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Με Ακεραιότητα  
και Πάθος
Ο παγκόσμιος Κώδικας Συμπεριφοράς μας 

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ μας καθορίζει ποιοι είμαστε, πως εργαζόμαστε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ο Πυρήνας του 
Leitbild, το «ποιοι είμαστε», δηλώνει ότι σκοπός μας είναι να καθοδηγούμαστε από τα αποτελέσματα, εργαζόμενοι 
με ακεραιότητα και πάθος. Το «πως εργαζόμαστε» μας βοηθά να επιτύχουμε τη Φιλοδοξία 2025.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας καταδεικνύει για τον καθένα ότι η ακεραιότητα είναι «μέρος του DNA μας». 
Δραστηριοποιούμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, και έχει ανατεθεί σε όλους μας να λαμβάνουμε αποφάσεις 
οι οποίες επηρεάζουν τη φήμη και τις μεταξύ μας σχέσεις, τις σχέσεις με τους πελάτες, τους εταιρικούς μας 
συνεργάτες και το κοινό. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας καθοδηγεί τις πράξεις και την συμπεριφορά μας τόσο 
εντός της εταιρείας όσο και εκτός. Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και καθοδηγούμαστε από τις ηθικές 
αρχές μας κατά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην Boehringer Ingelheim.

Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τη νομοθεσία και τις αρχές δεοντολογίας, και 
ζητάμε και τη δική σας δέσμευση.
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Jean Scheftsik de Szolnok

Carinne Brouillon Michel Pairet

Michael Schmelmer

Αγαπητοί συνάδελφοι
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Είμαστε ανεξάρτητη, οικογενειακή επιχείρηση και έτσι 
σκοπεύουμε να παραμείνουμε 

Μας καθοδηγεί η επιθυμία να υπηρετούμε την ανθρωπότητα βελτιώνοντας την υγεία ανθρώπων και 

ζώων

Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τις κοινωνίες μας και σεβόμαστε τους πόρους μας

Προγραμματίζουμε με γνώμονα τις επόμενες γενιές και επικεντρωνόμαστε στη μακροπρόθεσμη 

απόδοση

Δημιουργούμε Αξία μέσω Καινοτομίας για τους Πελάτες μας

Αναπτύσσουμε επαναστατικές θεραπείες και λύσεις παροχής υγείας σε τομείς με ακάλυπτες ιατρικές 

ανάγκες

Αριστεύουμε στην καινοτομία και προσφέρουμε την υψηλότερη ποιότητα για την προαγωγή της 

ανταγωνιστικότητάς μας

Πιστεύουμε στην συνεργασία για την επιτυχία και τη βιώσιμη οικονομική υγεία της εταιρείας

Καλλιεργούμε ένα ποικίλο, συνεργατικό και ανοικτό περιβάλλον με το οποίο ταυτίζονται οι καλύτεροι 

άνθρωποι

Καθοδηγούμαστε από τα αποτελέσματα, εργαζόμενοι με ακεραιότητα και πάθος 

Αντιμετωπίζουμε τους άλλους με σεβασμό, εμπιστοσύνη και κατανόηση και μεγαλώνουμε μαζί

Δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας

Ο Πυρήνας της Φιλοσοφίας μας 

Ποιοι είμαστε 
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Κάθε ένας από εμάς έχει ευθύνη 

Καθώς οι νόμοι, οι πολιτικές και οι διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή, οι αρχές 
δεοντολογίας της Boehringer Ingelheim παραμένουν οι ίδιες. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Boehringer Ingelheim πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό τον Κώδικα και 
τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους νόμους που εφαρμόζονται στις ειδικές γεωγραφικές περιοχές και 
εργασιακές δραστηριότητές μας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη τα οποία εργάζονται 
για λογαριασμό της Εταιρείας (όπως σύμβουλοι, συμβεβλημένοι εργάτες, παρέχοντες υπηρεσίες 
κτλ.) κατανοούν και τηρούν αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς και οποιαδήποτε ισχύουσα πολιτική, 
διαδικασία και νόμο.

