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Η προσέγγιση της Pirelli στην περιβαλλοντική διαχείριση εμπνέεται από το Global Compact 

(Οικουμενικό Σύμφωνο) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του οποίου η Pirelli είναι ενεργό 

μέλος από το 2004 και εκφράζεται τηρώντας την “Δήλωση του Ρίο για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη”.  

Συγκεκριμένα, αυτό υλοποιήθηκε με την υιοθέτηση, σε επίπεδο ομίλου, μιας σειράς Πολιτικής 

Σταθερότητας1 μέσω της οποίας η Pirelli αναλαμβάνει την υποχρέωση, μεταξύ των άλλων, να 

εκτιμήσει και να μειώσει την περιβαλλοντική επιρροή της δραστηριότητάς της και των προϊόντων 

της μέσω του σχετικού κύκλου ζωής αυτών, χρησιμοποιώντας υπεύθυνα φυσικά υλικά και πόρους, 

με σκοπό να συνεισφέρει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές.  

Μέσω της πολιτικής αυτής του Green Sourcing2 η Pirelli εννοεί να μειώσει περαιτέρω την 

περιβαλλοντική επιρροή της αναφορικά με τον εφοδιασμό υλικών, αγαθών και υπηρεσιών.  

Η Pirelli προτίθεται ιδιαίτερα να αποκτά υλικά, αγαθά και υπηρεσίες των οποίων η περιβαλλοντική 

επιρροή έχει αποδειχθεί με λιγότερες επιπτώσεις σε σχέση με τον ισοδύναμο μέσο όρο στην αγορά, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής και με ιδιαίτερη προσοχή την διαχείριση του 

τέλους ζωής, σύμφωνα με την φιλοσοφία Zero Waste to Landfill.

Η παρούσα Πολιτική θα υλοποιηθεί συγκεκριμένα μέσω ειδικής εσωτερικής κατευθυντήριας 

λειτουργικής γραμμής για κάθε χώρο προμήθειας και αγοράς.  

Οι ειδικές έννοιες της Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανάκτησης έχουν μεταδοθεί στο 

επιχειρησιακό Μοντέλο Προμήθειας υλικών, αγαθών και υπηρεσιών και αφορούν επίσης και τα όσα 

έχουν μελετηθεί εσωτερικά αλλά παράγονται από τρίτους.

Η Pirelli αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενθαρρύνει τους Προμηθευτές της να ενσωματώσουν την 

πολιτική Green Sourcing στο δικό τους μοντέλο εφοδιασμού και στην σχετική αλυσίδα προμήθειας.  

Η Πολιτική έχει καταστεί δημόσια και διαδίδεται σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου στην τοπική 
γλώσσα. 
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1
Ως Πολιτική Σταθερότητας του Ομίλου εννοούνται τα παρακάτω: οι Αξίες και ο Κώδικας Ηθικής, η Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

Υγεία, Ασφάλεια και Δικαιώματα στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, η πολιτική Ποιότητας.
2
Ως Green Sourcing η Pirelli εννοεί την πρακτική εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η επινόηση, η παραγωγή 

και η χρησιμοποίηση θεωρείται ότι έχει μικρότερη επιρροή επί των φυσικών πόρων σε σχέση με τον ισοδύναμο μέσο όρο 
στην αγορά. 

http://www.unglobalcompact.org/

