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Η Boehringer Ingelheim υπηρετεί τους ασθενείς μέσω της έρευνας και προσφοράς καινοτόμων 
φαρμάκων τα οποία αναπτύσσονται και παράγονται με βιώσιμο τρόπο.

Η Boehringer Ingelheim κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των καινοτόμων 
φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων και θεραπειών. Προκειμένου να 
διατηρήσουμε τη φήμη που κατέχουμε στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
δεσμευόμαστε να μην περιοριζόμαστε στην απλή συμμόρφωση προς τη νομοθεσία και να 
αγωνιζόμαστε ώστε να διατηρήσουμε αυστηρά δεοντολογικά πρότυπα σε κάθε τομέα που 
δραστηριοποιούμαστε όπως περιγράφεται στις αξίες του Οράματός μας (Leitbild) – οι οποίες 
είναι: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Ενσυναίσθηση και Πάθος. Οι προμηθευτές της Boehringer 
Ingelheim αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσης αυτής για επιτυχία. Η Boehringer 
Ingelheim αναγνωρίζει και αναμένει δέσμευση σε υποδειγματικές αρχές δεοντολογίας και 
επαγγελματικής συμπεριφοράς τόσο εντός της Εταιρείας όσο και από τους Εταιρικούς συνεργάτες 
της. Η Boehringer Ingelheim δεσμεύεται να συνεργάζεται με προμηθευτές οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με επαγγελματισμό και ακεραιότητα.

Προσπαθούμε να επιλέγουμε Εταιρικούς Συνεργάτες οι οποίοι έχουν κοινές κοινωνικές και 
επαγγελματικές αξίες με εμάς και αναγνωρίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια που 
πρεσβεύουμε. Αναμένουμε από αυτούς να καταβάλουν προσπάθεια για την προαγωγή αυτής της 
υπευθυνότητας. 

Προκειμένου να ενισχύσουμε τα πρότυπα στα οποία έχουμε δεσμευθεί, η Boehringer Ingelheim 
ανέπτυξε τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Τρίτου Μέρους ο οποίος στηρίχθηκε στις Αρχές της 
Πρωτοβουλίας για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού Ανεφοδιασμού της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας 
(www. pharmaceuticalsupplychain.org), στις 10 Αρχές των του Παγκόσμιου Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών (www.unglobalcompact.org) καθώς και στις Δικές μας Αξίες και Αρχές.

Στην Boehringer Ingelheim, οι Αξίες και οι Αρχές μας αποτελούσαν ανέκαθεν τη βάση της 
επιτυχίας μας. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία και η επιχειρηματικότητα εξυπηρετούνται καλύτερα 
από υπεύθυνες επιχειρηματικές συμπεριφορές και πρακτικές. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή της Boehringer Ingelheim έγινε αποδεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας και τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2016
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή της Boehringer Ingelheim 

εκφράζει τις προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

διεξάγεται η επιχειρηματικότητα μεταξύ των εργαζομένων στην 

Boehringer Ingelheim και των προμηθευτών της, και καλύπτει 

επίσης και τη δράση των προμηθευτών για λογαριασμό της 

Boehringer Ingelheim. Ο παρών οδηγός προέκυψε από τον 

εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας της Boehringer Ingelheim, τις 

Αρχές της Πρωτοβουλίας για την Αλυσίδα Φαρμακευτικού 

Ανεφοδιασμού της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (PSCI) και τις 10 

Αρχές των του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Boehringer Ingelheim μοιράζεται τον παρόντα Κώδικα 

Δεοντολογίας Προμηθευτή με τους προμηθευτές προκειμένου να 

ενισχύσει την κοινή αντίληψη των απαιτήσεών μας για την 

επιχειρηματικότητα.

Η θεμελιώδης φιλοσοφία σεβασμού προς την ατομικότητα για 

όλους τους εργαζομένους και τους προμηθευτές τονίζει τη 

δέσμευση της Boehringer Ingelheim στη δεοντολογική 

συμπεριφορά.