Κάθε ένας από εμάς έχει φωνή

Ενδέχεται να αντιληφθείτε κάποια πράξη ή συμπεριφορά η οποία είναι εκτός, ή θα μπορούσε να 
εκληφθεί ότι αποκλίνει από τη δέσμευσή μας, όπως αδικοπραγία, κακή συμπεριφορά, αμφισβητήσιμες 
πρακτικές ή παρέκκλιση από αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές παροτρύνεστε 
να «μιλήσετε ανοιχτά» με ένα από αυτά τα μέσα ή να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα «Μιλήστε 
ανοιχτά» προκειμένου να αναφέρετε τον προβληματισμό σας. 

Κάθε ένας από εμάς έχει βοήθεια 

Για την υποστήριξη της δέσμευσης της Boehringer Ingelheim όσον αφορά στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
με Ακεραιότητα και Πάθος, διατηρούμε ένα Πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης το οποίο 
έχει τον Κώδικα Συμπεριφοράς ως θεμέλιό του.

Εάν έχετε αμφιβολία τι να κάνετε σε κάποια περίσταση, είναι πάντοτε καλή ιδέα να μιλήσετε αρχικά 
στον προϊστάμενό σας, αλλά εάν δεν αισθάνεστε άνετα με αυτό ή αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη 
για εσάς, το Πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης προσφέρει εκπαιδευτικούς συνδέσμους σε 
διαύλους αναφοράς και περισσότερες πληροφορίες.

• Παγκόσμια Ιστοσελίδα Δεοντολογίας • Πολιτική Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης
 και Συμμόρφωσης 
• Πλατφόρμα «Μιλήστε ανοιχτά» • Πολιτική «Μιλήστε ανοιχτά»
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Οι Αρχές Δεοντολογίας μας

Με Ακεραιότητα και Πάθος: 
Εταιρικές Αρχές

01

02

Ασφάλεια και Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η διασφάλιση ενός θετικού ισοζυγίου οφέλους-κινδύνου των προϊόντων μας είναι 
καθοριστικής σημασίας για εμάς. Παρακολουθούμε τα προϊόντα μας προκειμένου να 
διασφαλίσουμε το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας που αναμένουν οι πελάτες μας 
και οι κανονιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Δέσμευσή μου
Ενθαρρύνω μια κουλτούρα που δεσμεύεται στην ασφάλεια των ασθενών και τη 
συμμόρφωση στους κανονισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης ανά την υφήλιο και 
αναφέρω τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα, καθώς και πληροφορίες σχετιζόμενες με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση στο τοπικό Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική φαρμακοεπαγρύπνησης
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Ποιότητα

Θεωρούμε ότι η ποιότητα, που συμπεριλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της όλα 
τα ζητήματα συμμόρφωσης, είναι απαραίτητη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων για τους ασθενείς μας. 

Η δέσμευσή μου 
Ενθαρρύνω μια κουλτούρα που δεσμεύεται με πάθος στην ποιότητα και τη 
συμμόρφωση ως συντελεστές επιτυχίας για την Εταιρεία μας και αναφέρω τυχόν 
παράπονα για τα προϊόντα μας στο αρμόδιο τοπικό Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική ποιότητας
• Παγκόσμια πολιτική για την ακεραιότητα της αλυσίδας εφοδιασμού
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα
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03

04

Έρευνα και Ανάπτυξη

Σε όλες μας τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης, επιδιώκουμε να διασφαλίζουμε 
τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των συμμετεχόντων, καθώς και 
την ακρίβεια των πληροφοριών μας. Δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τις αρχές της 
Ορθής Κλινικής Πρακτικής. 

Η δέσμευσή μου 
Λαμβάνω τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίσω την κατάλληλη και υπεύθυνη 
χρήση των ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων, καθώς και την καλή μεταχείριση των 
εργαστηριακών ζώων μας και φροντίζω και χειρίζομαι τα ζώα με υπευθυνότητα.
 
Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική για την καλή μεταχείριση των ζώων
• Παγκόσμια πολιτική για τα ανθρώπινα βιολογικά δείγματα και τα συναφή δεδομένα
• Διακήρυξη του Ελσίνκι
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Αλληλεπιδράσεις με Πελάτες και Ενδιαφερόμενα μέρη

Παρέχουμε ακριβή, θεμιτή και ισορροπημένη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα 
μας και δεν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που ωφελούν ή επηρεάζουν με τρόπο 
ανάρμοστο τους πελάτες μας ή τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολουθούμε αυστηρά 
τα ισχύοντα πρότυπα διαφάνειας και δημοσιοποίησης που προβλέπονται από τους 
νόμους, τους κανονισμούς και τους κώδικες πρακτικής.

