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Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 

Στον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου αντιλαμβανόμαστε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας 

βασίζεται στην οικοδόμηση και τη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας μας. Θα το επιτύχουμε αυτό, 

αναπτύσσοντας σταθερές σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο και συνεργαζόμενοι μαζί τους για τη διατήρηση ευρείας κοινωνικής υποστήριξης.  

  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε αμοιβαία αξία για τους 

κοινωνικούς εταίρους και να λειτουργούμε με τρόπο που ενισχύει τα οφέλη που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες της εταιρείας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα διαχειριστούμε ενεργά τις κοινωνικές προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες που διαμορφώνονται από την κατασκευή και τη λειτουργία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου. 

 

Η προσέγγισή μας στην ΕΚΕ είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και θα 

τροποποιείται, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές αλλάζουν. Η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις 

δραστηριότητες και τους τομείς λειτουργίας μας. Επίσης, ισχύει και για τους Αναδόχους μας. 

 

Δεσμευόμαστε να:- 

 

 Εργαζόμαστε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας 

 Ενεργούμε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του TAP «Κάνοντας Τις Αξίες Μας Πράξη» 

 Συνεργαζόμαστε δυναμικά με τους κοινωνικούς εταίρους με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα 

 Κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό μας 

 Συνεργαζόμαστε για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων τους 

 Σεβόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε 

 Διαμορφώνουμε ευκαιρίες για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να επωφεληθούν άμεσα και 

έμμεσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας 

 Τηρούμε και να προσπαθούμε να υπερβούμε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα 

 Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του πεδίου δράσης μας 

 

Έχουμε θέσει σε λειτουργία συστήματα διαχείρισης για τη διασφάλιση της τήρησης των δεσμεύσεών μας, 

συμπεριλαμβανομένων των συναφών στρατηγικών, σχεδίων και διαδικασιών μέτρησης και ελέγχου. Τα 

συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης έχουν σχεδιαστεί για να εναρμονίσουν την προσέγγισή μας για την ΕΚΕ 

στις περιοχές εντός του πεδίου δραστηριοτήτων μας, σεβόμενοι παράλληλα τις τοπικές ιδιαιτερότητες των 

χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 
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