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
και προσφέρονται σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Εργολήπτριες εταιρείες-ανάδοχοι και Προμηθευτές
– Η διαχείριση της ΠΥΑΠ από τις εργολήπτριες εταιρείες-αναδόχους και τους προμηθευτές εναρμονίζεται με
αυτήν την πολιτική. Επιπλέον, οι ανάδοχοι και προμηθευτές υποχρεούνται να τηρούν πλήρως τις αρχές της
Πολιτικής ΠΥΑΠ του ΤΑΡ.
Βελτίωση επιδόσεων της πολιτικής ΠΥΑΠ – διερεύνηση ατυχημάτων, έλεγχοι και επιθεωρήσεις
– Επιδιώκουμε να μαθαίνουμε από τυχόν λάθη, ώστε να διασφαλίζουμε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Ο
καθένας, είτε πρόκειται για ανάδοχο εταιρεία είτε για εργαζόμενο του ΤΑΡ, θα πρέπει κατά συνέπεια να
υποβάλλει αναφορές για όλα τα συμβάντα ή παρ’ ολίγον ατυχήματα. Τα περιστατικά αυτά διερευνώνται, ώστε
να αποφασίζονται μέτρα για τη μελλοντική αποτροπή τους. Επίσης, διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για τη
διασφάλιση της εφαρμογής της πολιτικής ΠΥΑΠ.
Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
– Διαθέτουμε συστήματα και εκπαιδευμένο προσωπικό για το ενδεχόμενο που χρειαστεί αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο συμβάν, θα ενεργοποιηθούν
οι απαραίτητες διαδικασίες ετοιμότητας και θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι πόροι (υλικοί και σε ανθρώπινο
δυναμικό) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν συνέπειες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια των εργασιών.
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