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Μια στάση ηθικά υπεύθυνη, που διαπνέεται από αξίες ειλικρίνειας, ορθότητας και 

διαφάνειας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας της Pirelli.  

Όλοι εμείς δεσμευόμαστε καθημερινά να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, που αποτελούν 

τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η κουλτούρα μας· μια κουλτούρα που στοχεύει στην 

αγορά "premium", και γι' αυτό το λόγο είναι κι' αυτή "premium". Όχι μόνο στα προϊόντα μας 

και στις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και στη στάση μας.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί ευθύνη μας να σεβόμαστε τους κανόνες των Χωρών 

στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, και να ξεχωρίζουμε σαν επιχείρηση που μπορεί προωθεί 

τις αξίες που διαπνέουν το έργο μας στις κοινωνίες που έχουμε παρουσία.   

Η καταπολέμηση της διαφθοράς, απαξιώνοντάς την σε κάθε χώρο, με οποιαδήποτε μορφή ή 

τρόπο, συνιστά για την Pirelli μια σαφή δέσμευση.  

Γνωρίζοντας τους χώρους όπου ενδημεί ο κίνδυνος της διαφθοράς, και ακολουθώντας μια 

παραδειγματική στάση, θα πρέπει να αποτελεί για μας καθημερινή δέσμευση για την 

προστασία του πολυτιμότερου αγαθού: της ακεραιότητάς μας.  

Το παρόν "Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς - Πρόγραμμα

Premium Integrity" καθορίζει τις αξίες, τις αρχές και τις ευθύνες στις οποίες η Pirelli στηρίζει 

τον αγώνα της για την καταπολέμηση της διαφθοράς.   
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1 Η προσέγγιση της Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Pirelli δεσμεύεται στην προώθηση μιας ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης, 

σεβόμενη τους νόμους, τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές που 

πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις χώρες που δραστηριοποιείται.  

Η Pirelli αποδέχθηκε τις αρχές του Παγκόσμιου Συμβολαίου των Ηνωμένων Εθνών1 και 

υποστηρίζει την Διεθνή Διαφάνεια2.

Συμμορφούμενη με τις Επιχειρηματικές Αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας και τις αρχές του 

Παγκόσμιου Συμβολαίου, σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς με οποιαδήποτε μορφή της, συμπεριλαμβανομένης  της εκβίασης 

και της δωροδοκίας, η Pirelli επαναλαμβάνει την δέσμευσή της στον αγώνα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του Προγράμματος “Premium Integrity” (στη συνέχεια 

αποκαλούμενο και "Πρόγραμμα"). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εκπονήθηκε και σαν απάντηση 

μιας εξειδικευμένης δραστηριότητας αξιολόγησης της έκθεσης στο σχετικό κίνδυνο, και θα 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να 

προλαμβάνει τον κίνδυνο διαφθοράς, καθώς επίσης και να εκπονεί κατάλληλα προγράμματα 

εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Το Πρόγραμμα “Premium Integrity” υιοθετήθηκε με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου 

αναφοράς και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής "κατά της διαφθοράς" που η Pirelli υλοποιεί 

ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αρχικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα 

Συμπεριφοράς, και στη συνέχεια με ειδικά προγράμματα και πρότυπα, στις διάφορες χώρες που 

δραστηριοποιείται (συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί ο κ.σ.    Οργανωτικό Μοντέλο 231, που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που διέπονται από το ιταλικό δίκαιο).  

Το Πρόγραμμα “Premium Integrity” βασίζεται στις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

Η δέσμευση κατά της διαφθοράς:  

1
Το Παγκόσμιο Συμβόλαιο των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα πρόγραμμα δράσης που προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη, και σκοπεύει να 

συμπεριλάβει τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω της τήρησης Δέκα Αρχών   που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την προστασία της εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς
2

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύει στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η ΔΔ υπολογίζει ετησίως τον ΔΑΔ  (Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά),  ένα δείκτη σύνθεσης  που 
αποτυπώνει το επίπεδο της διαφθοράς πολλών Χωρών του κόσμου.  
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Ο Όμιλος Pirelli δεν ανέχεται κανένα είδος διαφθοράς με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, με 

οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε καν εκεί όπου τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι αποδεκτές 

από την συνήθη πρακτική, γίνονται ανεκτές και δεν διώκονται. Για τους λόγους αυτούς 

απαγορεύεται στους Αποδέκτες του Κώδικα να προσφέρουν δώρα, ή άλλα οφέλη που θα 

μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση των κανόνων, ή αντίκεινται στον Κώδικα, ή μπορούν, αν 

δημοσιοποιηθούν, να αποτελέσουν προκατάληψη, έστω και μόνο στην εικόνα, για τον Όμιλο 

Pirelli”.

