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ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Η Pirelli δεσμεύεται να προωθήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια βιώσιμη και υπεύθυνη προμήθεια και 

χρήση φυσικού καουτσούκ σε όλη την αξιακή αλυσίδα της.  

Δεδομένου ότι η παγκόσμια ζήτηση φυσικού καουτσούκ αναμένεται να αυξηθεί, η βιώσιμη διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και της 

βιοποικιλότητας και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών.  

Από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο της ροής, η αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ περιλαμβάνει 

Παραγωγούς/Αγρότες, Εμπόρους, Μεταποιητικές μονάδες, Εμπορικές εταιρείες και Κατασκευαστές. Η Pirelli 

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας, ως Κατασκευαστής Ελαστικών που δεν διαθέτει φυτείες 

φυσικού καουτσούκ ή μεταποιητικές μονάδες.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Pirelli προσπαθεί να αποτελέσει ενεργό παράγοντα στις παγκόσμιες προσπάθειες για 

βιωσιμότητα του φυσικού καουτσούκ και για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με την αξιακή της αλυσίδα και 

τον βιομηχανικό τομέα για τη βελτίωση της διαφάνειας και την περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών και μέσων 

για την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας, υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στην αξιολόγηση του 

κινδύνου. 

Η Pirelli απαιτεί από τις κοινοπραξίες της, τους προμηθευτές της και τους υπεργολάβους της που εμπλέκονται 

με την παραγωγή, τη μεταποίηση και το μάρκετινγκ του φυσικού καουτσούκ να διαθέτουν κατάλληλα 

συστήματα διαχείρισης ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς 

και για να συμμορφώνονται με τις αρχές της παρούσας Πολιτικής. 

Η βιώσιμη πολιτική για το φυσικό καουτσούκ της Pirelli βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες.  

 

I. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας  

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας 

των εργαζομένων είναι θεμελιώδεις και μη διαπραγματεύσιμες αρχές. Διασφαλίσεις ισχύουν για όλους τους 

εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των επί συμβάσει, προσωρινών ή διακινούμενων εργαζόμενων. 

Η Pirelli αναμένει από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού: 

- να υιοθετούν υψηλά πρότυπα πρόληψης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία, 

- να αποφεύγουν διακρίσεις λόγω φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ένταξης σε συνδικάτα, φυλετικής καταγωγής, εθνικότητας, 

ηλικίας, κοινωνικού υπόβαθρου ή καθεστώτος, σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας, 

- να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους αναφορικά με τα 

ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και να υποστηρίζουν τις Κατευθυντήριες Αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNGP), 

- να προωθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών συμβάσεων 

εργασίας, μισθών τουλάχιστον ίσων με τους ελάχιστους μισθούς της χώρας για ισοδύναμη εργασία, 

δίκαιου ωραρίου εργασίας, ελευθερίας σχηματισμού ή συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις 

και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους, 

υποστηρίζοντας όσους ζουν σε φυτείες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους απαραίτητους 
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πόρους για επαρκείς συνθήκες διαβίωσης, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση 110 της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ILO), 

- να μην επιδεικνύουν ανοχή για οποιαδήποτε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης, παιδικής εργασίας, 

αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας ή για οποιεσδήποτε μορφές κατάχρησης ή ψυχικού ή 

σωματικού εξαναγκασμού, έναντι στους άμεσους υπαλλήλους και τους εργάτες που απασχολούνται 

σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.  

 

Προώθηση της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και πρόληψη των συγκρούσεων που σχετίζονται 

με την ιδιοκτησία της γης 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και την αύξηση της απασχολησιμότητας των τοπικών πληθυσμών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 

την αποφυγή οποιασδήποτε συμμετοχής, εν γνώσει, άμεσα ή έμμεσα, σε δράσεις που ενδέχεται να βλάψουν 

τις τοπικές κοινότητες ή πληθυσμούς. 

Η Pirelli αναγνωρίζει το δικαίωμα των αυτόχθονων πληθυσμών και των εξαρτώμενων από τα δάση 

κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται δίκαια από τους δασικούς πόρους.  

Η Pirelli αναμένει από τους προμηθευτές της: 

- να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους αναφορικά με τη 

χρήση γης και να διενεργούν εργασίες σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών (UNDRIP). 

- να ενεργούν υπεύθυνα, αποφεύγοντας να θέτουν σε κίνδυνο την τοπική προμήθεια τροφίμων και να 

παρέχουν δίκαιη αποζημίωση στις τοπικές κοινότητες για μέτρα διατήρησης ή εμπορικής χρήσης γης. 

- να σέβονται και να προστατεύουν τα εθιμικά δικαιώματα κατοχής γης. 

- να αγωνίζονται για προσεγγίσεις που δεν περιλαμβάνουν αρπαγή γης. 

- να προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 

- να υποστηρίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τις τοπικές κοινότητες. 

Πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος συνειδητής συμβολής, άμεσα ή έμμεσα, σε ενέργειες που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε παράνομη οικειοποίηση γης ή/και σε βάρος των τοπικών κοινοτήτων ή πληθυσμών και για τον 

σκοπό αυτό οι προμηθευτές της Pirelli - ειδικά εάν και όταν εγκαθίστανται ή μετασχηματίζονται φυτείες ή/και 

βιομηχανικές περιοχές - αναμένεται να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 

με την ελεύθερη, προηγούμενη και εν επιγνώσει συγκατάθεση (FPIC) που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα 

UN-REDD, κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνοντας αποζημίωση ή διευκόλυνσης μέσω κατάλληλων και αμοιβαία 

συμφωνηθέντων μέτρων όταν οι εργασίες επηρεάζουν δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και των 

τοπικών κοινοτήτων (IP/LC).  

Όταν οι εργασίες που έχουν προηγουμένως προκληθεί ή συμβάλλει στην οικειοποίηση ή ζημία των εκτάσεων, 

εδαφών ή πόρων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων χωρίς διασφάλιση της 

ελεύθερης, προηγούμενης και εν επιγνώσει συγκατάθεσης, αναμένονται μέτρα για την παροχή επανόρθωσης 

μέσω αμοιβαία συμφωνημένων διαδικασιών. Η υλοποίηση παρακολουθείται από κοινού με την κοινότητα 

ή/και από αμοιβαία συμφωνηθέν τρίτο μέρος(-η). 

 

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της υλικής ζωής, ο κύκλος συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων συνεπάγεται την αξιολόγηση, την εξασφάλιση και ενδεχομένως την αποκατάσταση των 
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οικοσυστημάτων, αποφεύγοντας, μετριάζοντας ή αποκαθιστώντας τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στους πόρους, την κλιματική αλλαγή, τα οικοσυστήματα και τη σχετική χλωρίδα και πανίδα.  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Pirelli αναμένει από τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού της: 

- να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους. 

- να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια χρήσης γης για την πρόληψη της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών 

πόρων, για τη διατήρηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων, τη μείωση, τη διαχείριση 

και την αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, 

- να προστατεύουν την ποιότητα του εδάφους, προλαμβάνοντας τη διάβρωση, την υποβάθμιση, τη 

μείωση και τη μόλυνση των θρεπτικών συστατικών. 

- να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση χημικών προϊόντων 

στον βιομηχανικό τομέα και να διαχειρίζονται χημικές ουσίες προκειμένου να διασφαλίζεται ο 

ασφαλής χειρισμός, η κυκλοφορία, η αποθήκευση, η χρήση, η αξιοποίηση και η διάθεσή τους. 

- να διαχειρίζονται τις εργασίες ελαχιστοποιώντας τον ρυθμό της χρήσης ενέργειας, ελαχιστοποιώντας 

και μετριάζοντας τις εκπομπές άνθρακα και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των φυσικών 

πόρων, καθώς και να μειώνουν, να διαχειρίζονται και να ανακτούν τα παραγόμενα απόβλητα. 

- να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και τεχνολογίες προκειμένου να μειώνονται οι οσμές που 

προκαλούνται από την άλεση του καουτσούκ. 

 

III. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΥΡΦΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 

Η Pirelli υποστηρίζει την προστασία και τη διατήρηση πρωτογενών δασών και περιοχών υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών οικοσυστημάτων εδαφών τυρφώνων και 

άθικτων δασικών τοπίων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από την ανάπτυξη της καλλιέργειας 

καουτσούκ, και ζητεί από την αλυσίδα εφοδιασμού της: 

- να απέχει από οποιαδήποτε μορφή παραγωγής καουτσούκ σε γνωστά εδάφη τυρφώνων, 

- να απέχει από τη χρήση φωτιάς κατά την προετοιμασία νέων φυτεύσεων ή αναφυτεύσεων ή άλλων 

αξιοποιήσεων, 

- να υιοθετεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες προσεγγίσεις Υψηλής Αξίας Διατήρησης (HCV) και Μεγάλου 

Αποθέματος Άνθρακα (HCS). Η Pirelli θεωρεί την τελευταία ως ένα αξιόπιστο εργαλείο προς την 

κατεύθυνση ενός στόχου Μηδενικής Αποψίλωσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη 

των τοπικών κοινοτήτων και αξιοποιώντας έναν θεμιτό και ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη.  

Το φυσικό καουτσούκ από αποψιλωμένες περιοχές ή περιοχές στις οποίες οι προσεγγίσεις Υψηλής Αξίας 

Διατήρησης (HCV) έχουν υποβαθμιστεί μετά την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Απριλίου 2019 θεωρείται 

ότι δεν συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική. 

