Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας
Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια
Ευρήματα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

3

2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

5

3

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ

6

Κατάλογος ακρωνυμίων
ΕΤΑΑ –

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

IFC –

Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης

OHCHR –

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΗΕ)

OHS –

Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

PR–EBRD

Απαίτηση Επιδόσεων EBRD

SCM -

Παρακολούθηση Κοινωνικής Συμμόρφωσης

TAP -

Trans Adriatic Pipeline

ΔΟΕρ –

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας

ΕΚΕ -

Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Ευθύνη

ΜΕΔΑ -

Μελέτη Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΜΠΚΕ -

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

ΟΟΣΑ –

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΣΔΔΑ -

Σχέδιο Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΥΑΠ –

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

Το παρόν Παράρτημα συνοψίζει τα προσωρινά ευρήματα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της εν
εξελίξει Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) σχετικά με το
προτεινόμενο Έργο Trans Adriatic Pipeline (TAP) στην Ελλάδα και η οποία εκπονείται
παράλληλα με την ΜΠΚΕ. Η ΜΕΔΑ είναι μελέτη η οποία εκπονείται με στόχο την καταγραφή
ενδεχόμενων επιπτώσεων και ευκαιριών σχετικών με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τις οποίες
αναμένεται να δημιουργήσει το Έργο στην Ελλάδα. Η μελέτη θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω
σχετικές αποφάσεις και κινήσεις της διοίκησης. Η μελέτη ΜΕΔΑ εκπονείται στο πλαίσιο της
δέσμευσης του TAP AG να συμμορφώνεται στην πράξη με τα πρότυπα Εταιρικής
Υπευθυνότητας που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο σεβασμός
των διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η εφαρμογή των Κατευθυντηρίων
Γραμμών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
αποτελέσει επίσης βάση για την τήρηση μίας σειράς

Η μελέτη θα

άλλων δεσμεύσεων της TAP AG ,

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα Πρότυπα Επιδόσεων της EBRD.
Σχήμα 1-1

Διαγραμματική παρουσίαση της ΜΕΔΑ
Επισκόπηση Δραστηριοτήτων του Έργου

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην
Ελλάδα

Εθνικοί Κανονισμοί
Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές
Διαβούλευση με Εμπλεκόμενα Μέρη

Εντοπισμός Κυρίων Ζητημάτων

Κατηγορίες Επιπτώσεων

Ενδεχόμενες Επιπτώσεις και Ωφέλειες

Μεγιστοποίηση Θετικών / Αντιμετώπιση Αρνητικών Επιπτώσεων

Υπολειμματικές Επιπτώσεις

Σχέδιο Διαχείρισης
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Η μελέτη αποτελεί μία από τις πρώτες πλήρεις ΜΕΔΑ που παραγγέλλονται για Έργο το οποίο
βρίσκεται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού. Η μεθοδολογία της ΜΕΔΑ καταρτίστηκε και
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προσαρμόστηκε ώστε να συμπληρώνει την ΜΠΚΕ και τη μελέτη Κτήσης Γης και Ζώνης Δουλείας
(Land Easement and Acquisition, LEA). Οι μελέτες ΜΠΚΕ και LEA καλύπτουν παραλλήλως
συναφή ζητήματα και, ως προς τη γη και τα προσδιορισμένα κοινωνικά δικαιώματα, και
αποτελούν τις κύριες μελέτες αξιολόγησης των σχετικών επιπτώσεων. Η ΜΕΔΑ πραγματεύεται
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του Έργου στην άσκηση διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του
Άνθρώπου, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα που προβλέπουν ο Διεθνής Χάρτης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι Βασικές Συμβάσεις του ΔΟΕρ και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα
που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Στο παρόν παρουσιάζονται προσωρινά ευρήματα της μελέτης ΜΕΔΑ και συγκεκριμένα οι
ενδεχόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Έργου επί διαφόρων κατηγοριών δικαιωμάτων
του ανθρώπου καθώς επίσης και ένα περίγραμμα προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης με
βάση τα εν λόγω προσωρινά ευρήματα τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης και μέχρι το πέρας του Έργου. Τα προσωρινά ευρήματα βασίζονται:

•

Σε βασική μελέτη του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και της ασκούμενης
πολιτικής σε σχέση με την κάθε κατηγορία δικαιωμάτων καθώς και σε πληροφορίες
σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων στην πράξη.