Οι αξίες και ο  Κώδικας Δεοντολογίας - Αρχές Δεοντολογίας  

Για τους λόγους αυτούς η Pirelli δεσμεύεται να μην  ανέχεται κανένα είδος διαφθοράς με 

οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, με οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε καν εκεί όπου τέτοιου είδους 

δραστηριότητες είναι αποδεκτές από την συνήθη πρακτική, γίνονται ανεκτές και δεν διώκονται.      

Πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα υγείας, ασφάλειας και εργασιακών 

δικαιωμάτων, περιβάλλοντος  

Στις σχέσεις με τους εκπροσώπους εταιρειών, ιταλικών και ξένων, απαγορεύεται στους Αποδέκτες 

του Κώδικα Συμπεριφοράς, ακόμα και με την μεσολάβηση τρίτου προσώπου, να δίδουν ή να 

υπόσχονται σε αυτούς (ή σε συγγενείς τους, γνωστούς, συντρόφους τους...), πέραν των 

φυσιολογικών εμπορικών και θεσμικών σχέσεων, χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη που εκ της 

φύσεώς των αποσκοπούν στην απόκτηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων, ήτοι να είναι τέτοια που να 

δημιουργούν την εντύπωση κακοπιστίας ή παρατυπίας. Οπωσδήποτε απαγορεύεται να δίδουν ή 

να υπόσχονται χρήματα, αγαθά ή  άλλα οφέλη στα ως άνω πρόσωπα, ώστε αυτά να εκτελούν ή να 

παραλείπουν πράξεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της θέσεώς των ή 

των υποχρεώσεων πίστης, προκαλώντας  βλάβη στην εταιρεία που ανήκουν. 

Κώδικας Συμπεριφοράς σχετικά με εταιρικά θέματα και θέματα επικοινωνίας  στην αγορά 

Η δέσμευση τήρησης των νόμων: 

Οι αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου δεσμεύονται να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς 

ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Δεν πρέπει να αρχίσει ή να 

συνεχισθεί κάποια σχέση με όσους δεν προτίθενται να τηρήσουν αυτή την αρχή. 

Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με εσωτερικούς υπαλλήλους και με τρίτα προς την 

Εταιρεία άτομα   

Η προσοχή στην επιλογή του αντισυμβαλλόμενου: 

Η ανάθεση έργου σε πρόσωπα που θα εργασθούν στο όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή για το 

συμφέρον της Εταιρείας πρέπει να […] προβλέπει μια ειδική δεσμευτική ρήτρα συμμόρφωσης 

στις αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς της Εταιρείας. Η μη τήρηση της ειδικής ρήτρας θα 

πρέπει να επιτρέπει στην Εταιρεία τη λύση της συμβατικής σχέσης.  
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Όλοι οι σύμβουλοι, οι προμηθευτές και γενικά οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή για το συμφέρον της Εταιρείας εντοπίζονται και επιλέγονται με 

απόλυτη αμεροληψία, αυτονομία και ανεξαρτησία κρίσεως. Κατά την επιλογή τους η Εταιρεία 

φροντίζει να αξιολογεί την ικανότητά τους, την υπόληψη, την ανεξαρτησία, την οργανωτική 

ικανότητα και την καταλληλότητα στην ορθή και ακριβή εκτέλεση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων και των καθηκόντων που τους ανατίθενται.  

Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με εσωτερικούς υπαλλήλους και με τρίτα προς την 

Εταιρεία άτομα   

Η προσοχή στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του αντισυμβαλλόμενου:  

Όλοι οι σύμβουλοι και τα άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία οφείλουν να 

ενεργούν, πάντοτε και άνευ εξαιρέσεων, με ακεραιότητα και επιμέλεια, σε πλήρη συμμόρφωση 

με όλες τις αρχές της δικαιοσύνης και της νομιμότητας που προβλέπονται από τους κώδικες 

δεοντολογίας που ενδεχομένως έχουν και οι ίδιοι υιοθετήσει. 

 Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις  με τρίτα προς την Εταιρεία άτομα  

Η δέσμευση στον ορισμό των λογιστικών στοιχείων:

Οι υπεύθυνοι των διοικητικών/λογιστικών τμημάτων στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους 

έχουν ανατεθεί και λόγω της αρμοδιότητάς τους οφείλουν να μεριμνούν ώστε κάθε πράξη να : 

- είναι νόμιμη, ορθή, εξουσιοδοτημένη και επαληθεύσιμη  

- είναι σωστά και επαρκώς καταχωρημένη, ώστε να καθιστά δυνατό τον έλεγχο λήψης 

αποφάσεων, έγκρισης και εφαρμογής  

- συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχονται 

τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα της πράξης, καθώς επίσης και την ταυτοποίηση του προσώπου 

που εξουσιοδοτείται, υλοποιεί, καταχωρεί και επαληθεύει την ίδια την πράξη. 