Η δέσμευσή μου
Συναλλάσσομαι με πελάτες και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εντός δεοντολογικών 
πλαισίων και τηρώ τους νόμους, τους κώδικες και τις πρακτικές που διέπουν αυτές τις 
σχέσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική αλληλεπιδράσεων με πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη
• Κώδικας Πρακτικής της IFPMA
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

• 
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07

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημόσιες Σχέσεις

Όλοι εμείς στην Boehringer Ingelheim εργαζόμαστε άοκνα και σκληρά για να 
οικοδομήσουμε μια φήμη βασισμένη στην ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη. 
Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και άλλα άτομα εκτός της Εταιρείας μας 
βασίζονται σε εμάς και περιμένουν ότι θα επικοινωνούμε μαζί τους με συνέπεια, 
ακρίβεια και ευθύνη και εμείς δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την 
προσδοκία.

Η δέσμευσή μου
Παραπέμπω τα αιτήματα των δημοσιογράφων και άλλων ατόμων εκτός της Εταιρείας 
απευθείας στον τοπικό εκπρόσωπο της Boehringer Ingelheim που είναι υπεύθυνος 
για τις εξωτερικές επικοινωνίες και επίσης γνωρίζω και τηρώ τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Πρόληψη Δωροδοκίας και Διαφθοράς

Δεν υποσχόμαστε, δεν προσφέρουμε, δεν πληρώνουμε, δεν ζητούμε και δεν 
αποδεχόμαστε οποιοδήποτε αγαθό με αξία ή όφελος που θα μπορούσε να επηρεάσει 
κατά τρόπο ανάρμοστο αποφάσεις ή ενέργειες που αφορούν τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες.

Η δέσμευσή μου
Αποφεύγω κάθε δραστηριότητα που προκαλεί πραγματική, ή εκλαμβανόμενη ως 
πραγματική, ανάρμοστη επίδραση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας/Διαφθοράς
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Προμήθειες και Σχέσεις με προμηθευτές 

Αναγνωρίζοντας ότι οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην επιτυχία μας, προσλαμβάνουμε μόνο συνεργάτες που έχουν επιλεγεί και 
υπογράψει σύμβαση με κατάλληλη διαδικασία και που συμμερίζονται τη δέσμευσή 
μας για ποιότητα, εξυπηρέτηση, βιωσιμότητα, πολυμορφία και δεοντολογικές 
επιχειρηματικές πρακτικές.

Η δέσμευσή μου
Εφαρμόζω τη δέουσα επιμέλεια με σκοπό να διασφαλίσω ότι θα επιλέγω μόνο 
ευυπόληπτους και καταρτισμένους συνεργάτες και θα φροντίζω να συνομολογούνται 
οι κατάλληλες συμβάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες
• Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών
• Παγκόσμια πολιτική αγορών         
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα 
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Καταπολέμηση μονοπωλίων και θεμιτός ανταγωνισμός

Ανταγωνιζόμαστε στην αγορά με φιλοδοξίες και το πράττουμε με ειλικρίνεια και 
αίσθηση δικαίου, καθώς και σύμφωνα με όλους τους κείμενους αντιμονοπωλιακούς 
νόμους και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Η δέσμευσή μου
Αποφεύγω κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί πραγματική ή εκλαμβανόμενη 
ως πραγματική εντύπωση αθέμιτης σύμπραξης με ανταγωνιστή ή που με άλλο μη 
ενδεδειγμένο τρόπο περιορίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια αντιμονοπωλιακή πολιτική
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Έλεγχος Εξαγωγών & Εμπόριο
Τηρούμε τους ισχύοντες κανονισμούς για τον έλεγχο των εξαγωγών και για το 
εμπόριο και άλλες προσπάθειες για την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών των 
Ηνωμένων Εθνών.