 

IV. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Η Pirelli αναλαμβάνει τη δέσμευση να χρησιμοποιεί το φυσικό καουτσούκ με έναν εξαιρετικά ποιοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση της 

μέσης μάζας των ελαστικών, την επέκταση της ζωής των ελαστικών και την αύξηση της αξιοποίησης των 

υλικών.  
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Η Pirelli προωθεί την ίδια ποιοτική και αποτελεσματική προσέγγιση στην αλυσίδα εφοδιασμού της, 

προκειμένου να μειώσει την πίεση που ασκείται στη βιοποικιλότητα, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του 

προϊόντος και να μειώσει το κόστος διάθεσης. 

Η υποστήριξη της αξιακής αλυσίδας στους παραγωγούς φυσικού καουτσούκ, συμπεριλαμβανομένων των 

μικροκαλλιεργητών για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας του καουτσούκ, θεωρείται 

προτεραιότητα. 

 

V. Η ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΒΑΣΗ 

Καταπολέμηση της διαφθοράς  

Η ενεργητική ή/και παθητική διαφθορά δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή, υπό οποιαδήποτε μορφή, σε 

οποιαδήποτε δικαιοδοσία κι αν αφορά, ακόμη και σε μέρη όπου τυχόν τέτοια ενέργεια στην πράξη γινόταν 

αποδεκτή, ανεκτή ή δεν αμφισβητείται στα δικαστήρια.  

 

VI. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Pirelli μελετά τις διαδικασίες εντοπισμού της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ και, για τον σκοπό 

αυτό, συμπράττει και συνεργάζεται με αναδόχους για την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας και χαρτογράφησης κινδύνων, κατά μήκος της σχετικής αλυσίδας, που 

είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα μεσοπρόθεσμα. 

Η Pirelli δεν μπορεί να δηλώσει με ακρίβεια πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί αυτή η διαδικασία, λόγω του 

υψηλού κατακερματισμού της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ και της πολυπλοκότητας της 

διαδικασίας ιχνηλασιμότητας και χαρτογράφησης των κινδύνων. Η Pirelli θα αναφέρει την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί σύμφωνα με την Ενότητα XI αυτής της Πολιτικής. 

Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης κινδύνων, καθώς και η προθυμία της αλυσίδας εφοδιασμού να 

συμμετάσχει σε σχέδια αποκατάστασης όταν είναι απαραίτητο, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις αγοράς και τις 

στρατηγικές ανάπτυξης της Pirelli για το φυσικό καουτσούκ. 

 

VII. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Pirelli αναμένει από τους προμηθευτές της φυσικού καουτσούκ: 

- να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική. 

- να την προωθούν στη σχετική αλυσίδα εφοδιασμού. 

- να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που 

θα σχετίζεται με την παρούσα Πολιτική.  

- να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στην Παγκόσμια Πλατφόρμα για το Βιώσιμο Φυσικό 

Καουτσούκ (GPSNR) ώστε να επωφεληθούν από μια κοινή προσπάθεια για την προαγωγή και την 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του φυσικού καουτσούκ. 

Η παρούσα Πολιτική ενσωματώνει τις δεσμεύσεις1 που έχει ήδη αναλάβει η Pirelli για την βιώσιμη διαχείριση 

της αλυσίδας εφοδιασμού της, καθώς για και το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζει η Pirelli, δηλαδή: 

 

1 Αναφέρεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την αειφόρο διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού της και, πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα: Pirelli Αξίες και Κώδικας Δεοντολογίας, “Κώδικας Δεοντολογίας”, “Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης για την 

Επαγγελματική Υγεία, Ασφάλεια και Δικαιώματα, και Περιoβάλλον”, "Παγκόσμια Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πολιτική”, “Πολιτική 

Διαχείρισης Προϊόντων”, “Πολιτική Πράσινης Προμήθειας”, “Πολιτική Ποιότητας”, “Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος”, 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
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http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
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- ενθαρρύνοντας τους προμηθευτές να εφαρμόζουν συνεχή βελτίωση, υλοποιώντας ευκαιρίες 

απόκτησης γνώσεων δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με την Pirelli και μέσω άλλων 

συλλογικών προσπαθειών,  

- αξιολογώντας τους πιθανούς προμηθευτές φυσικού καουτσούκ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και επιχειρηματικά ηθικά τους κριτήρια από τη φάση προ-έγκρισης, μέσω επιτόπιων 

ελέγχων που διενεργούνται από τρίτους,  

- απαιτώντας από τους προμηθευτές της να υπογράψουν τη συμβατική ρήτρα αειφορίας της Pirelli (η 

οποία ερμηνεύει τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις της Pirelli σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, 

ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και σε επιχειρηματική δεοντολογία και σε απαιτήσεις 

συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς για τους προμηθευτές), με επίσημο αίτημα να 

μεταφέρουν το ίδιο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης στην άμεση αλυσίδα εφοδιασμού και να 

παρακολουθούν τη σχετική εφαρμογή της, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός ενάρετου 

κύκλου, 

- παρακολουθώντας τη συμμόρφωση των προμηθευτών με τη ρήτρα αειφορίας της Pirelli μέσω 

επιτόπιων ελέγχων από τρίτους και καθορίζοντας τυχόν διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτείται.  