 Κώδικας Συμπεριφοράς σχετικά με εταιρικά θέματα και θέματα επικοινωνίας  στην αγορά

Οι ως άνω αρχές πρέπει να τηρούνται αφενός μεν από τους υπαλλήλους της Pirelli αφετέρου δε 

από τα τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με την Pirelli.
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2 Το ρυθμιστικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσθηκαν οι παρεμβάσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που 

στοχεύουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ρυθμιστικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από την συνεχή ενίσχυση των 

κυρώσεων για τα φαινόμενα διαφθοράς, και βασίζεται σε διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες  που 

σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μείωση της 

ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων εθνικών νομικών συστημάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, πολλά κράτη έχουν ήδη υιοθετήσει νόμους που επισύρουν κυρώσεις όχι μόνο 

για την διαφθορά Δημόσιων Λειτουργών, αλλά και για την διαφθορά των ιδιωτών.  

Ως πολυεθνικός όμιλος, με επικεφαλής την Pirelli & C. S.p.a. και με δραστηριότητα σε 

περισσότερες από 160 χώρες, η  Pirelli υπόκειται στους νόμους πολλών Χωρών που 

απαγορεύουν: 

 την προσφορά ή υπόσχεση στον δημόσιο λειτουργό, γηγενή ή ξένο, άμεσα ή έμμεσα, 

χρημάτων, αμοιβών ή οποιουδήποτε άλλου οφέλους προκειμένου να τον παρακινήσουν να 

παραλείψει ή να εκτελέσει κάποια πράξη που συνδέεται με το λειτούργημά του (ενεργητική 

δωροδοκία στον δημόσιο τομέα)  

 την προσφορά ή  υπόσχεση σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, χρημάτων, αμοιβών ή 

οποιουδήποτε άλλου οφέλους προκειμένου να τους παρακινήσουν να παραλείψουν ή να 

εκτελέσουν κάποια πράξη που συνδέεται με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 

(ενεργητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα)  

 να ζητούν ή να λαμβάνουν από τρίτους,   άμεσα ή έμμεσα, χρήματα, αμοιβές ή οποιαδήποτε 

άλλη παροχή προκειμένου να τους παρακινήσουν να παραλείψουν ή να εκτελέσουν κάποια 

πράξη που συνδέεται με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί (ενεργητική δωροδοκία στον 

ιδιωτικό τομέα) 

Η πιθανή παραβίαση αυτών των ρυθμίσεων εξάλλου θα εξέθετε την Pirelli σε μια βαρύτατη και 

ανεπανόρθωτη βλάβη της υπόληψής της, καθώς επίσης και σε ειδικές  κυρώσεις, ακόμα και 

ανεξάρτητες από την τοπική πειθαρχία της Χώρας στην οποία διαπιστώθηκε η πράξη διαφθοράς.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις,  οι ανωτέρω κυρώσεις θα μπορούσαν να φθάσουν έως την πλήρη 

απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας στην συγκεκριμένη Χώρα.  
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3 Πρόγραμμα  “Premium Integrity” 

3.1 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής 

Η δέσμευση της Pirelli στον αγώνα για την καταπολέμηση  της διαφθοράς μετουσιώνεται στο 

πρόγραμμα “Premium Integrity”, που στηρίζεται στην άρνηση οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς, 

σε όλες τις μορφές της άμεσες και έμμεσες, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και 

δεσμεύεται να τηρεί όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς.   

Το κείμενο προτίθεται να παράσχει ένα πλαίσιο αναφοράς των πολιτικών που υιοθετεί η  Pirelli 

στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.    

3.2 Τρόπος μεταφοράς  

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα “Premium 

Integrity”, αφού εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Pirelli & C. S.p.a., εφαρμόζεται από 

όλο το προσωπικό της Pirelli σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς επίσης και από όλους όσοι 

εργάζονται εξ ονόματος και/ή για λογαριασμό και/ή προς το συμφέρον της Pirelli, ή διατηρούν με 

αυτήν επιχειρηματικές σχέσεις ή συνεργασίες άλλης φύσεως (“Αποδέκτες”), και οι οποίοι 

συνεπώς υποχρεούνται να λάβουν γνώση της θεσμικής ιστοσελίδας της Pirelli. 

Ειδικά προγράμματα Κατάρτισης και Ενημέρωσης, θα οργανωθούν σε επίπεδο Ομίλου, 

καλύπτοντας όλους τους εργαζόμενους, ενώ όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα πρέπει να 

υπογράφουν το Πρόγραμμα “Premium Integrity”. 

Οι Αποδέκτες δεσμεύονται να τηρούν τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς στις Χώρες που 

δραστηριοποιούνται, τις εταιρικές διαδικασίες και πολιτικές, και καλούνται να γίνουν φορείς και 

θεματοφύλακες των αρχών που εμπεριέχονται στον παρόν έγγραφο, με καθημερινό ζήλο και 

συμμετοχή: μόνο μια ηθικά  υπεύθυνη συμπεριφορά υποστηρίζει αποτελεσματικά την επιτυχία 

ενός Ομίλου.  

