
 

 

 

 

 

 

 
 

Παγκόσμια Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Οι δραστηριότητες της Pirelli βασίζονται στον σεβασμό των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 

οποία είναι μια αδιαπραγμάτευτη θεμελιώδης αξία της κουλτούρας και της εταιρικής στρατηγικής της. Η 

Pirelli εργάζεται για τη διαχείριση και τη μείωση του δυνητικού κινδύνου παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για να μην προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις - ή συμβάλλει στην πρόκληση αυτών - σε αυτά τα 

δικαιώματα στο πλαίσιο των διαφορετικών διεθνών, πολυφυλετικών, κοινωνικών και οικονομικών 

συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Pirelli διέπονται από τον Κώδικα Αξιών και Δεοντολογίας του και 

συμμορφώνονται με το Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης που προβλέπεται στο Οικουμενικό Σύμφωνο των 

Ηνωμένων Εθνών· η Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που 

προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς της κάθε χώρας όπου δραστηριοποιείται και 

περιλαμβάνονται στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων στα εξής: 

 τη Διεθνή Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελείται 

από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα· 

 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· 

 τη Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας, καθώς και τις 

σχετικές ισχύουσες συμβάσεις· 

 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. 

 

Η Pirelli προωθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των ισχυόντων διεθνών 

προτύπων με τους Συνεργάτες και τους Ενδιαφερόμενους παράγοντές της και βασίζει το μοντέλο 

διακυβέρνησής της στις συστάσεις που περιέχονται στις Κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμόζοντας το πλαίσιο «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση ».   

 

 

ΑΡΧΕΣ 

 

 Απαγόρευση των διακρίσεων – Η Pirelli αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης 

διάκρισης με βάση το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις 

θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά σωματεία, τη φυλή, την 

εθνοτική καταγωγή, την εθνικότητα, την ηλικία, την κοινωνική προέλευση και θέση, τη σωματική ή 

διανοητική αναπηρία, ενώ έχει δεσμευτεί για την πρόληψη των διακρίσεων σε όλους τους τομείς του 

εργασιακού βίου. 

 Συνδικαλιστική ελευθερία– Η Pirelli αναγνωρίζει το δικαίωμα των υπαλλήλων της να δημιουργούν 

ελεύθερα συνδικαλιστικά σωματεία και να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, και συμμετέχει σε 

ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών 

σωματείων. 

 Αντίθεση στην καταναγκαστική εργασία – Η Pirelli αντιτίθεται σε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης της 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας 

και οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, ψυχικού ή σωματικού καταναγκασμού, τόσο όσον αφορά τους 



 

 

 

 

 

εργαζομένους της, όσο και τους μισθωτούς εργαζομένους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 

ενώ καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων. 

 Κατάλληλες συνθήκες εργασίας – Η Pirelli προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη, τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό και προστατεύει την ευημερία και την ισορροπία 

μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων της, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς μισθούς και 

δίκαιες ώρες εργασίας. 

 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία – Η Pirelli θεωρεί ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων 

αποτελεί βασική αξία και διατηρεί προληπτικά ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, 

υιοθετώντας υψηλά επίπεδα πρόληψης, αξιολόγησης και διαχείρισης των σχετικών κινδύνων, καθώς και 

μέσω της υποστήριξης και συνεχούς διάδοσης μιας εταιρικής κουλτούρας που αποσκοπεί στην υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία. 

 Τοπικές Κοινότητες– Η Pirelli επιδιώκει να διαδίδει και να προωθεί τις βασικές επιχειρηματικές αξίες 

της, σεβόμενη παράλληλα τους τοπικούς πολιτισμούς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, 

προστατεύοντας την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα. Η Pirelli 

συμβάλλει στην οικονομική ευημερία και ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, 

παρέχοντας στήριξη σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

ατομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών τους. Η Pirelli πιστεύει ότι ο 

διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς διαδραματίζει βασικό ρόλο στον 

προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων. 

