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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ο Όμιλος Pirelli θεωρεί ότι η προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, η ευημερία των 
ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας είναι θεμελιώδεις αξίες στο 

πλαίσιο της λειτουργίας και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.  

Οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής 
υγείας και ασφάλειας και των περιβαλλοντικών πτυχών, σύμφωνα με τις Αξίες και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας της Pirelli και σύμφωνα με το Μοντέλο Βιωσιμότητας που προβλέπεται από το 

Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη «Διακήρυξη για τις θεμελιώδεις αρχές και τα 

δικαιώματα στην εργασία» της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τη «Διακήρυξη του Ρίο για το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη» και με σκοπό τη συμβολή στους παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Συγκεκριμένα, η Pirelli:  

• δεσμεύεται να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της ως προς την προστασία της 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και του περιβάλλοντος, σε απόλυτη συμμόρφωση με 
τους ισχύοντες διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς και όλες τις εθελοντικές 
δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί, καθώς και σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα 

διαχείρισης.  

• Επιδιώκει τους στόχους «μηδενικός αριθμός ατυχημάτων» και «κανένας σωματικός 
τραυματισμός» σε υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας, μέσω της συνεχούς αναγνώρισης, 
της αξιολόγησης, της πρόληψης και της προστασίας από τους κινδύνους για την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, της άμεσης αντιμετώπισης των πιθανών αιτιών 
ατυχημάτων, της υλοποίησης σχεδίων παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού σε σχέση 

με συγκεκριμένα καθήκοντα.  

• Υποστηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής 
ευεξίας καθώς και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

• Ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στο 

θέμα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. 

• Επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συνεχούς αναγνώρισης, της 
αξιολόγησης, της πρόληψης και του μετριασμού των περιβαλλοντικών κινδύνων κατά μήκος 
της αλυσίδας αξίας.  

• Δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες των επιχειρηματικών της μονάδων, εφαρμόζοντας την 
αρχή «Καμία καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας» μέσω της «ιεραρχίας μετριασμού» (δηλαδή: 

αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και αντιστάθμιση). 

• Λαμβάνει μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιεί τις δραστηριότητές της σε προστατευόμενες 
περιοχές ή/και σε περιοχές σχετικές με τη βιοποικιλότητα1 ή/και ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος/αξίας και διασφαλίζει ότι η επιλογή τυχόν νέων περιοχών παραγωγής 
πραγματοποιείται με σεβασμό στις προστατευόμενες περιοχές, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και την πρόληψη της αποψίλωσης των 
δασών.  

 
1 Περιοχές σχετικές με τη βιοποικιλότητα - Περιοχές που περιέχουν σημαντική βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο («Βιοποικιλότητα ζωτικής σημασίας»): περιοχές/οικότοποι/προστατευόμενα είδη, είδη που έχουν ταξινομηθεί ως Απειλούμενα σε 
κρίσιμο βαθμό, Επαπειλούμενα ή Ευάλωτα στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των 
Φυσικών Πόρων), ενδημικά είδη, διεθνώς αναγνωρισμένες περιοχές (Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υγρότοποι Ramsar, 

Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO). 
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• Δεσμεύεται να αναπτύσσει προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής σε συμμόρφωση με τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας, που μεταφράζονται στην εφαρμογή της προσέγγισης "5R" (Re-think 

- Refuse - Reduce - Reuse - Recycle), με σκοπό την επιδίωξη του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και της προοδευτικής απεξάρτησης από τον άνθρακα κατά μήκος της αξιακής 
αλυσίδας, την υπεύθυνη χρήση και τη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων 
(«Διαχείριση πόρων») καθώς και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων.  

• Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών με σκοπό στην 
πρόληψη της βλάβης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχημάτων.  

• Καθορίζει, παρακολουθεί και ενημερώνει τα Ενδιαφερόμενα μέρη της σχετικά με 
συγκεκριμένους στόχους για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 
καθώς και των περιβαλλοντικών επιδόσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες, τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

• Ενισχύει, εκπαιδεύει και παρακινεί τους εργαζομένους της σχετικά με το πώς να εργάζονται 
με ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού σε ένα συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης που αποσκοπεί στην 
προώθηση μιας κουλτούρας για την επαγγελματική υγεία και την ασφάλεια καθώς και τον 
σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς και στη διασφάλιση ότι οι ευθύνες και οι διαδικασίες 
της εταιρείας σε αυτούς τους τομείς είναι κατάλληλα επικαιροποιημένες, κοινοποιημένες και 
κατανοητές.  

• Συνεργάζεται ενεργά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με θεσμικούς, ακαδημαϊκούς, μη 

κυβερνητικούς, βιομηχανικούς φορείς που σχετίζονται με τη ρύθμιση, τη μελέτη και τη 

βιώσιμη διαχείριση των θεμάτων που εξετάζονται στην παρούσα πολιτική. 

• Απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόζουν ένα μοντέλο διαχείρισης στις 
εγκαταστάσεις τους και κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τους όσον αφορά την 

επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την προστασία 

της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, την πρόληψη της αποψίλωσης των 
δασών, τη διατήρηση και την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα, τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών όπου 

δραστηριοποιούνται.  

Με στόχο την επίτευξη των αξιών που εκφράζονται στην παρούσα Πολιτική, η Pirelli έχει εφαρμόσει 
ολοκληρωμένα, δομημένα και δυναμικά συστήματα διαχείρισης που εστιάζουν στη συνεχή βελτίωση, 

με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τα σχετικά διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.  

Η ανώτατη διοίκηση της Pirelli, με την υποστήριξη του τμήματος Υγείας, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων τμημάτων που σχετίζονται ποικιλοτρόπως (ενδεικτικά 

αναφέρονται τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Βιωσιμότητας, Αγορών, Ποιότητας, Παραγωγής, 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων), έχει στρατηγικό ρόλο στην καθολική υλοποίηση της 
παρούσας Πολιτικής, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και όσων συνεργάζονται 
με την Pirelli ώστε να εκφράζονται συμπεριφορές που συνάδουν με τις αξίες που περιέχονται στην 
παρούσα.  

Τα σχέδια και τα αποτελέσματα αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του Ομίλου κατόπιν έγκρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Pirelli έχει θέσει στη διάθεση όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών της ένα κανάλι (την «Πολιτική 

καταγγελιών δυσλειτουργιών - Διαδικασία αναφοράς», που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Pirelli) 

για την αναφορά, ακόμη και ανώνυμα, οποιασδήποτε κατάστασης που, κατά παράβαση της 
παρούσας Πολιτικής, συνιστά ή ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για την προστασία της υγείας, της 
ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Έγγραφα που αφορούν την παρούσα πολιτική: 

• Κώδικας δεοντολογίας  

• Παγκόσμια πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Πολιτική διαχείρισης πόρων 

• Βιώσιμη πολιτική για το φυσικό καουτσούκ 

• Παγκόσμια πολιτική ποιότητας 

• Πολιτική καταγγελιών δυσλειτουργιών - Διαδικασία αναφοράς 
 

 

Ιούνιος 2022  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Marco Tronchetti Provera 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