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να εγκρίνονται από το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  της Εταιρείας.   
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3.3  Αναφορές   

Η Pirelli ενθαρρύνει την τήρηση των αρχών που εμπεριέχονται στον παρόν έγγραφο, προωθώντας 

μιαν ανοιχτή κουλτούρα που δεν αποδέχεται αντίποινα κανενός είδους σχετικά με ενδεχόμενες 

αναφορές παραβιάσεων ή υπόνοιες παραβιάσεων του Προγράμματος “Premium Integrity”.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες υποχρεούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε προς αυτούς άμεσο 

ή έμμεσο αίτημα για καταβολή πληρωμών, δώρων, ταξιδιών, προσωπικών διευκολύνσεων ή 

άλλων προσωπικών ή οικογενειακών οφελών, ή αίτημα που απευθύνεται σε κάποιον άλλο 

δικαιούχο σύμφωνα με τις υπάρχουσες περί αναφορών διαδικασίες στην Pirelli, και ειδικότερα 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Πολιτική Καταγγελιών του Ομίλου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ethics@pirelli.com.

3.4 Παραβιάσεις  

Οι Αποδέκτες που υποψιάζονται ή γνωρίζουν κάποιες παραβιάσεις του Προγράμματος ή 

οποιασδήποτε άλλης διάταξης της Pirelli, ή παραβιάσεις κανόνων για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς οφείλουν να τις κοινοποιούν χρησιμοποιώντας τους διαύλους και τα μέσα που έχουν 

στην διάθεσή τους, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και είναι γνωστές στην 

θεσμική ιστοσελίδα (Πολιτική Καταγγελιών).  

Ουδείς δύναται να απολυθεί, να τεθεί σε αργία ή να τύχει μεροληπτικής αντιμετώπισης καθ' 

οιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση των καθηκόντων του επειδή προσπάθησε με καλή πίστη να 

αναφέρει κάτι σχετικό με την μη τήρηση των διατάξεων της Pirelli. 

Η Pirelli εγγυάται την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα καθ' οιουδήποτε προβαίνει σε πράξεις αντιποίνων ή απειλεί να προβεί σε 

τέτοιες πράξεις εναντίων όσων έχουν υποβάλλει αναφορές στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος.  

Σε περίπτωση παραβίασης του Προγράμματος, η Pirelli θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από το πειθαρχικό σύστημα της εταιρείας, τηρώντας τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις χώρες όπου η Pirelli  

δραστηριοποιείται.  
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3.5  Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση  

Οι Αποδέκτες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου 

και τους κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς που ισχύουν στις Χώρες που 

δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να 

αντιμετωπίζουν με τον κατάλληλο τρόπο ενδεχόμενους κινδύνους διαφθοράς που θα 

προέκυπταν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.  

 Η Pirelli υποστηρίζει και προωθεί κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης: το Πρόγραμμα “Premium Integrity” (και μεταγενέστερες 

επικαιροποιήσεις και προσθήκες) κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους και 

διατίθεται στο intranet της εταιρείας.   

 Η ενημέρωση και η κατάρτιση έχουν στόχο να εγγυώνται τη γνώση των κανονισμών, 

τοπικών και διεθνών, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, των περιεχομένων 

του παρόντος εγγράφου, καθώς επίσης και όλων των περαιτέρω πρωτοβουλιών που 

τίθενται σε εφαρμογή σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς.   

 Οι δραστηριότητες κατάρτισης στοχεύουν και απευθύνονται στους εργαζομένους 

ανάλογα με την θέση που κατέχουν στην εταιρεία, και σε συνάρτηση με την έκθεσή τους 

στον κίνδυνο διαφθοράς.   

3.6  Έλεγχος και διαρκής βελτίωση  

Το Τμήμα Συμμόρφωσης παρέχει την στήριξη για την εφαρμογή των αρχών και των διατάξεων 

του Προγράμματος Premium Integrity και παρακολουθεί σε σταθερή βάση το κίνδυνο 

διαφθοράς.  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli  ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση στις 

δραστηριότητες των αρχών και των διατάξεων του Προγράμματος “Premium Integrity” στο 

πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διεξάγονται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.   

3.7  Κυρώσεις  

Η Pirelli δεν προβαίνει σε ενέργειες που παραβιάζουν τις παρούσες αρχές και τους ισχύοντες 

κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες που δραστηριοποιείται.  
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Σε περίπτωση που κάποιος Αποδέκτης θεωρηθεί υπεύθυνος μιας τέτοιας παραβίασης, η Pirelli 

εφαρμόζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό/συμβατικό σύστημα, 

ακόμα και μέχρι την λύση της σύμβασης.  