Ένδειξη σοβαρής μη συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική ή άρνηση για την κατάρτιση σχεδίου 

αποκατάστασης ή μη εφαρμογή συμφωνηθέντος σχεδίου αποκατάστασης, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή 

τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων της Pirelli με τον εν λόγω προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής της κατηγορίας 2 στην αλυσίδα εφοδιασμού της Pirelli 

εμπλέκεται για σοβαρή ένδειξη μη συμμόρφωσης, η Pirelli θα αναζητήσει τον καταλληλότερο τρόπο 

προκειμένου να ενεργήσει με τον εμπλεκόμενο προμηθευτή της κατηγορίας 1. Η αποδεδειγμένη καλή πίστη 

και μια προορατική προσέγγιση των αντιμέτρων, θεωρούνται από την Pirelli ως σημείο εκκίνησης για 

υπεύθυνο και κοινό μετριασμό, αντί για άμεσο τερματισμό. 

 

VIII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ 

Η Pirelli πιστεύει ότι η παγκόσμια πρόκληση βιωσιμότητας του φυσικού καουτσούκ απαιτεί δέσμευση, 

συνεργασία, διάλογο και σύμπραξη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  

Εκτός από τη συνεργασία με τους προμηθευτές της, η Pirelli ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ενεργό 

συνεργασία σε επίπεδο βιομηχανίας και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αξιακή αλυσίδα του φυσικού καουτσούκ, με την πεποίθηση ότι εκτός από την ατομική δέσμευση 

των εταιρειών, μια κοινή προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερη και ταχύτερη πρόοδο προς την 

αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ. 

Η Pirelli είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για το Βιώσιμο Φυσικό Καουτσούκ (GPSNR) και 

συνεργάζεται με εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές, μη κυβερνητικές, βιομηχανικού εύρους και ακαδημαϊκές 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτικών και αρχών για το βιώσιμο φυσικό καουτσούκ.  

Η Pirelli υποστηρίζει δραστηριότητες πολυ-συμμετοχικού σχεδιασμού που προάγουν τις αρχές GPSNR σε 

επίπεδο τοπίου, δικαιοδοσίας ή άλλο χωρικό επίπεδο. 

Θα προτιμηθεί το φυσικό καουτσούκ που παράγεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα και σύμφωνα 

με το πλαίσιο πολιτικής GPSNR. 

 

“Πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς”, Προμηθευτές της Pirelli “Ρήτρα Βιωσιμότητας ”, “Εγχειρίδιο Προμηθευτών Pirelli” και 

σχετική τεκμηρίωση, ΠολιτικiήΚαταγγελίας Δυσλειτουργιών.  

Όλα τα αναφερθέντα έγγραφα Pirelli δημοσιεύονται σε πολλές γλώσσες στον ιστότοπο της Pirelli.  

Η Pirelli είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για το Βιώσιμο Φυσικό Καουτσούκ (GPSNR). 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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IX. ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Pirelli ενθαρρύνει την αλυσίδα εφοδιασμού της να εμπλακεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα και αξιόπιστα 

συστήματα πιστοποίησης με ελέγχους από τρίτους, για περιβαλλοντική, κοινωνική και επιχειρηματική ηθική 

βιώσιμης διαχείρισης, σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, από τις φυτείες μέχρι τους 

αντιπροσώπους και τις μεταποιητικές μονάδες και εμπορίας, που θα καταλήγουν στη διαδικασία κατασκευής 

ελαστικών της Pirelli. 

 

X. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, η Pirelli έχει καταρτίσει ένα ειδικό Εγχειρίδιο 

Εφαρμογής και παρέχει αποκλειστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες και υλικό στα διάφορα επίπεδα της αλυσίδας 

εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ, καθώς και στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαδικασία.  

Η Pirelli υποστηρίζει και αλληλεπιδρά με πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανάπτυξης μιας εξειδικευμένης, εγκεκριμένης και βιώσιμης βάσης 

εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ. 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται είναι ενσωματωμένες στη λήψη αποφάσεων για τη σύναψη συμβάσεων 

της Pirelli για φυσικό καουτσούκ, στις διαδικασίες και στις επιχειρηματικές σχέσεις σε ολόκληρο τον Όμιλο, 

και λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό των δεικτών απόδοσης. 

Χρονικοί και γεωγραφικοί στόχοι και ορόσημα με σχετικούς δείκτες/μετρήσεις καθορίζονται από την Pirelli, 

καθώς και όπως απαιτείται για τους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας της Pirelli. 