Η δέσμευσή μου
Διασφαλίζω ότι κάθε μεταφορά αντικειμένων (αγαθών, λογισμικού, τεχνολογίας και 
συναφών υπηρεσιών) εξετάζεται προσεκτικά σε συνάρτηση με τους υφιστάμενους 
κανονισμούς για τον έλεγχο των εξαγωγών και για το εμπόριο και ότι εκπληρώνονται 
όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική για τον έλεγχο των εξαγωγών και το εμπόριο
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Εκμετάλλευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών
Είμαστε αφοσιωμένοι στην εύρυθμη λειτουργία των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 
αγορών και απαγορεύουμε στους εργαζομένους μας να κοινοποιούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες που αφορούν την Boehringer Ingelheim και τους εισηγμένους στο 
χρηματιστήριο επιχειρηματικούς εταίρους της, είτε με εκμετάλλευση εσωτερικών 
πληροφοριών ή δίνοντας «εμπιστευτικές συμβουλές» που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αθέμιτα τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η δέσμευσή μου
Προσέχω όταν έχω πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες που σχετίζονται με 
εισηγμένους στο χρηματιστήριο επιχειρηματικούς εταίρους της Boehringer Ingel-
heim. Δεν αποκαλύπτω αυτές τις εσωτερικές πληροφορίες σε κανένα άτομο έξω από 
την ομάδα του έργου και δεν κάνω συναλλαγές ούτε δίνω εμπιστευτικές συμβουλές 
βάσει εσωτερικών πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική εκμετάλλευσης εσωτερικών πληροφοριών
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα
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Δίκαιη Μεταχείριση, Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
και Ένταξη
Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με αίσθηση δικαίου και αξιοπρέπεια ανά πάσα 
στιγμή και τασσόμαστε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης ή παρενόχλησης. 
Σεβόμαστε και τρέφουμε εκτίμηση για τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, τις 
διαφορετικές αντιλήψεις και το ξεχωριστό υπόβαθρο των ανθρώπων μας. 
Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα εργασίας σε όλο 
τον κόσμο.

Η δέσμευσή μου
Σέβομαι τη διαφορετικότητα των συναδέλφων μου και δεν ασκώ ούτε ανέχομαι 
καμία μορφή διάκρισης, παρενόχλησης, επιθετικότητας στον χώρο εργασίας ή 
ανισότητας με βάση το φύλο.

Περισσότερες πληροφορίες
• Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Σύγκρουση Συμφερόντων

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με τρόπο που διασφαλίζει ότι οι 
αποφάσεις και οι επιχειρηματικές επιλογές γίνονται με αντικειμενικότητα και χωρίς 
να παρεμβάλλονται ανάρμοστα προσωπικά συμφέροντα.

Η δέσμευσή μου
Ενεργώ πάντοτε προς το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας και αποφεύγω ή 
γνωστοποιώ καταστάσεις που δημιουργούν πραγματική, ή εκλαμβανόμενη ως 
πραγματική, σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών μου συμφερόντων και των 
συμφερόντων της Boehringer Ingelheim.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Με Ακεραιότητα και Πάθος: 
Αρχές του Εργασιακού Χώρου



9

13

14

Προστασία Δεδομένων 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου των εργαζομένων μας, των ασθενών, 
των γιατρών και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον έχουμε μια συγκεκριμένη, καθορισμένη 
επιχειρηματική ανάγκη για τα στοιχεία αυτά και το πράττουμε σύμφωνα με όλους 
τους κείμενους νόμους και κανονισμούς. 

Η δέσμευσή μου
Προστατεύω το απόρρητο των άλλων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους δεδομένα 
μόνο με σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Υπεύθυνος χειρισμός των πληροφοριών

Οι πληροφορίες είναι από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας· τις 
προστατεύουμε και τις διαχειριζόμαστε με προσοχή. Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα 
και διασφαλίζουμε, επιβάλλουμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η δέσμευσή μου
Αποφεύγω την δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που αναφέρονται 
στην Boehringer Ingelheim ή σε εταίρους της και προσέχω ώστε να χρησιμοποιώ 
κατάλληλες διασφαλίσεις όταν χειρίζομαι πληροφορίες της εταιρείας σε δημόσιους 
χώρους. Χρησιμοποιώ, διαχειρίζομαι, προστατεύω και διατηρώ τα αρχεία της 
εταιρείας με κατάλληλο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας των Πληροφοριών
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα

Σεβασμός προς το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια 
και τη Βιωσιμότητα