4  Ευαίσθητοι Τομείς  

Οι Αποδέκτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τα όσα αναγράφονται στον Κώδικα 

Δεοντολογίας, στον Κώδικα Συμπεριφοράς, στους εσωτερικούς Κανονισμούς και να τηρούν τις 

ακόλουθες αρχές που επιτρέπουν την εναρμόνιση των πολιτικών διαχείρισης στις εν δυνάμει   

περιοχές κινδύνου, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα πρότυπο οργάνωσης, διαχείρισης και 

ελέγχου που μπορεί να αντιμετωπίζει πιθανές πρακτικές διαφθοράς.  

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η Pirelli στις σχέσεις της με τους διάφορους 

Επιχειρηματικούς της Εταίρους (εργαζόμενους και όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στο 

όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή προς το συμφέρον της Pirelli, ή με την οποίαν διατηρούν 

επιχειρηματικές σχέσεις ή συνεργασίες άλλης φύσεως)  ελέγχει την εμπειρία και τα τεχνικά 

προσόντα, εκτός του ότι απαιτεί δήλωση περί μη ύπαρξης ερευνών/αποφάσεων σχετικά με 

πρακτικές διαφθοράς.   

Επίσης κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ανάλογη λογιστική καταχώρηση,  να 

συνοδεύεται από παραστατικά που απεικονίζουν ορθά και με εύλογες λεπτομέρειες όλες τις 

πράξεις, και να υπάρχει εγγύηση λεπτομερών ελέγχων.  

Η παρακολούθηση της απαγόρευσης πρακτικών διαφθοράς είναι θεμελιώδους σημασίας και 

ιδιαίτερα σημαντική στους κάτωθι ευαίσθητους τομείς: 

4.1 Μεσάζοντες και Προμηθευτές  

Η Pirelli υποστηρίζεται στις δραστηριότητές της από μεσάζοντες και προμηθευτές3 που πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις περί εντιμότητας και επαγγελματικής ακεραιότητας που αναγνωρίζονται 

από την Pirelli. Οι σχέσεις με μεσάζοντες και προμηθευτές βασίζονται στις κάτωθι αρχές:  

 Η διαχείριση της σχέσης με τους μεσάζοντες  πρέπει να βασίζεται στους υπάρχοντες 

εταιρικούς Κανόνες (Κανόνας Λειτουργίας OP GE G 07 – Σεπτέμβριος 2008 – Παροχή 

Συμβουλευτικών και Επαγγελματικών Υπηρεσιών  

3
 Ως μεσάζοντες και προμηθευτές νοούνται άτομα που έχουν επαφή ή που ενεργούν μεταξύ δυο ή περισσοτέρων  εμπορικών 

αντισυμβαλλομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, θεωρούνται κατά συνέπεια πράκτορες, αντιπρόσωποι, 
σύμβουλοι ή εταιρείες συμβούλων, διανομείς, λιανοπωλητές, προμηθευτές, υπεργολάβοι, θυγατρικές, δικαιοπάροχοι.  
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 Η επιλογή μεσαζόντων και προμηθευτών βασίζεται σε προηγηθείσες δραστηριότητες 

επιλογής, οι οποίες διενεργούνται από άτομα που διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση, 

ικανότητα και εξουσιοδότηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της  

Pirelli.

*  Η Pirelli στη σχέση της με αυτούς τους συνομιλητές ελέγχει την εμπειρία, και τις τεχνικές 

ικανότητες, εκτός του ότι απαιτεί δήλωση περί μη ύπαρξης ερευνών/αποφάσεων σχετικά με 

πρακτικές διαφθοράς.  

 Οι συμβάσεις συντάσσονται εγγράφως, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της  

Pirelli, και συνοδεύονται από ειδικές ρήτρες με σκοπό, μεταξύ των άλλων, την τήρηση και 

από πλευράς του αντισυμβαλλομένου των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Pirelli σε 

θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.  

 Κατά την διάρκεια της συνεργασίας απαιτείται από μεσάζοντες και προμηθευτές μια 

επιχειρηματική συμπεριφορά σύμφωνα με τις ηθικές αρχές της Pirelli, η παραβίαση των 

οποίων επιτρέπει την άμεση καταγγελία της σύμβασης. 

 Οι οικονομικές αμοιβές που αναγνωρίζονται στον αντισυμβαλλόμενο πρέπει να 

στηρίζονται σε επαρκή λογιστικά έγγραφα, που επιτρέπουν να ελέγχεται η συνάφεια της 

παροχής με όσα προβλέπονται στη σύμβαση.   

 Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επιλογής, τα λογιστικά παραστατικά, καθώς 

επίσης και τα έγγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον 

αντισυμβαλλόμενο πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli.

