
 

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PIRELLI 

Ο Όμιλος Pirelli (εφεξής επίσης «Pirelli») ήταν πάντα αφοσιωμένος στην τήρηση Ίσων Ευκαιριών στο 

εργασιακό περιβάλλον, μια δέσμευση που ήδη από το 2006 διατυπώθηκε ρητά στη «Διακήρυξη του 

Ομίλου για τις Ίσες Ευκαιρίες», η οποία αποτελεί συνέχεια της παρούσας Πολιτικής. 

Η Pirelli συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των αξιών της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και 
της Ένταξης (DE&I) και ζητά την έμπρακτη υποστήριξη όλου του προσωπικού και όλων των 
προσώπων που εργάζονται στο όνομα ή/και για λογαριασμό ή/και προς το συμφέρον της, ή που έχουν 
άλλες επιχειρηματικές σχέσεις ή συνεργασίες μαζί της (που αναφέρονται συλλογικά ως «Αποδέκτες» 

του παρόντος εγγράφου) στην εφαρμογή των αρχών και των προθέσεων που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα Πολιτική. 

Η Pirelli δραστηριοποιείται σε πολυεθνικό πλαίσιο στο οποίο τα άτομα εκφράζουν μια τεράστια 

κληρονομιά διαφορετικότητας, η αξιοποίηση της οποίας αποτελεί ταυτόχρονα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και ευκαιρίες ανάπτυξης και εμπλουτισμού για την ίδια την εταιρεία, με την πεποίθηση 

ότι οι πιο καινοτόμες ιδέες και οι καλύτερες λύσεις απορρέουν από ένα εργασιακό περιβάλλον στο 

οποίο τα άτομα μπορούν να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους. 

Η Pirelli προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του εργασιακού βίου, στα στάδια της 
διαδικασίας επιλογής καθώς και στις αποφάσεις σχετικά με την αμοιβή, την επαγγελματική 

κατάταξη, την ανάθεση καθηκόντων, την κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.  

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των 
επαγγελματικών δυνατοτήτων που διαθέτουν τα άτομα και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν, 
χωρίς καμία διάκριση ως προς το φύλο, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ανατροφή των παιδιών ή την παροχή φροντίδας, 
τη θρησκευτική πίστη, τις πολιτικές, συνδικαλιστικές ή άλλες πεποιθήσεις, το χρώμα του δέρματος, 
το κοινωνικοοικονομικό ή/και πολιτισμικό υπόβαθρο, την εθνική καταγωγή, την ιθαγένεια, την ηλικία 

και την ψυχική ή σωματική αναπηρία.  

Η Pirelli ανέκαθεν δεσμευόταν για την διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε 
άτομο αντιμετωπίζεται, και αντιμετωπίζει τους άλλους, με αξιοπρέπεια και σεβασμό, απαλλαγμένο 

από κάθε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης ή ψυχολογικού ή/και σωματικού εξαναγκασμού, 

διάκρισης ατόμων ή ομάδων από άλλα άτομα ή ομάδες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να 

αποτρέπει και να παρεμβαίνει για να σταματήσει, εάν εκδηλωθεί, οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά.  

Η Pirelli ανέκαθεν εφάρμοζε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, η οποία εκτιμά την ατομικότητα 

και το αίσθημα του ανήκειν στην εταιρική κοινότητα, τον διάλογο, την εμπιστοσύνη και τη 

συμμετοχή, που θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της οργανωτικής ευημερίας, αντιτιθέμενη στη 

δημιουργία πολιτιστικών και οργανωτικών εμποδίων που περιορίζουν τη συμμετοχή και τις 
δυνατότητες των ατόμων. 

Τα διοικητικά μοντέλα, οι διαδικασίες και τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για την υποστήριξη 

όλων των ατόμων ώστε όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εξέλιξης στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.  

Η υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής απαιτεί την έμπρακτη υποστήριξη των εργαζομένων 

του Ομίλου, σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία που 

διαθέτει η Pirelli ώστε να διασφαλιστεί ότι: 

• οι αποφάσεις που αφορούν την απασχόληση και την εξέλιξη των ατόμων είναι απαλλαγμένες 
από κάθε μορφή διάκρισης,  

• η ευαισθησία και η ευαισθητοποίηση του οργανισμού απέναντι στα θέματα της 
Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Ένταξης θα πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε 



 
 

υψηλό επίπεδο με σκοπό επίσης την αποτροπή πιθανών ασυνείδητων προκαταλήψεων 
(ασυνείδητη μεροληψία), 

• η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό τόσο στο 

εσωτερικό της Pirelli όσο και στις σχέσεις με τους εξωτερικούς Ενδιαφερόμενους Φορείς, 
απαλλαγμένο από κάθε μορφή διάκρισης και παρενόχλησης, 

• η μισθολογική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων κατοχυρώνεται με ίσους αξιοκρατικούς όρους, 
ότι τυχόν κενά (εάν διαπιστωθούν) αναγνωρίζονται και γεφυρώνονται σταδιακά και ότι 
υπάρχει διαφανής αναφορά σχετικά με αυτό το θέμα, 

• τα κίνητρα των ανθρώπων λαμβάνονται υπόψη μέσω του διαλόγου, της συμμετοχής, των 
υπηρεσιών και των πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ψυχικής και σωματικής ευεξίας και τη 

διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, μέσω, για 

παράδειγμα, της δυνατότητας παροχής ευέλικτων μορφών εργασίας, της διάδοσης μιας 
κουλτούρας επιμερισμού των οικογενειακών ευθυνών, της υιοθέτησης προγραμμάτων 
υποστήριξης της υγείας, της παροχής υποστήριξης για την ανατροφή των παιδιών.  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

Ο Όμιλος Pirelli ενθαρρύνει τους Αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να αναφέρουν με καλή πίστη, 

ακόμη και ανώνυμα, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από οποιονδήποτε στην Pirelli, σε σχέσεις με 
αυτήν ή για λογαριασμό της, η οποία συνιστά ή μπορεί να συνιστά παραβίαση ή παρακίνηση για 

παραβίαση των αρχών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική. Η Πολιτική του Ομίλου για τις 

Καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblowing), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

www.pirelli.com,  σε πολλές γλώσσες, περιγράφει τη διαδικασία υποβολής αναφορών, τον τρόπο 

διαχείρισής τους και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η μη επιβολή 

αντιποίνων. Εάν μια αναφορά είναι επαρκώς αιτιολογημένη, η Pirelli θα υιοθετήσει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό, συμβατικό και πειθαρχικό σύστημα.   

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Η Pirelli έχει ορίσει έναν Διευθυντή Διαφορετικότητας, Ισότητας και Ένταξης, ο οποίος συνεργάζεται 
με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.    

Τα σχέδια και τα αποτελέσματα στον τομέα της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Ένταξης 
συζητούνται και εγκρίνονται από τη Στρατηγική Επιτροπή Βιωσιμότητας, ένα όργανο στο οποίο 

προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποτελούν μέρος των Σχεδίων και των αποτελεσμάτων 
Βιωσιμότητας που παρουσιάζονται και συζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στη συνέχεια, παρουσιάζονται, συζητούνται και εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Η Pirelli αναφέρει τις επιδόσεις της σε σχέση με τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη 

στην Ετήσια Έκθεση του Ομίλου. 

 

 

 

 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/


 
 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

• ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
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