•

Σε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Έργου όπως η πρόσληψη εργαζομένων, οι
διάφορες εργασίες κατασκευής και η προμήθεια σχετικών εφοδίων και εξοπλισμού καθώς
και υπηρεσιών ασφαλείας

•

Σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο
(κυβερνητικοί και , κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι εργαζομένων)

•

Σε προκαταρκτική αξιολόγηση των ενδεχομένων επιπτώσεων στα δικαιώματα του
ανθρώπου η οποία προέκυψε από την αντιπαραβολή των δραστηριοτήτων του Έργου με
τα προσωρινά ευρήματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου

•

Στη διατύπωση συστάσεων περί τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων ανά
κατηγορία. Η λήψη μέτρων αντιμετώπισης περιλαμβάνει και την εφαρμογή στρατηγικών
και πολιτικών της TAP AG που έχουν ήδη καταρτιστεί αλλά όχι ακόμη εφαρμοσθεί στην
πράξη καθότι το Έργο βρίσκεται στην φάση του σχεδιασμού. Τα βήματα υλοποίησης των
εν λόγω πολιτικών θεωρούνται ως βασικά μέτρα αντιμετώπισης στην παρούσα μελέτη.

Ας σημειωθεί ότι οι εργασίες συνεχίζονται για την ολοκλήρωση της ΜΕΔΑ. Τα προσωρινά
ευρήματα της μελέτης ΜΕΔΑ θα επικυρωθούν μέσω περαιτέρω διαβούλευσης σε περιφερειακό
επίπεδο. Εν συνεχεία θα διενεργηθεί αναλυτικότερη αξιολόγηση επιπτώσεων και θα
παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες περί τα μέτρα αντιμετώπισης πριν από την κατάθεση της
πλήρους ΜΕΔΑ. Θα καταρτισθεί εν συνεχεία Σχέδιο Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΣΔΔΑ) το οποίο θα περιλαμβάνει τα μέτρα που θα λάβει η TAP για να εξαλείψει ή
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα του ανθρώπου και να μεγιστοποιήσει
κατά τον βέλτιστο τρόπο τις θετικές επιπτώσεις του Έργου. Η πλήρης ΜΕΔΑ θα δημοσιευθεί
μόλις οριστικοποιηθεί.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ

Ο κάτωθι πίνακας προέκυψε από την αρχική ανάλυση και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδέχεται να τροποποιηθεί κατόπιν
περαιτέρω σχετικής εργασίας για την σύνταξη της οριστικής ΜΕΔΑ.
Κατηγορίες
Επιπτώσεων

Σχετική
δραστηριότητα του
Έργου

Ενδεχόμενη(ες)
Επίπτωση(εις)

Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας

Σχετικό πρότυπο
αναφοράς

Σχετικές υφιστάμενες
πολιτικές της TAP

Εργατικά
δικαιώματα
στην αλυσίδα
προμηθευτών
και τους
εργολάβους

- Πρόσληψη και
διοίκηση 1.500
εργαζομένων,
κυρίως μέσω
εργολάβων

- Ενδεχόμενος κίνδυνος μη
τήρησης εργατικής
νομοθεσίας σε τομείς όπως
ελευθερία του συνέρχεσθαι,
υγεία και ασφάλεια, αποφυγή
διακρίσεων, τακτική
καταβολή μισθών, ώρες
εργασίας, υπερωριακή
απασχόληση, χρόνος
ανάπαυσης και χορήγηση
αδειών, από τους
εργολάβους κατασκευής
και/ή τους προμηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών. Η
σχετική πιθανότητα θεωρείται
μεγαλύτερη στην περίπτωση
μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)
εργολάβων