4.2 Σχέσεις με την Δημόσια Διοίκηση   

Οι Αποδέκτες, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με την Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιοι Λειτουργοί) 

οφείλουν να απέχουν από κάθε ενεργή συμπεριφορά ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

συνιστούν ακόμα και απλή απόπειρα διαφθοράς.   

 Οι Αποδέκτες πρέπει να διατηρούν σαφή έγγραφα των σχέσεων οικονομικής φύσεως από 

και προς τους Δημόσιους Λειτουργούς. (επί παραδείγματι, έξοδα παραστάσεως, αμοιβές 

για παροχές εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.).  
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 Οποιοδήποτε αίτημα, άμεσο ή έμμεσο, ενός Δημόσιου Λειτουργού με σκοπό την επίτευξη 

πληρωμών, δώρων, ταξιδιών, προσωπικών διευκολύνσεων ή άλλων οφελών υπέρ του 

ιδίου ή των μελών της οικογενείας του, γνωστών και συντρόφων, ή που απευθύνεται σε 

κάποιον άλλο αποδέκτη ώστε να προβεί ή να παραλείψει δραστηριότητες έναντι της  

Pirelli, πρέπει αμέσως να καταγγέλλονται στον Όμιλο Συμμόρφωσης. 

 Τα ενδεχόμενα δώρα (συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της φιλοξενίας) για θεσμικούς 

λόγους που προορίζονται για άτομα που ανήκουν ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με την 

Δημόσια Διοίκηση (επί παραδείγματι η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που γίνονται με την 

χορηγία της Pirelli και/ή προβλέπονται δαπάνες που βαρύνουν την Pirelli, μεταξύ των 

οποίων αναφέρονται εν είδη παραδείγματος η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Formula 1, 

η παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli, κ.λπ.) πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια 

Διεύθυνση της εταιρείας που ασχολείται με θεσμικά θέματα.  

Σε κάθε περίπτωση για τα δώρα που προορίζονται για Δημόσιους Λειτουργούς θα πρέπει 

να κοινοποιείται ο λόγος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δώρο.  

4.3  Δώρα και έξοδα παραστάσεως  

Η Pirelli προσφέρει δώρα και καλύπτει έξοδα παραστάσεως4 για λόγους αποκλειστικά θεσμικούς, 

εμπορικούς και για λόγους marketing, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ομίλου και σε κάθε 

περίπτωση τηρώντας τους νόμους, τα εμπορικά ήθη και - αν είναι γνωστοί -- τους κώδικες 

δεοντολογίας των εταιρειών/φορέων με τους οποίους διατηρεί σχέσεις.  

 Η διαχείριση των δώρων και των εξόδων παραστάσεως θα πρέπει να τηρεί τα όσα 

προβλέπονται από τον Κανόνα Λειτουργίας - OP GE G 10 - Δώρα και Έξοδα παραστάσεως, 

και ειδικότερα τις παρακάτω αρχές αναφοράς: Η Pirelli δεν υπερβαίνει τις επιχειρηματικές 

συνήθειες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται στην περίπτωση που χαρίζει τέτοια 

"δώρα" και δεν επιτρέπει κανένα είδος δώρου που θα μπορούσε να δοθεί για να γίνουν ή 

να παραλειφθούν ειδικές δραστηριότητες έναντι της Pirelli.  

4
 Τα δώρα και τα έξοδα παραστάσεως νοούνται ως ένα οποιοδήποτε όφελος ή αγαθό που χορηγούνται σ' ένα τρίτο πρόσωπο 

δωρεάν (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, προϊόντων Pzero, φιλοξενίας και ταξιδιών) για να προσφέρουμε σε τρίτους μια 
θετική εικόνα της εταιρείας και της δραστηριότητάς της σε θέματα αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. 
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 Επιτρέπεται να δίδονται στους Δημόσιους Λειτουργούς δώρα ή άλλα οφέλη μέτριας αξίας,  

σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε επίπεδο Ομίλου5 και σύμφωνα με τα όσα 

λεπτομερώς αναγράφονται στην παράγραφο "Σχέσεις με την Δημόσια Διοίκηση". 

 Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις θα πρέπει προηγουμένως να κοινοποιούνται από τον 

Υπεύθυνο Χώρας στην Διεύθυνση της εταιρείας που είναι αρμόδια για θεσμικά ζητήματα. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε ότι αφορά δώρα και έξοδα  

παραστάσεως που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κανονικές θεσμικές, εμπορικές σχέσεις, 

στις σχέσεις marketing και αβροφροσύνης και/ή στην συνήθη πορεία των εργασιών, και 

πάντων τέτοιες που μπορούν να προκαλέσουν την εντύπωση ότι στοχεύουν στην 

απόκτηση ή εκχώρηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων.  

 Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους της Pirelli να δέχονται προσφορές, δώρα, ή 

οποιοδήποτε όφελος υπερβαίνει μια μέτρια αξία5 από άτομα που με κάποιο τρόπο 

μπορούν να συνδεθούν με τις εταιρικές δραστηριότητες (προμηθευτές, συνεργάτες, 

πελάτες, κ.λπ.) και πάντων τέτοια που μπορούν να προκαλέσουν την εντύπωση ότι 

στοχεύουν στην απόκτηση ή εκχώρηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων.  

 Οι εργαζόμενοι που δέχονται οφέλη ή προσφορές πέραν των επιτρεπομένων 

υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τον άμεσα υπεύθυνο διευθυντή και τη διεύθυνση 

Συμμόρφωσης, που θα αξιολογήσουν την ορθότητά τους σύμφωνα με τις εταιρικές 

διαδικασίες.   

 Τα λογιστικά και εγκεκριμένα παραστατικά σε ότι αφορά τα δώρα και τα έξοδα 

παραστάσεως πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli.   

4.4 Χορηγίες και προωθητικές ενέργειες  

Η Pirelli κάνει χορηγίες και προωθητικές δραστηριότητες6 με στόχο να αυξήσει τη φήμη της και το 

κύρος του σήματος Pirelli. Οι αποδέκτες εγγυώνται ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι 

αποκλειστικά  αυτός που αναφέρεται.  

5
 Το όριο της μέτριας αξίας διαφέρει ανά μεμονωμένη χώρα (στην Ιταλία 250 ευρώ, όπως ορίζεται από τον Κώδικα 

Συμπεριφοράς). 
6
 Οι χορηγίες και οι προωθητικές δραστηριότητες καθορίζονται όπως οποιοδήποτε γεγονός ή οργανωμένη δραστηριότητα, με 

σκοπό να δημιουργήσει ευκαιρίες προώθησης των επιχειρηματικών εργασιών και του σήματος  Pirelli.
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Η διαχείριση χορηγιών και προωθητικών δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από τον Κανόνα Λειτουργίας - OP GE G 29 - Μάϊος 2013 - Διαχείριση χορηγιών 

λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις παρακάτω αρχές αναφοράς:   

 Η Pirelli εντοπίζει έναν αντισυμβαλλόμενο, με τον οποίο θα αναπτύξει χορηγίες και 

προωθητικές δραστηριότητες,  που θα πληροί τα προαπαιτούμενα της εντιμότητας και της 

επαγγελματικής ακεραιότητας.    Οι συμβάσεις συντάσσονται εγγράφως και συνοδεύονται 

από ρήτρες με σκοπό την τήρηση και από πλευράς του αντισυμβαλλομένου των 

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Pirelli σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.  

 Τα λογιστικά παραστατικά και τα σχετικά έγγραφα των συμφωνιών που έχουν συναφθεί 

με τον αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να 

φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 

4.5 Δωρεές, εισφορές και παροχές στην εξωτερική κοινότητα 

Η Pirelli υποστηρίζει πολλές δραστηριότητες δωρεών7 υπέρ φυσικών/νομικών προσώπων, 

φορέων και ιδιωτικών και δημόσιων ενώσεων, με σκοπό την στήριξη έργων ή την επίτευξη των 

θεσμικών στόχων του δικαιούχου.  

Η διαχείριση Δωρεών, εισφορών και παροχών στην εξωτερική κοινότητα θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανόνα Λειτουργίας  - OP GE G 25 - Δωρεές, Εισφορές 

και Παροχές στην εξωτερική κοινότητα, και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι αρχές 

αναφοράς:   

 Ο εντοπισμός των δικαιούχων Εισφορών και Δωρεών γίνεται από άτομα που διαθέτουν 

ανεξαρτησία κρίσεως, ικανότητα και εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στον Κανόνα της Pirelli.  

 Οι δραστηριότητες ανάλυσης και επιλογής των δικαιούχων, καθώς επίσης και τα λογιστικά 

παραστατικά και τα σχετικά έγγραφα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τον 

αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 

7
 νοείται ως ¨Εισφορά", οποιαδήποτε υπόθεση παροχής περιουσιακών στοιχείων (ήτοι και χρηματική και σε είδος, υπέρ 

φυσικών/νομικών προσώπων, φορέων, ενώσεων (δημόσιων και ιδιωτικών, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών) 
αποδεδειγμένης εμπειρίας και αναγνωρισιμότητας,  τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο,  που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης,  πολιτισμού, αθλητισμού,  έρευνας και καινοτομίας,  κοινωνικής αλληλεγγύης/φιλανθρωπίας και 
προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  περιβάλλοντος/περιβαλλοντικής εκπαίδευσης . 
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4.6 Ανθρώπινοι Πόροι  

Η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής των Ανθρωπίνων Πόρων8 στην Pirelli γίνεται, εξάλλου, 

τηρώντας τις αρχές της μη διάκρισης, της απόλυτης αμεροληψίας, της αυτονομίας και της 

ανεξάρτητης κρίσης, που εγγυώνται ότι η τελική απόφαση θα αναδεικνύει τους καταλληλότερους 

για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, και θα εμπεριέχει μια προσφορά σύμφωνα με τις αξίες 

της αγοράς στην οποία αναφέρεται, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες 

της εργασίας.   