Επομένως, οι προμηθευτές αναμένεται:
x Να ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, 

τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κώδικες της 
βιομηχανίας.

x Να ακολουθούν σταθερά τις αρχές της δεοντολογίας για την εργασία, 
το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, και τα συστήματα 
διαχείρισης

x Να ενσωματώνουν, να επικοινωνούν και να εφαρμόζουν τις αρχές 
αυτές κατά τρόπο σύμφωνο με τα δικά τους προγράμματα για Τρίτα 
Μέρη.

x Να αναγνωρίζουν την σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξης 
συμμορφούμενοι αυστηρά προς τους τοπικούς νόμους, τους 
κανονισμούς και τις πολιτικές που ισχύουν ειδικά για τις ίσες 
ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

x Να εξασφαλίζουν ότι ο εργασιακός χώρος είναι απαλλαγμένος από 
παραβιάσεις του νόμου συμπεριλαμβανομένων και οποιουδήποτε 
είδους απαγορευμένες διακρίσεις.

x Να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές, τις 
πεποιθήσεις και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ερμηνεία και 
την εφαρμογή των Αρχών αυτών γενικά. Να κατανοούν ότι ο τρόπος 
για την εκπλήρωση των προσδοκιών αυτών ενδέχεται να διαφέρει 
και πρέπει να συμφωνεί με τους ισχύοντες νόμους, τις αξίες και τις 
πολιτισμικές προσδοκίες των διαφορετικών κοινωνιών του κόσμου.

x Να ενσωματώνουν τις αρχές σε μια προσέγγιση συνεχούς 
βελτίωσης η οποία προωθεί την συνειδητοποίηση, την ευαισθησία 
και την ολοκλήρωση που προάγει τις επιδόσεις στην πάροδο του 
χρόνου.

1 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή ορίζει τους δεοντολογικούς και φιλόδοξους στόχους της Boehringer Ingelheim. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υφίσταται συμβατική δέσμευση μεταξύ προμηθευτή και της Boehringer Ingelheim η οποία έρχεται σε 

ασυμβίβαστη αντίθεση με τα αναφερόμενα στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτή, η σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και 

της Boehringer Ingelheim θα διέπει οποιαδήποτε διαφορά
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ΘΕΜΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι προμηθευτές θα ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο δεοντολογικό και θα δρουν 
με ακεραιότητα

Επιχειρηματική ακεραιότητα
Απαγορεύεται κάθε μορφής δωροδοκία, 
διαφθορά, εκβιασμός και κατάχρηση. Οι 
προμηθευτές δεν θα παρέχουν οφέλη, 
δεν θα προσφέρουν και δεν θα 
αποδέχονται δωροδοκίες ούτε θα 
συμμετέχουν σε άλλου είδους 
παράνομες προτροπές στις εταιρικές ή 
κυβερνητικές σχέσεις. Οι προμηθευτές 
θα αντιτίθενται σε κάθε μορφή 
δωροδοκίας ή διαφθοράς.

Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν 
δυναμικά προγράμματα πρόληψης και 
αναφοράς της απάτης. Οι προμηθευτές 
απαιτείται να αναφέρουν στην 
Boehringer Ingelheim κάθε περίπτωση 
απάτης (πραγματικής ή υπό διερεύνηση) 
οι οποία αφορά στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα της Boehringer Ingelheim 
ανεξαρτήτως σημαντικότητας.

Δώρα, Γεύματα, Ψυχαγωγία

Παρά το γεγονός ότι τα δώρα, τα 
γεύματα και η ψυχαγωγία προσφέρονται 
συχνά στα πλαίσια της εταιρικής 
ευγένειας, στην περίπτωση της 
βιομηχανίας παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, αυτό υπόκειται σε αυστηρό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζει κάποιος τι είναι σωστό και τι 
λάθος κατά την προσφορά ανάλογων 
παροχών.

Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να 
παρέχουν οποιασδήποτε μορφής δώρο, 
φιλοδώρημα, φιλοξενία, γεύμα ή ψυχαγωγία 
σε υπάλληλο της Boehringer Ingelheim, 
κυβερνητικό αξιωματούχο ή αξιωματούχο 
των κανονιστικών αρχών ή σε άλλο εταιρικό 
συνεργάτη που μπορεί να επηρεάσει ή να 
φανεί ότι επηρεάζει την απόφαση του 
εργαζομένου ή των κανονιστικών αρχών σε 
σχέση με τον εταιρικό συνεργάτη. Σε άλλες 
περιπτώσεις μικρά δώρα, γεύματα ή μορφές 
ψυχαγωγίας μπορεί να προσφέρονται σε 
κάποιον υπάλληλο της Boehringer Ingelheim 
εφόσον δεν αφορούν χρήματα ή ισοδύναμα 
χρημάτων, συμφωνούν με την καθιερωμένη 
επιχειρηματική πρακτική, δεν 
πραγματοποιούνται συχνά και δεν είναι 
ακριβά, και δεν παραβιάζουν το νόμο.

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους 
πρόκλησης σύγκρουσης συμφερόντων 
προκύπτει από την αποδοχή δώρων ή 
μορφών διασκέδασης (δηλ. ο,τιδήποτε αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
εξυπηρετήσεων, εισιτηρίων και άλλων 
δώρων) από προμηθευτές οι οποίοι 
συνεργάζονται ή επιδιώκουν να 
συνεργαστούν με την Boehringer Ingelheim. 
Εξαιτίας των κινδύνων αυτών, έχουν 
θεσπιστεί οι ακόλουθοι περιορισμοί:

Απαγορεύεται στους εργαζόμενους στην 
Boehringer Ingelheim να ζητούν ή να 
απαιτούν, άμεσα ή έμμεσα, ο,τιδήποτε αξίας 
από οποιονδήποτε προμηθευτή ο οποίος 
συνεργάζεται ή επιδιώκει να συνεργαστεί με 
την εταιρεία.

Ομοίως, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει 
να προσφέρει ο,τιδήποτε αξίας σε 
οποιονδήποτε εργαζόμενο στην 
Boehringer Ingelheim εάν το δώρο, το 
γεύμα ή η ψυχαγωγία μπορεί εύλογα 
να θεωρηθεί από άλλους ότι επηρεάζει 
την αντικειμενικότητα του 
εργαζομένου. Εν συντομία, η 
προσφορά δώρων, γευμάτων ή 
ψυχαγωγίας δεν θα πρέπει να εγείρει 
ζητήματα υποχρέωσης ή σύγκρουσης 
συμφερόντων.
Θεμιτός ανταγωνισμός
Οι προμηθευτές θα πρέπει να ασκούν 
τις δραστηριότητές τους σε συμφωνία 
με τον έντιμο και έντονο ανταγωνισμό 
και συμμορφούμενοι προς την 
ισχύουσα αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία. Οι προμηθευτές θα 
εφαρμόζουν θεμιτές επιχειρηματικές 
πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν 
ακριβή και αληθινή διαφήμιση.
Αναγνώριση προβληματισμών
Οι προμηθευτές θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους και 
τους υπεργολάβους τους να 
αναφέρουν ανησυχίες ή παράνομες 
δραστηριότητες χωρίς το φόβο 
αντιποίνων, εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, και θα πρέπει να 
διερευνούν και να λαμβάνουν 
επανορθωτικά μέτρα εφόσον 
απαιτείται. 
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Ευημερία των ζώων

Οι προμηθευτές θα πρέπει, όπως και η Boehringer 

Ingelheim, να αποδέχονται τις τρεις αρχές που 

αφορούν στη χρήση των ζώων, δηλ. τη Μείωση, 

την Αντικατάσταση και τη Βελτιστοποίηση. 