- Εξέταση/αξιολόγηση εργολάβων και
προμηθευτών ως προς την ικανότητά
τους να συμμορφώνονται με τις
δεσμεύσεις του TAP AG

Απαιτήσεις
Επιδόσεων της
EBRD (1) και (2)

Διαχείριση και Στρατηγική
Προμηθειών του TAP AG :
TAP-PRO-ST-0002

- Επισκέψεις παρακολούθησης και
αξιολόγησης σε εργολάβους και
προμηθευτές για την επαλήθευση της
συμμόρφωσής τους με τις πολιτικές του
TAP AG

Απαίτηση
Επιδόσεων της
EBRD (2)

Εφαρμογή πολιτικής ΕΚΕ στο
πλαίσιο TSP: TAP-HSE-ST0008

- Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης όλων
των επιλεγμένων εργολάβων και
προμηθευτών καθώς και επίσημη
ενημέρωση, εκπαίδευση καιεξοικείωση
με τις πολιτικές του TAP AG

Απαιτήσεις
Επιδόσεων της
EBRD (1) και (2)

- Διαχείριση και Στρατηγική
Προμηθειών του TAP AG:
TAP-PRO-ST-0002

- Εφαρμογή σχεδίου υγείας και
ασφάλειας από όλα τα μέρη με επιτόπια
εμπλοκή

Ελληνική νομοθεσία

- Διαχείριση έργου ΥΑΠ του
TAP AG TAP-HSE-PR-0007

- Μηχανισμός αναφοράς παραπόνων
εργαζομένων

Απαιτήσεις
Επιδόσεων της
EBRD (1) και (2)

Μηχανισμός Αναφοράς
Παραπόνων Τρίτων: TAPEXT-MA-0001

- Προμήθεια υλικών,
αγαθών και
υπηρεσιών από
επιχειρήσεις της
περιοχής
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Κατηγορίες
Επιπτώσεων

Σχετική
δραστηριότητα του
Έργου

Ενδεχόμενη(ες)
Επίπτωση(εις)

Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας

Σχετικό πρότυπο
αναφοράς

Σχετικές υφιστάμενες
πολιτικές της TAP

Κατοικία:
στέγαση
εργαζομένων

- Πρόβλεψη για 3
χώρους φιλοξενίας
για τη στέγαση των
εργαζομένων κατά
τη διάρκεια της
κατασκευής και,
ενδεχομένως,
εξασφάλιση στέγης
σε πόλεις και χωριά
της περιοχής

- Ενδεχόμενος κίνδυνος
ανεπαρκούς ποιότητας της
παρεχόμενης στέγης με
αρνητική επίπτωση στα
εργασιακάδικαιώματα και το
δικαίωμα στη στέγη για τους
εργαζόμενους στον αγωγό

- Θέσπιση και εφαρμογή πολιτικής και
σχεδίου για τη στέγαση των
εργαζομένων βάσει διεθνών προτύπων
και καλών πρακτικών, όπως τα
πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές
των EBRD/IFC

Απαίτηση
Επιδόσεων της
EBRD (2), Ελληνική
νομοθεσία

- Πολιτική ΕΚΕ του TAP AG

Ίσες ευκαιρίες,
(μη) διακρίσεις
και ποιότητα
ζωής

- Έργα οικονομικής
και κοινωνικής
ανάπτυξης για τις
τοπικές κοινωνίες
που βρίσκονται σε
γειτνίαση με τις
εργασίες κατασκευής
του αγωγού

Ενδεχόμενος κίνδυνος οι
δεσμεύσεις της TAP AG για
κοινωνική ανάπτυξη να
εφαρμοσθούν ανομοιόμορφα
από κοινότητα σε κοινότητα
και με τρόπο που θα
αποτελεί διακριτική
μεταχείριση εις βάρος
ομάδων που είναι ήδη σε
δυσμενή θέση