 Ακεραιότητα – Η Pirelli απορρίπτει όλες τις μορφές διαφθοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ακόμη και 

σε τόπους όπου η εν λόγω δραστηριότητα είναι αποδεκτή στην πράξη, γίνεται ανεκτή ή δεν διώκεται 

στα δικαστήρια, με την πεποίθηση ότι η διαφθορά υπονομεύει επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον 

σκοπό αυτό, η Pirelli έχει υλοποιήσει το πρόγραμμά της «Premium Integrity», το οποίο αποτελεί 

εταιρικό σημείο αναφοράς για την πρόληψη των πρακτικών διαφθοράς και αντιπροσωπεύει μια συλλογή 

από τις αρχές και τους κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου διαφθοράς. 

 Ιδιωτική ζωή – Η Pirelli γνωρίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών εγγυήσεων για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορούν οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  και σέβεται το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή όλων των Ενδιαφερόμενων παραγόντων της, δεσμευόμενη να χρησιμοποιεί 

με σωστό τρόπο τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται. 

 

Η Pirelli επιδιώκει τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμόζοντας αμέσως διορθωτικές ενέργειες αν λάβουν χώρα 

αυτά τα γεγονότα. Συγκεκριμένα: 

 

 αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, μέσω πληροφόρησης και κατάρτισης, καθώς και 

ασκώντας τις εταιρικές δραστηριότητες με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα· 

 διαχειρίζεται την αλυσίδα εφοδιασμού της με υπεύθυνο τρόπο, που περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τη 

συμπερίληψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κριτήρια επιλογής προμηθευτών, στους 

συμβατικούς όρους και στους  ελέγχους που διεξάγονται από το Τμήμα Ελέγχου. 

 απαιτεί οι προμηθευτές της να εφαρμόζουν ένα παρόμοιο μοντέλο διαχείρισης εντός των αλυσίδων 

εφοδιασμού τους· 

 επιπλέον, απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόζουν την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια εντός της 

αλυσίδας εφοδιασμού τους, προκειμένου να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα και τα υλικά τα οποία 

προμηθεύουν στην Pirelli προέρχονται «εκτός εμπόλεμων περιοχών» σε ολόκληρη την αλυσίδα 



 

 

 

 

 

εφοδιασμού
1
. Η Pirelli επιφυλάσσεται του  δικαιώματος να διακόπτει τις σχέσεις της με τους 

προμηθευτές σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για την προμήθεια ορυκτών 

από εμπόλεμες περιοχές και σε περίπτωση παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

 

Η Pirelli είναι ανοικτή στη συνεργασία με κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς, τομεακούς και ακαδημαϊκούς 

φορείς για την ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτικών και αρχών που αποσκοπούν στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ενημερώνει τακτικά τους Ενδιαφερόμενους παράγοντές της σχετικά με τις 

δραστηριότητες που ασκούνται και την απόδοση που επιτεύχθηκε, κυρίως μέσω της ετήσιας έκθεσης του 

Ομίλου και του εταιρικού ιστότοπου. 

 

 

Η Ανώτατη Διοίκηση της Pirelli, υποστηριζόμενη από τη συνεχή καθοδήγηση του Τμήματος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κινδύνων, διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην πλήρη εφαρμογή αυτής της 

Πολιτικής  εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών της Pirelli και τη 

συνέπεια της συμπεριφοράς τους με τις αξίες που ενσωματώνονται σε αυτήν την Πολιτική. 

 

Η Pirelli παρέχει στους Ενδιαφερόμενους παράγοντές της ένα αποκλειστικό κανάλι (την «Πολιτική 

Γνωστοποίησης Δυσλειτουργιών Ομίλου - Διαδικασία Καταγγελίας» που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της 

Pirelli) για την αναφορά κάθε κατάστασης, επιπλέον υπό συνθήκες ανωνυμίας, η οποία, κατά παράβαση 

αυτής της Πολιτικής, προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2016 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

                                                                                                   

  Marco Tronchetti Provera 

                                                      
1 δηλαδή μη προερχόμενα από ορυχεία ή χυτήρια που λειτουργούν σε εμπόλεμες ζώνες που αναγνωρίζονται ως τέτοιες στους  

σχετικούς κανονισμούς για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, εκτός αν έχουν πιστοποιηθεί ως προερχόμενα «εκτός εμπόλεμων 

 ζωνών». 


