
Ο Όμιλος Pirelli επιδιώκει και υποστηρίζει την τήρηση των διεθνώς αποδεκτών ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
θεωρεί την προστασία της ακεραιότητας, της υγείας, των δικαιωμάτων και της ευημερίας των εργαζομένων 
του και του περιβάλλοντος, ως κύρια και βασικά στοιχεία κατά την άσκηση και την ανάπτυξη των δραστη-
ριοτήτων του. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Pirelli ακολουθούν τον Κώδικα Ηθικής που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και διεξάγονται σύμφωνα με το Μοντέλο Σταθερότητας που προβλέπεται από το Global Compact (Δι-
ακρατική Συμφωνία) των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη το 2004.

Οι στρατηγικές σταθερούς ανάπτυξης του Ομίλου προϋποθέτουν, μεταξύ άλλων, την ανάληψη της ευθύνης 
για μια συνεχή βελτίωση σε σχέση με τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφά-
λειας στο χώρο εργασίας που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, τηρώντας και υποστηρίζοντας σταθερά 
το περιεχόμενο της “Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”, της “Διακήρυξης της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τις θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία”, της “Δήλωσης του Ρίο για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη” και της “Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς”. 

Για τον σκοπό αυτό ο Όμιλος Pirelli αναλαμβάνει την ευθύνη:
—  Της επιτήρησης των δραστηριοτήτων του σχετικά με υγεία, ασφάλεια και δικαιώματα στην εργασία, περι-

βάλλον, σύμφωνα με τα πιο εξειδικευμένα διεθνή στάνταρ. 
—  Της γνωστοποίησης και διάδοσης των πληροφοριών αναφορικά με την υγεία, ασφάλεια και δικαιώματα 

στην εργασία, περιβάλλον, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς “stakeholders” συνομιλώντας με του ίδιους 
και συνεργαζόμενος ενεργά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με θεσμικές και ακαδημαϊκές οργανώσεις. 

—  Της προώθησης χρήσης των πιο προηγμένων τεχνολογιών για την επίτευξη της υπεροχής στην προστασία 
της υγείας των εργαζομένων, αλλά και στην ασφάλεια εργασίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

—  Της αξιολόγησης αλλά και της μείωσης της επίπτωσης στο περιβάλλον των προϊόντων και υπηρεσιών του 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του.

—  Της υπεύθυνης χρήσης των πόρων του με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης που να σέβεται το 
περιβάλλον και τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών. 

—  Της μη χρήσης και μη υποστήριξης της χρήσης εργασίας ανηλίκων και της καταναγκαστικής εργασίας. 
—  Της διασφάλισης της ισότητας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, προωθώντας την ανάπτυξη του 

κάθε ατόμου. 
—  Της αντίθεσης στη χρήση της σωματικής τιμωρίας, του πνευματικού ή φυσικού εξαναγκασμού, της κατά-

χρησης του λόγου. 
—  Της τήρησης των νόμων και των προτύπων του βιομηχανικού χώρου σχετικά με το ωράριο εργασίας και 

της εγγύησης επιπέδου διαβίωσης του προσωπικού σε σχέση με τους μισθούς τους.
—  Του προσδιορισμού και της διατήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για την εκτίμηση και επιλογή των 

προμηθευτών και υπο-προμηθευτών βάσει του κοινωνικού και περιβαλλοντικού επιπέδου υπευθυνότητας 
αυτών. 

—  Της μη ανοχής κανενός τύπου διαφθοράς σε οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, 
ούτε και όπου δραστηριότητες του είδους αυτού θα ήταν συνήθως αποδεκτές, ανεκτές ή μη διωκόμενες 
δικαστικά. 

—  Της εμπλοκής όλων των επιπέδων της οργάνωσης και όλων των εργαζομένων του Ομίλου έτσι ώστε ευθύ-
νες και λειτουργικές διαδικασίες να προσδιορίζονται με ακρίβεια, να κοινοποιούνται κατάλληλα και να εί-
ναι κατανοητά. 

Η πολιτική αυτή διαβιβάζεται και δημοσιοποιείται σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου. 

Ο Όμιλος Pirelli αναλαμβάνει την ευθύνη για την συνεχή βελτίωση της πολιτικής του και των προγραμμάτων 
του και για την υλοποίηση των διαδικασιών, κανόνων και οδηγιών που θα εξασφαλίζουν ότι οι αξίες αυτές και 
οι αρετές να αντικατοπτρίζονται στην συμπεριφορά της κάθε Εταιρείας και σε εκείνη των υπαλλήλων και συ-
νεργατών της. 

Ο Όμιλος Pirelli, μέσω της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, πιστεύει ότι συνεισφέρει στην εξασφάλιση των 
συνθηκών και των μέσων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις γενιές του σήμερα και του αύριο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Marco Tronchetti Provera

* η παρούσα Πολιτική ενημερώνει και αντικαθιστά την “Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Πολιτική HSE & CSR)», που 
εκδόθηκε με υπογραφή του Προέδρου τον Ιούνιο 2004. 
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