 

XI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ  

Η Pirelli θα ανακοινώνει τακτικά τους στόχους και την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή της 

Πολιτικής μέσω των θεσμικών διαύλων, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου της Εταιρείας και της Ετήσιας 

Έκθεσης του Ομίλου.  

Όπου είναι σκόπιμο, η πρόοδος που σημειώνεται και τα εμπόδια που διαπιστώνονται θα συζητούνται σε 

ειδικούς διαλόγους των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Πολιτικής κατά 

τον πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο από τους εμπλεκόμενους φορείς της αλυσίδας. 

 

XII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Προσβάσιμος μηχανισμός καταγγελιών, σύμφωνος με τα κριτήρια αποτελεσματικότητας της UNGP και τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1, είναι διαθέσιμος ώστε να μπορούν 

οι ενδιαφερόμενοι να εκφράζουν ανεξάρτητα τις καταγγελίες τους και να παρέχουν ευκαιρίες για την 

αποκατάσταση των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από την παραγωγή ή την προμήθεια. 

 

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να ενημερώνεται στο μέλλον υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων και της 

εμπειρίας που προκύπτουν από την εφαρμογή της στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού καουτσούκ (εφεξής η 

"πολιτική") και την εξασφάλιση σημαντικής συμβολής στη μείωση και εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων, 

η Pirelli παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη2 της μηχανισμό καταγγελιών για την αναφορά παραβάσεων της 

πολιτικής στο πλαίσιο ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ. 

Το παρόν έγγραφο υποδεικνύει τη διαβίβαση και τη διαχείριση των αναφορών καταγγελιών, οι οποίες 

νοούνται ως παραβιάσεις ή προβλήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Pirelli (δηλ. σε σχέση με έναν 

άμεσο ή έμμεσο προμηθευτή στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ) και τις οποίες ένα 

ενδιαφερόμενο μέρος σκοπεύει να θέσει στην Pirelli με σκοπό την εξεύρεση λύσης. 

Ο μηχανισμός καταγγελιών συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποτελεσματικότητας που περιγράφονται στις 

Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Εταιρείες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και, ειδικότερα, 

στην Αρχή αριθ. 31 "Κριτήρια αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανισμού καταγγελιών", στην 

παράγραφο IV των "Κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ που απευθύνονται στις Πολυεθνικές Εταιρείες" και 

στο Πλαίσιο Πολιτικής της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για Βιώσιμο Φυσικό Καουτσούκ (GPSNR). 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η Pirelli έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει συνεχή διάλογο με τους προμηθευτές της και με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι η προμήθεια και η χρήση του γίνονται με βιώσιμο τρόπο. 

Όλες οι παραβάσεις της πολιτικής διευθετούνται από ειδικό προσωπικό που έχει οριστεί για την άσκηση του 

ρόλου αυτού σύμφωνα με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και μεθόδους που εξαρτώνται από τη συμμετοχή: (i) 

της Pirelli άμεσα, ii) ενός άμεσου προμηθευτή της Pirelli, iii) ενός έμμεσου προμηθευτή της Pirelli. Ειδικότερα:  

• Στην περίπτωση ενός άμεσου προμηθευτή, η Pirelli δεσμεύεται να ξεκινήσει διάλογο με τον εν λόγω 

προμηθευτή για να συζητήσει τα ζητήματα που ανακύπτουν και να καθορίσει διορθωτικά μέτρα εάν 

είναι απαραίτητο. Εάν ο προμηθευτής δε συνεργαστεί ή δε δεσμευτεί να θέσει σε εφαρμογή τα 

συμφωνηθέντα μέτρα, η Pirelli μπορεί να επανεξετάσει τη σχέση της με τον προμηθευτή, μεταξύ 

άλλων αναστέλλοντας ή διακόπτοντας όλες τις εμπορικές σχέσεις με αυτόν.  

• Όσον αφορά τους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού με τους οποίους δεν έχει άμεση σχέση, η Pirelli 

αξιολογεί τις επιλογές που διατίθενται νόμιμα για την ανάπτυξη κατάλληλων ερευνών και τη 

διασφάλιση της υλοποίησης τυχόν διορθωτικών μέτρων (π.χ. αξιοποίηση των σχέσεων με τους 

άμεσους προμηθευτές, επίσης μέσω των αντίστοιχων μηχανισμών καταγγελιών εφόσον υπάρχουν). 

Εάν το αναφερόμενο υποκείμενο δε διατίθεται να συνεργαστεί ή δε δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή 

τα συμφωνηθέντα μέτρα, η Pirelli μπορεί να ζητήσει από τους άμεσους προμηθευτές της να 

αναστείλουν ή να τερματίσουν όλες τις εμπορικές σχέσεις με το εν λόγω υποκείμενο.  

Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διερεύνηση, καθώς και τα αποτελέσματά τους, θα 

τεκμηριώνονται επαρκώς. 