Η διαδικασία επιλογής ειδικότερα πρέπει να συμφωνεί με τα όσα προβλέπονται από τον κανόνα 

λειτουργίας OP PA G 05 – Ιανουάριος 2005 – Επιλογή του προσωπικού από άτομα, που λόγω 

προαπαιτούμενης ικανότητας και ανεξαρτησίας, κρίνονται ικανά για να εκτελέσουν αυτή την 

εργασία.   

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 

 ενδεχόμενες σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς.  

 τελεσίδικες δικαστικές υποθέσεις.  

 τυχόν αστικές και ποινικές διαδικασίες εις βάρος τους σχετικά με παράνομες 

δραστηριότητες.   

4.7  “Πληρωμές Διευκόλυνσης ”

Η Pirelli προωθεί μια παραδειγματική επιχειρηματική συμπεριφορά σε παγκόσμιο επίπεδο,  ως 

εκ τούτου δεν επιτρέπει την καταβολή, προσφορά ή αποδοχή, άμεσα ή έμμεσα, facilitation 

payment9, ήτοι πληρωμές και οφέλη κάθε εύρους και είδους, με σκοπό την επιτάχυνση 

παρεχόμενων υπηρεσιών  - ήδη οφειλόμενων -  εκ μέρους τρίτων  προς την Pirelli. 

Σε περίπτωση που κάποια facilitation payment ζητηθεί, υποσχεθεί, προσφερθεί, θα πρέπει άμεσα 

να κοινοποιηθεί στον καθ' ύλη υπεύθυνο και στο Τμήμα Συμμόρφωσης.  

8
 ορίζεται ως το σύνολο δραστηριοτήτων και φάσεων που οδηγούν στην πρόσληψη νέου προσωπικού (διευθυντικού και 

υπαλληλικού), συμπεριλαμβανομένων επίσης και των προσωρινά απασχολούμενων, των ασκούμενων και των δικαιούχων 
υποτροφιών. 
9
 Τα facilitation payments ορίζονται ως πληρωμές που καταβάλλονται στους Δημόσιους Λειτουργούς για να διευκολύνουν ή να 

επιταχύνουν "κυβερνητικές δραστηριότητες ρουτίνας" που ήδη οφείλονται στην Εταιρεία όπως, για παράδειγμα, χορήγηση 
αδειών, άδειες ή άλλα επίσημα έγγραφα, προετοιμασία κυβερνητικών εγγράφων, όπως θεωρήσεις ή άλλα εντάλματα εργασίας, 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, εκφόρτωση/φόρτωση εμπορευμάτων, ή προστασία 
εύθραυστων/επικίνδυνων αγαθών, σχεδιασμός επισκέψεων επιθεώρησης σε συνδυασμό με την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
διέλευση αγαθών από τη Χώρα.  
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5 Ροή Πληροφοριών  

Για να είναι το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της  Διαφθοράς ένα εργαλείο 

πραγματικά χρήσιμο στον Όμιλο, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, θα 

πρέπει στο πλαίσιο ενός δικτύου αναφοράς να υπάρχει εξειδικευμένη ροή πληροφοριών, ικανή 

να  αντιλαμβάνεται και να εντοπίζει έγκαιρα, στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται η  

Pirelli, τα σημαντικότερα θέματα και ειδικότερα: 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: πρόσφατες τροποποιήσεις των ρυθμίσεων 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς της χώρας, εντοπίζοντας τις βασικότερες αλλαγές 

και επισύναψη των χρήσιμων εγγράφων για μια λεπτομερή ανάλυση.  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: τήρηση των προγραμμάτων κατάρτισης και 

ενημέρωσης, όπου αυτά προβλέπονται, με τις διαθέσιμες δομές ώστε να υπάρχει διάχυση 

και εν τω βάθει γνώση των εν ισχύ ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των 

περιεχομένων του παρόντος εγγράφου, καθώς επίσης και των περαιτέρω πρωτοβουλιών 

που υλοποιούνται  για θέματα της καταπολέμησης της διαφθοράς.  

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ: αναφορές ή άλλες χρήσιμες εμπειρίες σε θέματα καταπολέμησης της 

διαφθοράς στους Ευαίσθητους Τομείς ή σε άλλους τομείς.  

 ΕΛΕΓΧΟΣ: αποτελέσματα δραστηριοτήτων Ελέγχου και/ή άλλες στοχευμένες 

πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την επισήμανση του κινδύνου διαφθοράς.  


