
 

 

  

   

 

  

 

Πολιτική Επιστασίας Προϊόντων 

 

 

Η Πολιτική Επιστασίας Προϊόντων αποτελεί μέρος της κουλτούρας βιώσιμης και ηθικής 

επιχειρηματικότητας της Pirelli και συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση της επίδρασης των προϊόντων στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία σε 

όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους. 

Αποτελεί ευθύνη μας να επιδιώκουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευημερίας, της 

προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών αναγκών αναφορικά με τη χρήση 

καινοτόμων υλικών, τον σχεδιασμό προϊόντων, την προμήθεια υλικών, την κατασκευή, τη διανομή, καθώς 

και την απόδοση κατά τη διάρκεια της χρήσης, απόρριψης και ανακύκλωσης ενός προϊόντος 

Με στόχο να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, πιο καθαρού και πιο βιώσιμου 

περιβάλλοντος γα τον άνθρωπο και τον πλανήτη, η Pirelli δεσμεύεται να:  

 αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων της – με τη 

συστηματική αξιολόγηση οποιουδήποτε δυνητικού κινδύνου για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον 

και την κοινωνία, σε κάθε φάση του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, προβαίνοντας εγκαίρως στις 

ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ή τον μετριασμό  πιθανών επιπτώσεων, 

 αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες - επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη, μέσω 

του σχεδιασμού καινοτόμων και ασφαλέστερων προϊόντων, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση του 

περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, και, μεταξύ άλλων, επιδιώκοντας τον περιορισμό κατανάλωσης 

νερού, παραγωγής αποβλήτων, ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας,  χρησιμοποιώντας κυρίως 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,  

 βελτιώνει την απόδωση του προσωπικού της, σε ασφαλές περιβάλλον – επενδύοντας σε διάλογο,  

εκπαίδευση, ανάπτυξη και  επικοινωνία, με σκοπό τη διασφάλιση των ειδικών γνώσεων του προσωπικού 

μας, της ασφαλούς εργασίας του και της συνειδητοποίησης του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει όσον 

αφορά στην υπεύθυνη ανάπτυξη της Pirelli. Συνεχής επιδίωξή μας είναιη βελτίωση των δεικτών 

εργασιακής υγείας και ασφάλειας, έχοντας θέσει τον στόχο για «μηδενικές ζημίες» και «μηδενικά 

ατυχήματα», 

 αλληλεπιδρά με τους Ενδιαφερόμενους παράγοντες – με την προώθηση του συνεχούς, ανοικτού και 

ειλικρινούς διαλόγου με τους Ενδιαφερόμενους παράγοντές μας, αποσκοπώντας στην δημιουργία 

βιώσιμων σχέσεων οι οποίες οδηγούν σε κοινά οφέλη και παράλληλα στον καταμερισμό των κοινών 

ευθυνών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων μας στην υγεία, την ασφάλεια το 

περιβάλλον και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, ως εταιρεία: 

 

 αλληλεπιδρούμε με τους προμηθευτές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κατανοούν τις απαιτήσεις της 

Pirelli σε σχέση με i) την ποιότητα, όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια, των προϊόντων 

και υπηρεσιών που μας παρέχουν και ii) την υπεύθυνη διαχείριση των ζητημάτων που άπτονται της 

εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, τόσο στις δικές τους εγκαταστάσεις όσο και στις 

εγκαταστάσεις των προμηθευτών τους, 

 παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες και τους τελικούς χρήστες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι 

κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των προϊόντων μας, 



 

 

  

   

 

ενημερώνοντάς τους ενεργά σχετικά με τους ασφαλέστερους τρόπους χρήσης των προϊόντων Pirelli, 

ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε τον σεβασμό στο περιβάλλον κατά τη χρήση και τελική απόρριψή 

τους διευκολύνοντας την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση όπου αυτό είναι εφικτό, 

 συνεργαζόμαστε με εθνικούς και διεθνείς κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς, περιφερειακούς και 

ακαδημαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτικών και αρχών. Προωθούμε τοπικές 

πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να δοθεί μέγιστη έμφαση και προτεραιότητα σε όλα τα 

θέματα τα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, την εργασιακή υγεία και το περιβάλλον τα οποία 

επηρεάζουν ουσιαστικά την ασφάλεια του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 κοινοποιούμε στους ενδιαφερόμενους παράγοντες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και την 

προσέγγισή μας για τον κύκλο ζωής τους και παρέχουμε αναφορές αποτελεσμάτων που αφορούν την 

επίτευξη των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί στη βάση της κουλτούρας Επιστασίας Προϊόντων της 

Pirelli, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό διαφάνειας. 

 τηρούμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαδικασίες – η διαχείριση των δραστηριοτήτων μας γίνεται 

σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την εργασία, την υγεία, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον, καθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχοντας πάντοτε κατά νου 

τις δυνατότητες επανεξέτασης και υπέρβασης των στόχων που απαιτούνται από τον νόμο. 

 

 

Η Ανώτατη Διοίκηση της Pirelli, υπό τη συνεχή καθοδήγηση του Τμήματος Γενικής Διοίκησης και 

Τεχνολογίας, διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην πλήρη εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας 

τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών της Pirelli και την εναρμόνιση της συμπεριφοράς 

τους με τις αξίες που ενσωματώνονται σε αυτήν την Πολιτική. 

 

Η Pirelli παρέχει στους Ενδιαφερόμενους παράγοντες ένα αποκλειστικό κανάλι (τον «Κανονισμό Ανάδειξης 

Παρεκκλίσεων Διαδικασιών  Ομίλου - Διαδικασία Καταγγελίας» που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 

Pirelli) για την αναφορά κάθε κατάστασης, με εξασφάλιση της ανωνυμίας, που σε περίπτωση μη εφαρμογής 

της θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο όσον αφορά ζητήματα Επιστασίας Προϊόντων της Pirelli. 
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