 
 

 

2 Ως "ενδιαφερόμενα μέρη" νοούνται: τα στοιχεία των εταιρικών οργάνων, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, οι 

σύμβουλοι, οι μέτοχοι και, γενικά, τρίτα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ (π.χ. 

τοπικές κοινότητες).  
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3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ 

Η Pirelli, ενθαρρύνοντας τα Ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν αμέσως πιθανή παράνομη συμπεριφορά ή 

παρατυπίες, εγγυάται την εμπιστευτικότητα της αναφοράς και των δεδομένων που περιέχονται σε αυτήν, 

καθώς και την ανωνυμία του πληροφοριοδότη, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή αποδειχθεί στη συνέχεια 

εσφαλμένη ή αβάσιμη. 

Κανένα είδος απειλής, αντιποίνων, κυρώσεων ή διακρίσεων δεν θα γίνει ανεκτό κατά του πληροφοριοδότη ή 

του αναφερόμενου υποκειμένου ή όσων συνεργάστηκαν στις δραστηριότητες παρακολούθησης της 

ορθότητας της αναφοράς. 

Η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των 

δικαιωμάτων, των αγαθών και της εικόνας της:  

• κατά οποιουδήποτε παραδίδει, κακόπιστα, ψευδείς, αβάσιμες ή καιροσκοπικές αναφορές ή/και με 

αποκλειστικό σκοπό να συκοφαντήσει, να δυσφημίσει ή να προκαλέσει ζημία στο αναφερόμενο μέρος 

ή σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην αναφορά.  

• κατά οποιουδήποτε θέτει σε εφαρμογή ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή πράξεις αντιποίνων κατά 

όσων έχουν υποβάλει αναφορές σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία, με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος των εμπλεκόμενων μερών να προστατεύσουν νομικά τους εαυτούς τους εάν διαπιστωθεί 

ποινική ή αστική ευθύνη του Αναφέροντος Μέρους σε σχέση με το ψευδές των όσων έχουν δηλωθεί ή 

αναφερθεί.  

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

4.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Η αναφορά παραβίασης σε σχέση με την πολιτική βιώσιμης διαχείρισης φυσικού καουτσούκ μπορεί να 

διαβιβαστεί στην Pirelli από τα Ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των ακόλουθων επίσημων διαύλων: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Επιστολή στη συνηθισμένη ταχυδρομική διεύθυνση: Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 

25 - Μιλάνο (Ιταλία), υπόψη του Τμήματος Αγορών - Καταγγελιών Φυσικού Καουτσούκ του Ομίλου. 

Στο πλαίσιο της αναφοράς, είναι χρήσιμο ο πληροφοριοδότης να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνομα και Επώνυμο, 

- Εταιρεία και συναφής λειτουργία, 

- Αριθμός τηλεφώνου / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

- Περιγραφή της παραβίασης της οποίας έλαβε γνώση, 

- Αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την περιγραφή. 

Η Pirelli εκτιμά ότι η διατήρηση της άμεσης επαφής με τον πληροφοριοδότη είναι θεμελιώδους σημασίας για 

την αποτελεσματική επίλυση του θέματος που θίγεται. Το τμήμα που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των 

αναφορών (δηλ. το τμήμα Αγορών του Ομίλου) ενημερώνει τον πληροφοριοδότη σχετικά με τα κύρια βήματα 

της διαδικασίας (π.χ. ανάληψη ευθύνης, περάτωση των ερευνών, καθορισμός σχεδίου δράσης κ.λπ.), όπως 

περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.  

Σε κάθε περίπτωση, η Pirelli αναλαμβάνει την ευθύνη να εξετάσει εξίσου τις ανώνυμες αναφορές σε σχέση με 

τον προβλεπόμενο μηχανισμό, ανάλογα με την περίπτωση. 
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4.2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω των επίσημων και ανεπίσημων διαύλων της Pirelli καταγράφονται 

από το Τμήμα Αγορών του Ομίλου, το οποίο ενημερώνει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Μια ειδοποίηση 

αποδοχής διαβιβάζεται στον πληροφοριοδότη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.  

 

4.3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΛΥΣΙΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Το Τμήμα Αγορών του Ομίλου, υποστηριζόμενο από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, εξετάζει την αναφορά 

που λαμβάνει με σκοπό να ελέγξει αν πρόκειται πράγματι για αναφορά καταγγελιών σχετικά με παραβίαση 

της πολιτικής της εταιρείας για τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού καουτσούκ. Κατά την άσκηση της 

δραστηριότητας, όπου είναι απαραίτητο, το Τμήμα Αγορών του Ομίλου μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση 

άλλων τμημάτων της εταιρείας και να συζητήσει με τον πληροφοριοδότη εάν χρειάζεται περαιτέρω 

πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης.  