- Περαιτέρω μελέτη χαρακτηριστικών
και αναπτυξιακών αναγκών των
κοινοτήτων κατά μήκος του διαδρόμου
του αγωγού και στενή συνεργασία με
αντιπροσωπευτικούς κατά περίπτωση
φορείς ώστε να διασφαλισθεί ευρεία
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους

Αρχές του IFC για τις
Επενδύσεις στην
Κοινωνία και το
Περιβάλλον

- Στρατηγική περί Κοινωνικών
και Περιβαλλοντικών
Επενδύσεων: TAP-HSE-ST0006

- Προσέλευση
μεγάλου αριθμού
εργαζομένων για τον
αγωγό σε
απομακρυσμένες
αγροτικές περιοχές

Ενδεχόμενος κίνδυνος
προσέλκυσης ατόμων που
παρέχουν επαγγελματικά
σεξουαλικές υπηρεσίες σε
περιοχές πλησίον των
εργοταξίων του αγωγού,
χωρίς όμως να αναμένεται
ένταση του εμπορίου
ανθρώπων από αυτήν την
αιτία

Εμπορία
ανθρώπων
(που παρέχουν
επαγγελματικά
σεξουαλικές
υπηρεσίες)

- Στρατηγική Τοπικής
Ανάπτυξης: TAP HSE-ST-0007
- Στρατηγική Συμμετοχής των
Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP
HSE-ST-0009

- στο Πλαίσιο Αποκατάστασης Μέσων
Διαβίωσης προβλέπονται ειδικές
ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες
- Ο TAP AG θα συνεργασθεί με τις
αρμόδιες αρχές για να υποστηρίξει την
παρακολούθηση ενδεχόμενης
διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλική
εκμετάλλευση και θα θεσπίσει πολιτική
μηδενικής ανοχής προς τους
εργαζόμενους και τους εργολάβους που
θα συγχρωτίζονται με άτομα που έχουν
διακινηθεί για τον σκοπό αυτό..
- Συνεργασία με τα κατά τόπους
σώματα ασφαλείας στην περίπτωση
υποψίας διακίνησης ατόμων που

- Απαίτηση
Επιδόσεων της
EBRD (7)
- Ελληνική
νομοθεσία

- Κώδικας Δεοντολογίας της
TAP
- Πολιτική ΕΚΕ της TAP
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Σχετικές υφιστάμενες
πολιτικές της TAP

- Απαίτηση
Επιδόσεων της
EBRD (10)

- Πολιτική ΕΚΕ της TAP

παρέχουν επαγγελματικά σεξουαλικές
υπηρεσίες στην περιοχή
Πρόσβαση σε
Μέτρα
Θεραπείας

Ασφάλεια

Διαφάνεια

- Στενή συνεργασία
και διαβούλευση με
κατά περίπτωση
εμπλεκόμενους

Ενδεχόμενος κίνδυνος:
εργαζόμενοι, άτομα και
κοινότητες να μην έχουν
πρόσβαση σε
αποτελεσματικά μέτρα
θεραπείας σε περιπτώση
παραβιάσεων δικαιωμάτων
που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της TAP

- Θέσπιση και λειτουργία Μηχανισμού
Αναφοράς Παραπόνων από Τρίτους ο
οποίος εξασφαλίζει πρόσβαση σε
άτομα ή ομάδες που επηρεάζονται από
τον αγωγό, μέσω μίας εύκολα
κατανοητής και διαφανούς διαδικασίας.

- Παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας γύρω
από τα εργοτάξια και
τις εγκαταστάσεις
του αγωγού

Αν και μάλλον απίθανο,
υφίσταται σε κάποιο βαθμό
κίνδυνος κακής
συμπεριφοράς από την
πλευρά του παρόχου
ιδιωτικών υπηρεσιών
ασφάλειας.

- Εφαρμογή των Εθελοντικών Αρχών
για την Ασφάλεια και τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου τις οποίες έχει ήδη
υιοθετήσει ο TAP AG

- Καταβολή
δικαιωμάτων /
διανομή κερδών

Ενδεχόμενος κίνδυνος: οι
οικονομικές συναλλαγές,
κυρίως σε τοπικό επίπεδο, να
έχουν ως αποτέλεσμα
περιορισμό της διαφάνειας
στη χρήση των εσόδων από
την προσφορά αγαθών και
υπηρεσιών σχετικών με την
κατασκευή του αγωγού.