Επιπλέον, οι προμηθευτές θα πρέπει επίσης, 

όποτε αυτό είναι επιστημονικά έγκυρο και 

αποδεκτό από τις ρυθμιστικές αρχές, πριν 

καταφύγουν σε μελέτες σε ζώα να αναζητούν 

πιθανές εναλλακτικές (που δεν συμπεριλαμβάνουν 

ζώα) μεθόδους, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο 

αυτό τον αριθμό των in-vivo μελετών που 

διενεργούνται. Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα 

πρέπει, όπως και η Boehringer Ingelheim, να 

αποδέχονται και την τέταρτη αρχή, την 

«Υπευθυνότητα», η οποία απαιτεί τα υψηλότερα 

πρότυπα από όλους όσοι χρησιμοποιούν ζώα στις 

εγκαταστάσεις ή διεξάγουν εργασία σε ζώα για 

λογαριασμό της Boehringer Ingelheim

Προστασία απορρήτου και δεδομένων

Οι προμηθευτές θα σέβονται την ατομικότητα 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του 

απορρήτου και των δεδομένων. Θα πρέπει ανά 

πάσα στιγμή να χρησιμοποιούν τα προσωπικά 

δεδομένα των ανθρώπων (π.χ. ασθενών, 

υπαλλήλων, πελατών) κατάλληλα για τους 

απαραίτητους σκοπούς της εταιρείας και να τα 

προστατεύουν από την κακή χρήση.

Οι προμηθευτές θα προστατεύουν τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 

δεδομένων, που συλλέγονται για ή από την 

Boehringer Ingelheim, και θα λαμβάνουν μέτρα για 

την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης, κλοπής, 

εξαπάτησης, παράτυπης πρόσβασης, 

αποκάλυψης ή αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης 

της μη εξουσιοδοτημένης επικοινωνίας και/ή 

δημοσιοποίησης πληροφοριών που αποκτήθηκαν 

από ή για λογαριασμό της Boehringer Ingelheim.

Εμπιστευτικότητα

Οι προμηθευτές που ζητούν ανταλλαγή 

εμπιστευτικών πληροφοριών με την 

Boehringer Ingelheim απαιτείται 

προηγουμένως να συνάπτουν σύμβαση 

εμπιστευτικότητας με την Boehringer 

Ingelheim. Οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να 

κοινοποιούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες 

της Boehringer Ingelheim ή άλλες 

πληροφορίες οι οποίες έρχονται στην κατοχή 

τους σε σχέση με την Επιχειρηματική 

δραστηριότητα της Boehringer Ingelheim 

εκτός αν έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση 

από την εταιρεία. Οι προμηθευτές θα 

διασφαλίζουν, και θα είναι προετοιμασμένοι 

να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας του 

απορρήτου και άλλων εμπιστευτικών 

πληροφοριών. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση, 

αποκάλυψη ή απώλεια των εμπιστευτικών 

πληροφοριών της Boehringer Ingelheim θα 

πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο Τμήμα 

Δεοντολογίας της  Boehringer Ingelheim.

Ακρίβεια των εταιρικών αρχείων 

Όλα τα οικονομικά βιβλία και αρχεία θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις γενικά 

αποδεκτές αρχές της λογιστικής. Τα αρχεία 

θα πρέπει να είναι ακριβή από κάθε ουσιώδη 

άποψη. Τα αρχεία πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα, διαφανή και να 

αντικατοπτρίζουν πραγματικές συναλλαγές 

και πληρωμές.

Πνευματική ιδιοκτησία 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα 

γίνονται σεβαστά. Η μεταφορά τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας θα πραγματοποιείται με 

τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορική συμμόρφωση

Οι προμηθευτές θα πρέπει να 

συμμορφώνονται προς όλους τους ισχύοντες 

νόμους ελέγχου των εισαγωγών και 

εξαγωγών, τους κανονισμούς και τις 

κυρώσεις των χωρών στους οποίους έχουν 

την έδρα τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες,  και 

οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία 

πραγματοποιούνται συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της 

εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, 

μεταφοράς ή αποκάλυψης. Αυτό 

περιλαμβάνει οποιουδήποτε είδους 

συναλλαγή αγαθών, λογισμικού, τεχνολογίας 

ή τεχνικής βοήθειας, που μπορεί να 

υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς, 

ανεξαρτήτως του τρόπου διαβίβασης. Ο 

Προμηθευτής θα συνεργάζεται με την 

Boehringer Ingelheim όσον αφορά στον 

προσδιορισμό των εφαρμοζόμενων 

περιορισμών στον έλεγχο των εξαγωγών. 

Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

λειτουργεί συμμορφούμενος πλήρως με τις 

λοιπές ισχύουσες εμπορικές και τελωνειακές 

νομοθεσίες. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αποφεύγουν 

οποιαδήποτε συναλλαγή με υπαλλήλους της 

Boehringer Ingelheim η οποία έρχεται σε 

σύγκρουση, ή φαίνεται πως αντιτίθεται στη 

δράση των εν λόγω υπαλλήλων για το 

συμφέρον της Boehringer Ingelheim. Για 

παράδειγμα, οι συνεργάτες δεν θα πρέπει να 

προσλαμβάνουν ή να καταβάλλουν χρήματα 

με άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε εργαζόμενο 

στην Boehringer Ingelheim κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ του 

προμηθευτή και της  Boehringer Ingelheim 

εκτός των συμφωνηθέντων στη σύμβαση με 

την Boehringer Ingelheim. 
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Εάν κάποιος υπάλληλος προμηθευτή έχει 

οικογενειακή σχέση με οποιονδήποτε υπάλληλο 

της Boehringer Ingelheim ή εάν κάποιος 

προμηθευτής έχει οποιουδήποτε άλλου είδους 

σχέση με κάποιο εργαζόμενο στην Boehringer 

Ingelheim που μπορεί να αντιπροσωπεύει 

σύγκρουση συμφερόντων, ο προμηθευτής αυτός 

θα πρέπει να αποκαλύπτει το γεγονός αυτό στην 

Boehringer Ingelheim.

Κλινικές μελέτες

Κατά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για 

λογαριασμό της Boehringer Ingelheim, θα πρέπει 

πάντα να τηρούνται οι γενικές αρχές της Ορθής 

Κλινικής Πρακτικής, οι ισχύουσες τοπικές 

κανονιστικές απαιτήσεις και να ακολουθούνται οι 

αρχές της δεοντολογίας. Είναι επομένως 

σημαντικό οι μελέτες αυτές να διεξάγονται με το 

μέγιστο σεβασμό στην υγεία και την ασφάλεια των 

εθελοντών που συμμετέχουν και ταυτόχρονα να 

γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα της επιστήμης και 

της κοινωνίας. 

Ποιότητα Προϊόντων και ακεραιότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι προμηθευτές που εμπλέκονται στον εφοδιασμό, 

κατασκευή, συσκευασία, ανά-συσκευασία, έλεγχο, 

αποθήκευση και διανομή υλικών/προϊόντων για 

λογαριασμό της Boehringer Ingelheim θα 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανονισμούς που αφορούν στην Ποιότητα και τις 

απαιτήσεις της Ορθής Παρασκευαστικής 

Πρακτικής, της Ορθής Πρακτικής Διανομής και της 

Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής για τις αγορές 

στις οποίες τα προϊόντα παρασκευάζονται, 

αδειοδοτούνται και διανέμονται. Επιπλέον, οι 

προμηθευτές θα διασφαλίζουν την ακεραιότητα της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας, αποφεύγοντας την 

παραποίηση και νοθεία προκειμένου να 

προστατευθούν οι ασθενείς και τα προϊόντα (ΠΟΥ, 

Οδηγία για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα της ΕΕ, 

Πράξη για την Ποιότητα και Ασφάλεια των 

Φαρμάκων των ΗΠΑ).