Οποιεσδήποτε αναφορές σχετικά με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών, των αρχών και των 

διαδικασιών που δεν έχουν σχέση με το φυσικό καουτσούκ υπόκεινται σε επεξεργασία από το τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την "Πολιτική Καταγγελίας Δυσλειτουργιών του Ομίλου". Στην περίπτωση 

αυτή, ο συντάκτης της αναφοράς ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε εντός 

δέκα εργάσιμων ημερών από την ανάληψη της ευθύνης για την υποβολή της αναφοράς. 

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΕΥΝΕΣ) 

Σε περίπτωση που η αναφορά που λαμβάνεται αφορά άμεσα την Pirelli ή έναν από τους άμεσους προμηθευτές 

της, το τμήμα Αγορών του Ομίλου διενεργεί τις απαραίτητες σχετικές έρευνες σε συνεργασία με το τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου και εφόσον είναι απαραίτητο, με άλλα αρμόδια τμήματα της εταιρείας. Εάν κρίνεται 

χρήσιμο, η Pirelli δύναται επίσης να κάνει χρήση της υποστήριξης εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων.  

Κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων διερεύνησης, η Pirelli δύναται, εφόσον κρίνεται χρήσιμο και εφικτό, 

να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να συνεργαστεί με τον πληροφοριοδότη ή/και με άλλους άμεσα ή έμμεσα 

εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη για την εν λόγω υπόθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.  

Κάθε δραστηριότητα έρευνας πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών 

από τη σύνταξη της αναφοράς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις είναι ιδιαίτερα και 

δικαιολογημένα πολύπλοκες.  

 

4.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ή ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ) 

Σε περίπτωση που η αναφορά κριθεί θεμελιωμένη και κριθεί αναγκαία η πραγματοποίηση συγκεκριμένης 

μορφής παρεμβατικών ή/και διορθωτικών μέτρων, το τμήμα Αγορών του Ομίλου, σε διαβούλευση με το 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, καταρτίζει με τα εμπλεκόμενα υποκείμενα ένα σχέδιο δράσης (σύμφωνα με τα 

σχετικά χρονικά πλαίσια και τις αρμοδιότητες) εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας των ερευνών 

(εκτός από τις περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα και δικαιολογημένα περίπλοκες). Ο συντάκτης της αναφοράς 

ενημερώνεται αμέσως σχετικά με αυτό. 

Εάν, κατόπιν αναλύσεως της αναφοράς, η αναφορά κριθεί ανυπόστατη, η τεκμηρίωση αρχειοθετείται και 

διαβιβάζεται στον πληροφοριοδότη ειδοποίηση για την περάτωση της διαδικασίας καταγγελίας, η οποία 

περιλαμβάνει και την αιτιολογία. 
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4.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει το σχέδιο δράσης, η Pirelli (με την υποστήριξη εξωτερικών 

συμβούλων, εάν είναι απαραίτητο) επαληθεύει ότι οι δράσεις που συμφωνήθηκαν εφαρμόστηκαν με 

αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τους άμεσους και με τη σειρά τους, έμμεσους 

προμηθευτές. Μόλις επαληθευτεί η εφαρμογή των παρεμβάσεων, η διαδικασία υποβολής καταγγελιών 

θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί. Η σχετική ειδοποίηση θα αποσταλεί στον πληροφοριοδότη. 

 

4.7 ΕΦΕΣΗ 

Εάν ο πληροφοριοδότης δεν είναι ικανοποιημένος με την εξέλιξη ή/και το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

υποβολής καταγγελίας που περιγράφεται ανωτέρω, δύναται να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό καταγγελιών 

της GPSNR σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στη διαδικασία υποβολής καταγγελιών της GPSNR. 

 

5. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Στο πλαίσιο ολόκληρης της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, το τμήμα Αγορών του Ομίλου αρχειοθετεί 

όλα τα έγγραφα που συλλέγονται και διαβιβάζονται στον πληροφοριοδότη και ενημερώνει αμέσως τον 

κατάλογο των καταγγελιών που παραλήφθηκαν, αναλύθηκαν και το σχετικό αποτέλεσμα, ενημερώνοντας 

επίσης το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Αναφορικά με τις αναφορές που λαμβάνει και τα αποτελέσματά τους, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

αναφέρεται περιοδικά στην Επιτροπή Ελέγχου, Κινδύνων, Βιωσιμότητας και Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Pirelli & C. S.p.A., προσφεύγοντας, αν χρειαστεί, στην υποστήριξη του τμήματος Αγορών του Ομίλου.  

Επιπροσθέτως, η Pirelli δημοσιοποιεί τακτικά αναφορά σχετικά με τις καταγγελίες που λαμβάνονται και 

αναλύονται.  

