
 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Για την Pirelli, η Ποιότητα είναι μια θεμελιώδης αξία που περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών, 
των τμημάτων και των ανθρώπων. Η Pirelli θέτει την Ποιότητα στη βάση της στρατηγικής της για 

την ανάπτυξη καινοτόμων ελαστικών και υπηρεσιών, που διαθέτουν την ικανότητα να καλύψουν 
ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης του τελικού καταναλωτή (στρατηγική Υψηλής 
Αξίας) και διασφαλίζει την υλοποίησή της μέσω: 

 

• της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων στο χώρο εργασίας, 
καθώς επίσης και κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού,  

• της διαφύλαξης του περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος,  

• της πρόβλεψης, της ικανοποίησης και της θέλησης να ξεπεράσει τις διαφορετικές προσδοκίες των 
εσωτερικών και εξωτερικών Ενδιαφερόμενων μερών, σε όλο τον κόσμο, επωφελούμενη από το 

υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της, 

• της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και των υψηλών επιδόσεων των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πλέον προηγμένα εθνικά και διεθνή 

πρότυπα, διασφαλίζοντας τη συνεχή ευθυγράμμιση των διαδικασιών της εταιρείας με τις 
απαιτήσεις των προτύπων Ποιότητας (ISO 9001 και IATF 16949 -τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας-
), 

• του εντοπισμού, της πρόληψης και της διαχείρισης των διαφόρων μορφών κινδύνων, τόσο στις 
διαδικασίες της εταιρείας όσο και σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, καθώς και της ικανότητας 
αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης, 

• της συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών και των 
συστημάτων με στόχο την αριστεία και τη διασφάλιση της πλήρους εμπειρίας του πελάτη, 

• της προώθησης της εταιρικής κουλτούρας της, προσανατολισμένης στην Ποιότητα, την 
ενσωμάτωση και την ηθική, στην εσωτερική και εξωτερική κοινότητα (Ενδιαφερόμενα μέρη) μέσω 

συνεχούς και στοχευμένου διαλόγου, επικοινωνίας, παρακίνησης και κατάρτισης, 

• της άμεσης ανταπόκρισης και συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της με στόχο 

τη δημιουργία μιας κοινής αξίας. 
 

Τα πρότυπα Ποιότητας του Ομίλου Pirelli εφαρμόζονται με την παρακολούθηση των ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και μέσω της ψηφιοποίησης των 
διαδικασιών της εταιρείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους. 
 

Η Ανώτατη Διοίκηση διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην καθολική εφαρμογή της παρούσας 
Πολιτικής, καθιστώντας τη διαθέσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα μέρη και διασφαλίζοντας την 
ευρύτερη δυνατή διάδοσή της, εμπλέκοντάς τα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επικοινωνίας ή/και 
κατάρτισης, αξιοποιώντας τη συνεχή εποπτεία του Τμήματος Ποιότητας του Ομίλου. 

 

Η Pirelli παρέχει στα Ενδιαφερόμενα μέρη της ένα κανάλι («Πολιτική καταγγελιών δυσλειτουργιών») 

αφιερωμένο στην αναφορά, μεταξύ άλλων και ανώνυμα, οποιωνδήποτε περιπτώσεων που 

παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική. 
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