- Εφαρμογή και παρακολούθηση της
τήρησης των διατάξεων του Κώδικα
Δεοντολογίας της TAP που αφορούν τη
διαφάνεια και την απαγόρευση
δωροδοκίας εκ μέρους των
εργαζομένων της TAP και οιουδήποτε
άλλου ενεργεί εκ μέρους ή για
λογαριασμό του TAP AG

- Ελληνική
νομοθεσία

Κώδικας Δεοντολογίας της
TAP για τις Επαφές με την
Κυβέρνηση και τους Κρατικούς
Λειτουργούς: TAP-GEN-PO0005

Αν και ελάχιστα πιθανό,
υφίσταται ενδεχόμενο
περιορισμού της ελευθερίας
της έκφρασης ως αντίδραση
στη δημόσια κριτική του

Πρωτοβουλίες για ενεργό συμμετοχή
των εμπλεκομένων και δημόσια
συζήτηση των απόψεων και της
γνώμης τους μέσω στενής συνεργασίας
με τους εμπλεκόμενους. Έντονη

- Ελληνική
νομοθεσία

- Πολιτική ΕΚΕ της TAP

- Στενή συνεργασία
με τοπικές και
εθνικές αρχές

Ελευθερία της
έκφρασης

- Στενή συνεργασία
με εμπλεκόμενους
και διαβουλεύσεις με
τις εμπλεκόμενες

- Κατευθυντήριες
Γραμμές του ΟΗΕ
για τις Επιχειρήσεις
και τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου (GP
29)
- Εθελοντικές Αρχές
για την Ασφάλεια και
τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου
- Ελληνική
νομοθεσία

- Μηχανισμός Αναφοράς
Παραπόνων Τρίτων: TAPEXT-MA-0001

- Πολιτική ΕΚΕ της TAP
- Κώδικας Δεοντολογίας της
TAP
- Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
για ΥΑΠ: TAP-HSE-PR-0006

- Στρατηγική Συμμετοχής των
Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP
HSE-ST-0009
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κοινότητες

έργου

δημοσιότητα και προώθηση του
υφιστάμενου Μηχανισμού Αναφοράς
Παραπόνων Τρίτων της TAP AG.

- Στενή συνεργασία
με εμπλεκόμενους
και διαβουλεύσεις με
τις εμπλεκόμενες
κοινότητες

Δεν αναμένονται επιπτώσεις
στην άσκηση του
δικαιώματος στη Συμμετοχή,
ενδέχεται όμως η συμμετοχή
εμπλεκομένων μερών να
γίνει με τρόπο που θα
αποτελέσει διακριτική
μεταχείριση εις βάρος
ομάδων που είναι ήδη σε
δυσμενή θέση.

Ο TAP θα εντοπίσει και θα συνεργασθεί
με αντιπροσωπευτικούς τοπικούς
φορείς, σε προγράμματα κοινωνικών
επενδύσεων –συμπεριλαμβανομένης
της ς, εκπαίδευσης σε δεξιότητες που
χρειάζεται η σχετική αγορά εργασίας και
η δημιουργία κατάλληλων υποδομώνκαι θα δημιουργήσει σύστημα
καταγραφής των ωφελημάτων για τις
κοινότητες.
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Σχετικές υφιστάμενες
πολιτικές της TAP

Αρχές του IFC για τις
Επενδύσεις στην
Κοινωνία και το
Περιβάλλον

- Πολιτική ΕΚΕ της TAP

Απαίτηση
Επιδόσεων της
EBRD 10

- Στρατηγική Συμμετοχής των
Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP
HSE-ST-0009
- Στρατηγική περί Κοινωνικών
και Περιβαλλοντικών
Επενδύσεων: TAP-HSE-ST0006
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