Σε όλες τις δραστηριότητές μας, προστατεύουμε τους εργαζομένους μας, τις 
εγκαταστάσεις μας και το περιβάλλον από επιζήμιες επιδράσεις, πετυχαίνουμε 
διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και προάγουμε την 
περιβαλλοντική συνείδηση. Επιλέγουμε εταίρους που μοιράζονται μαζί μας αυτή τη 
δέσμευση, καθώς και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η δέσμευσή μου
 Δεσμεύομαι να ακολουθώ πάντοτε ορθές πρακτικές για το περιβάλλον, την υγεία 
και την ασφάλεια. Εάν βιώσω ή συναντήσω κάποιον κίνδυνο για την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον στον χώρο εργασίας μου, το αναφέρω στο υπεύθυνο τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια Πολιτική για το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα
• Ισχύοντα τοπικά πρότυπα
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Πολιτικές Δράσεις 

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε το δικαίωμα των ατόμων να συμμετέχουν σε πολιτικές 
δραστηριότητες, εφόσον χρησιμοποιούν τους δικούς τους πόρους και το κάνουν 
στον δικό τους χρόνο.

Η δέσμευσή μου
Δεν συμμετέχω σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν πολιτικά κόμματα ή 
υποψηφίους για λογαριασμό της Boehringer Ingelheim. Επίσης, δεν κάνω πολιτικές 
συνεισφορές για λογαριασμό της Boehringer Ingelheim. Όταν συμμετέχω ατομικά σε 
πολιτικές δραστηριότητες, αποφεύγω να δίνω την εντύπωση ότι ενεργώ ή ομιλώ για 
λογαριασμό της εταιρείας.

Μιλήστε ανοιχτά 

Παίρνουμε στα σοβαρά όλες τις αναφορές για δυνητικά περιστατικά μη συμμόρφωσης 
και προβαίνουμε σε αντικειμενική, ενδελεχή και έγκαιρη διερεύνηση όποτε είναι 
απαραίτητο. Τα αντίποινα κατά των εργαζομένων που μιλούν ανοιχτά και εκφράζουν 
ανησυχίες καλόπιστα απαγορεύονται αυστηρά. Μιλώντας ανοιχτά βοηθάτε την 
Boehringer Ingelheim να αναλάβει δράση και να επιλύσει τα ζητήματα με κατάλληλο 
τρόπο.

Η δέσμευσή μου
Αναφέρω δυνητικά περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, τον Κώδικα 
Συμπεριφοράς, τις πολιτικές ή τις διαδικασίες μέσω ενός από τους διαθέσιμους 
διαύλους επικοινωνίας της Boehringer Ingelheim. Εάν περιέλθει σε γνώση μου κάποιος 
προβληματισμός, ακούω και ενεργώ με δεκτικότητα στην πληροφορία, σεβασμό 
στην εμπιστευτικότητα, έμφαση στην αποφυγή αντιποίνων και παραπέμποντας το 
ζήτημα στον κατάλληλο δίαυλο για περαιτέρω χειρισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες
• Παγκόσμια Πολιτική Μιλήστε ανοιχτά  • Ισχύοντα τοπικά πρότυπα
• Στο MyBI, πληκτρολογήστε «Speak Up»

Όταν αμφιβάλλετε, αναρωτηθείτε:
Κανένα έγγραφο δεν μπορεί να καλύψει κάθε περίσταση την οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ή κάθε 
πολιτική η οποία ισχύει για εσάς και την εργασία σας. Και δεν αποτελεί υποκατάστατο της ορθής κρίσης.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να μην είστε σίγουροι τι να κάνετε, ή ενδέχεται να υπάρχουν 
ζητήματα τα οποία να μην είναι προφανή ή ξεκάθαρα. Στις περιπτώσεις αυτές, ανατρέξατε στις πηγές 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και πριν λάβετε κάποια απόφαση ή προβείτε σε κάποια ενέργεια 
αναρωτηθείτε τα ακόλουθα:

Όταν αμφιβάλλετε, αναρωτηθείτε
• Είναι νόμιμο;
• Συμμορφώνεται με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και τις πολιτικές της εταιρείας;
• Θα αισθανόμουν άνετα εάν δημοσιοποιούταν;
• Μου φαίνεται σωστό;

Εάν απαντάτε ειλικρινά «ναι» σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, δεν χρειάζεται να αμφιβάλλετε. Εάν 
η απάντησή σας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «όχι» ή εάν δεν είστε σίγουροι, 
συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας.
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Για το πλήρες κείμενο των πολιτικών και των διαδικασιών μας παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το Global Compliance. 

https://mybi17.eu.boehringer.com/sites/mybi/company/GlobalCompliance

