Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων, καθώς και η προστασία του
περιβάλλοντος, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου Pirelli όσον αφορά τη διεξαγωγή και την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του.
Οι στρατηγικές της Pirelli για τη βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των ζητημάτων που
σχετίζονται με την περιβαλλοντική και εργασιακή υγεία, ασφάλεια και ευημερία, σύμφωνα με τις Αξίες της
Εταιρείας και τον Κώδικα Δεοντολογίας και σε συμμόρφωση με το Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης που
προβλέπεται από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη «Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις
θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας» και τη «Δήλωση του Ρίο για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη».
Συγκεκριμένα, η Pirelli:
 δεσμεύεται να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της σχετικά με την περιβαλλοντική και εργασιακή
υγεία και ασφάλεια σε συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και με όλες τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει, καθώς και σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα διαχείρισης·






επιδιώκει τον στόχο των «μηδενικών τραυματισμών σε ανθρώπους» μέσω εφαρμογής μέτρων για
την ταχεία αναγνώριση, αξιολόγηση και πρόληψη των κινδύνων για την εργασιακή υγεία και
ασφάλεια, προκειμένου να μειώσει μόνιμα τον αριθμό και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών, και μέσω ενεργοποίησης, για τον σκοπό αυτό, σχεδίων
παρακολούθησης της υγείας για την προστασία των εργαζομένων από τους συγκεκριμένους
κινδύνους που συνδέονται με τη θέση εργασίας τους·
επιδιώκει τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της
ταχείας αναγνώρισης, αξιολόγησης και πρόληψης των περιβαλλοντικών κινδύνων, που επιτρέπει τον
προσδιορισμό των κατάλληλων σχεδίων δράσης·
αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που
σχεδιάζονται με στόχο την πρόληψη και αποτροπή του τραυματισμού ατόμων και της βλάβης στο
περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήματος·



ορίζει, παρακολουθεί και ενημερώνει τους Ενδιαφερόμενους παράγοντες όσον αφορά τους
συγκεκριμένους στόχους για τη συνεχή βελτίωση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας και της
περιβαλλοντικής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·



δεσμεύεται να αναπτύσσει ασφαλή προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής που έχουν σχεδιαστεί για
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων, της παραγωγής αποβλήτων, επίσης μέσω της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της κατανάλωσης των υφιστάμενων φυσικών
πόρων, καθώς και των αιτιών της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να προστατευτούν το
περιβάλλον, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, δίνοντας κύριο βάρος στις περιοχές όπου
δραστηριοποιείται·



ενισχύει, εκπαιδεύει και παρακινεί τους εργαζομένους της σχετικά με το πώς να εργάζονται με
ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, εμπλέκοντας στη διαδικασία αυτή όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης μέσω ενός προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης και πληροφόρησης, το οποίο στοχεύει
στην προώθηση μιας κουλτούρας ασφάλειας στην εργασία και σεβασμού για το περιβάλλον, καθώς

και στο να διασφαλίσει ότι οι ευθύνες και οι διαδικασίες σε αυτούς τους τομείς θα ενημερώνονται
σωστά, θα γνωστοποιούνται και θα γίνονται σαφώς κατανοητές·


προωθεί πρωτοβουλίες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα υγείας, ασφάλειας και
περιβάλλοντος·



προσφέρει συνεχιζόμενη πρακτική υποστήριξη προκειμένου να διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ
εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων·



διαχειρίζεται την αλυσίδα εφοδιασμού της με υπεύθυνο τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας, συγκεκριμένα,
τον σεβασμό για τα ζητήματα εργασιακής υγείας και ασφάλειας και για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα στα κριτήρια επιλογής προμηθευτή, στις συμβατικές διατάξεις και στα κριτήρια ελέγχου.
Απαιτεί, επίσης, οι προμηθευτές της να εφαρμόζουν ένα παρόμοιο μοντέλο διαχείρισης εντός των
αλυσίδων εφοδιασμού τους, το οποίο να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον
και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και με τους νόμους και τους κανονισμούς των
χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται·



μοιράζεται την κουλτούρα της για την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του
περιβάλλοντος με τους Ενδιαφερόμενους παράγοντες και συνεργάζεται ενεργά σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο με τα θεσμικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.

Με στόχο την επιδίωξη των αξιών σε αυτή την Πολιτική, η Pirelli έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο,
δομημένο και δυναμικό σύστημα διαχείρισης με τίτλο «Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον» που βασίζεται σε
αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα.
Η Ανώτατη Διοίκηση της Pirelli, υποστηριζόμενη από τη συνεχή καθοδήγηση του Τμήματος Υγείας,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, 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 δημοσιεύεται στον ιστότοπο της
Pirelli) για την αναφορά κάθε κατάστασης, επιπλέον υπό συνθήκες ανωνυμίας, η οποία, κατά παράβαση
αυτής της Πολιτικής, θέτει ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία
ατόμων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
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