 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Pirelli ενημερώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων 

δεδομένων, που αφορούν τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα αποκάλυπταν την κατάσταση της υγείας και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό) των πληροφοριοδοτών και κάθε άλλου προσώπου που εμπλέκεται ή προσλαμβάνεται για τη 

διαχείριση των αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Παγκόσμιας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 

Pirelli (διαθέσιμη στη διεύθυνση www.pirelli.com) και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απολύτως 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση και τη διαχείριση της αναφοράς. 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Αγορών του 

Ομίλου υπό την ιδιότητά του ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων (εκτός από τις περιπτώσεις που 

διέπονται από ειδικές τοπικές ρυθμίσεις επί του θέματος), με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των 

διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και συνεπώς την ορθή διαχείριση των αναφορών που 

λαμβάνονται, καθώς και την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων με πλήρη σεβασμό του 

απορρήτου, των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων. 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων θα ανατίθενται, υπό την εποπτεία του Τμήματος Αγορών του 

Ομίλου, σε προσωπικό που έχει διοριστεί δεόντως για την άσκηση του ρόλου αυτού και έχει ειδική κατάρτιση 

για τη διεξαγωγή διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρωτόκολλα ασφαλείας και 

την προστασία του απορρήτου των εμπλεκομένων και των πληροφοριών που περιέχονται στις αναφορές. 
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις αναφορές ενδέχεται να κοινοποιούνται από το 

Τμήμα Αγορών του Ομίλου στα κατά περίπτωση αρμόδια εταιρικά όργανα και εσωτερικά τμήματα, καθώς και 

στις Δικαστικές Αρχές, με σκοπό την ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την εξασφάλιση, μετά 

την αναφορά, της κατάλληλης δικαστικής ή/και νομικής προστασίας σε σχέση με το αναφερόμενο 

υποκείμενο(-α) εάν από τα στοιχεία που συλλέγονται και τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις προκύπτει ότι οι 

περιστάσεις που αναφέρθηκαν αρχικά είναι βάσιμες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε εξωτερικά υποκείμενα που 

συμμετέχουν στις αναλύσεις των αναφορών που λαμβάνονται.  

Καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται για την τεκμηρίωση της αναφοράς, θα 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων από ακούσια ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη διάδοση. Επιπλέον, τα έγγραφα σχετικά με την αναφορά θα 

αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση 

των διαδικασιών που προβλέπονται στην πολιτική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΕΘΝΗ ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
- Πλαίσιο Πολιτικής της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για Βιώσιμο Φυσικό Καουτσούκ (GPSNR). 

- Διεθνής Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελείται από 

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά 

και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα. 

- Οι δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. 

- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

- Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών. 

- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. 

- Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

- Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(UNGP). 

- Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 

- Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας, καθώς και τις 

σχετικές ισχύουσες συμβάσεις. 

- Συμβάσεις αριθ. 87 και 98 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. 

- Σύμβαση αριθ. 29 της ΔΟΕ και το σχετικό της πρωτόκολλο του 2014 σχετικά με τη μη αναγκαστική 

εργασία.  

- Συμβάσεις αριθ. 111 και 100 της ΔΟΕ σχετικά με τις μη διακρίσεις και τις ίσες αμοιβές. 

- Σύμβαση αριθ. 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας. 

- Σύμβαση αριθ. 110 της ΔΟΕ σχετικά με τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων σε φυτείες. 

- Σύμβαση αριθ. 131 της ΔΟΕ σχετικά με τη Σύμβαση Καθορισμού Κατώτατου Μισθού. 

- Συμβάσεις αριθ. 138 και 182 της ΔΟΕ σχετικά με τη μη παιδική εργασία. 

- Σύμβαση αριθ. 184 της ΔΟΕ σχετικά με τη Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Γεωργία. 

- Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους ιθαγενείς και τους φυλετικούς πληθυσμούς. 

- Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

- Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και την 

Υποβάθμιση των Δασών (UN-REDD). 

- Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τα δάση. 

- Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 

- "Αρχές για Υπεύθυνες επενδύσεις στη Γεωργία και τα Συστήματα Τροφίμων" που εξέδωσε η 

Επιτροπή Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας. 

- Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία. 

- Σύμβαση για το "Διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με 

εξαφάνιση". 
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- Εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

γης, αλιευμάτων και δασών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).  

- Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας σχετικά με τη διανομή και τη χρήση των φυτοφαρμάκων του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). 

- Εμπορικό Επιμελητήριο Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Μετάλλων, Ορυκτών και Χημικών Προϊόντων 

της Κίνας (CCCMC) Καθοδήγηση για Βιώσιμο Φυσικò Καουτσούκ.  

- Στρογγυλή τράπεζα για αειφόρο φοινικέλαιο (RSPO) Αρχές και Κριτήρια. 

- Ενσωμάτωση Υψηλών Αξιών Διατήρησης (HCV) και Μεγάλου Αποθέματος Άνθρακα (HCS) και 

Ελεύθερη, προηγούμενη και εν επιγνώσει συγκατάθεση (FPIC) από την Ομάδα καθοδήγησης της 

προσέγγισης HCS. 

- Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων 

(ESIA) από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD). 

- Τα Πρότυπα Επιδόσεων του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (IFC).  