Πρακτικές μάρκετινγκ και προώθησης 

Όλα τα υλικά και οι δραστηριότητες 

προώθησης και μάρκετινγκ πρέπει να 

συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα 

δεοντολογικά, ιατρικά και επιστημονικά 

πρότυπα, και προς όλους τους ισχύοντες 

νόμους και κανονισμούς. Κατά την 

συναλλαγή τους με επαγγελματίες υγείας, 

ασθενείς ή επαγγελματίες υγείας των ζώων, 

όλοι οι προμηθευτές θα πρέπει να 

ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα 

δεοντολογίας της βιομηχανίας που ισχύουν, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων 

(EFPIA), η Διεθνής Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων 

(IFPMA) και η Φαρμακευτική έρευνα και 

Παρασκευαστές Αμερικής (PhRMA).

Διαφορετικότητα στις εταιρικές σχέσεις 

Η Boehringer Ingelheim αναγνωρίζει ότι τα 

διαφορετικά ταλέντα και προοπτικές είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, ιδιαίτερα 

επειδή η εταιρεία μας επιδιώκει να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των πελατών 

μας. Η Boehringer Ingelheim αποσκοπεί να 

αποκτήσει υψηλής ποιότητας αγαθά, 

υπηρεσίες και υλικά από εταιρείες οι οποίες 

ανήκουν και επανδρώνονται από άτομα που 

αποτελούν μειονότητες, από γυναίκες, 

απόστρατους, άτομα με αναπηρία, και/ή 

ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους ή 

διεμφυλικούς, ή άλλους που 

αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια 

διαφορετικότητα. Οι προμηθευτές θα πρέπει 

να πράττουν το ίδιο.

Διαδικασίες 

Οι εργαζόμενοι στην Boehringer Ingelheim 

ακολουθούν ένα σύνολο κατευθυντήριων 

οδηγιών όταν αγοράζουν αγαθά ή 

υπηρεσίες. Οποιοδήποτε επιχειρηματικό 

ζήτημα

και/ή διαπραγμάτευση που αφορά στην 

προτεινόμενη αγορά συντονίζεται από το 

τμήμα Αγορών, στο οποίο ο εργαζόμενος 

της Boehringer Ingelheim παρέχει 

πληροφορίες και τεχνική βοήθεια εφόσον 

χρειάζεται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

η εργασία θα ξεκινά μόνο μετά τη λήψη της 

εντολής αγοράς ή της υπογεγραμμένης 

σύμβασης από τον προμηθευτή. Η έναρξη 

της εργασίας χωρίς εντολή αγοράς ή 

σύμβαση γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. 

Όταν εκδοθεί η εντολή αγοράς, οποιοδήποτε 

σχετικό τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τον αριθμό της εντολής αγοράς. Υπάρχουν 

επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες 

απαιτείται η ύπαρξη τυπικών προσόντων 

πριν τη χρήση υλικών και υπηρεσιών.

Χρήση της επωνυμίας, των Εμπορικών 

Σημάτων ή του λογότυπου της 

Boehringer Ingelheim 

Απαγορεύεται η χρήση της επωνυμίας, των 

Εμπορικών Σημάτων ή άλλων παρόμοιων 

πληροφοριών σε διαφημίσεις, δημοσιεύσεις 

στον τύπο ή προώθηση προϊόντων χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Boehringer Ingelheim.

Μέσα ενημέρωσης και δημόσιες σχέσεις 

Η Boehringer Ingelheim έχει θεσπίσει 

πολιτικές και διαδικασίες για την εξωτερική 

επικοινωνία. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα 

της Boehringer Ingelheim μπορούν να 

εκδίδουν ανακοινώσεις για την εταιρεία ή τα 

προϊόντα της στα μέσα ενημέρωσης ή στο 

κοινό.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι προμηθευτές θα χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης προκειμένου να διευκολύνουν 
τη συνεχή βελτίωση και την συμμόρφωση προς τις προσδοκίες για τις αρχές αυτές

Δέσμευση και υπευθυνότητα

Οι προμηθευτές θα επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους 

στις αρχές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο με 

κατάλληλη κατανομή πόρων.

Νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πελατών

Οι  προμηθευτές θα αναγνωρίζουν και θα 

συμμορφώνονται με τους νόμους, τους κανονισμούς, 

τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα που 

ισχύουν καθώς και με τις σχετικές απαιτήσεις των 

πελατών, και θα καλύπτουν τις ελλείψεις που 

ταυτοποιούνται με τρόπο υπεύθυνο, έγκαιρο και 

τεκμηριωμένο.

Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου

Οι  προμηθευτές θα έχουν μηχανισμούς για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων σε όλους 

τους τομείς που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο.

Τεκμηρίωση

Οι προμηθευτές θα τηρούν τα απαραίτητα αρχεία που 

καταδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις προσδοκίες 

αυτές και προς τους κανονισμούς και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες που είναι σε ισχύ.

Εκπαίδευση και ικανότητα

Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 

οποίο εξασφαλίζει τον απαραίτητο βαθμό γνώσης, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στη διαχείριση και θα διαθέτουν άτομα που εργάζονται 

για την επίτευξη των προσδοκιών αυτών. 

Εταιρική συνέχεια

Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

κατάλληλου επιχειρηματικού πλάνου συνέχισης των 

δραστηριοτήτων που στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 

της  Boehringer Ingelheim.

Συνεχής βελτίωση 

Οι προμηθευτές αναμένεται να βελτιώνονται συνεχώς θέτοντας 

στόχους αποδοτικότητας, ακολουθώντας σχέδια εφαρμογής και 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για 

ελλείψεις οι οποίες ταυτοποιούνται μέσω εσωτερικής ή εξωτερικής 

αξιολόγησης, επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη διοίκηση.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι προμηθευτές θα στηρίζουν και θα σέβονται την προστασία των διεθνώς 
διακηρυχθέντων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα διασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση

Οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

οποιουδήποτε είδους καταναγκαστική εργασία, δουλεία 

ή ειλωτία. Οι υπάλληλοι δεν θα απαιτείται να 

παραδίδουν τα διαβατήριά τους ή άλλα νομικά 

έγγραφα ή να καταβάλλουν κάποιο τίμημα σε εργοδότη 

πριν ξεκινήσουν να εργάζονται.

Παιδική εργασία και νεαροί εργάτες

Οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

παιδική εργασία. Η απασχόληση εργατών ηλικίας κάτω 

των 18 ετών θα πρέπει να αφορά μόνο σε μη 

επικίνδυνη εργασία (όπως ορίζεται στις συμβάσεις υπ’ 

αρ. 138  και 182 της ΔΟΕ) καθώς και σε νεαρούς 

εργάτες ηλικίας άνω της νόμιμης ηλικίας για 

απασχόληση στην εκάστοτε χώρα ή της ηλικίας που 

έχει καθοριστεί για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης.

Καταπολέμηση διακρίσεων

Οι προμηθευτές θα προσφέρουν ένα εργασιακό 

περιβάλλον απαλλαγμένο από παρενοχλήσεις ή 

διακρίσεις. Διακρίσεις για λόγους φυλετικούς, 

χρώματος, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικών προτιμήσεων, 

εθνικότητας, αναπηρίας, γενετικής πληροφορίας, 

θρησκείας, κατάστασης αποστρατείας, πολιτικών 

πεποιθήσεων, συμμετοχής σε συνδικάτα ή 

οικογενειακής κατάστασης δεν δικαιολογούνται. 

Δίκαιη αντιμετώπιση

Οι προμηθευτές θα παρέχουν ένα εργασιακό περιβάλλον 

απαλλαγμένο από σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση και απειλές, 

συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, της 

σεξουαλικής κακοποίησης, της σωματικής τιμωρίας, του  
ψυχολογικού ή σωματικού καταναγκασμού, ή της λεκτικής βίας κατά 

των εργαζομένων. 

Μισθοί, παροχές και ωράρια εργασίας

Οι προμηθευτές θα καταβάλλουν στους εργαζόμενους αποδοχές 

σύμφωνα με τους ισχύοντες περί μισθολογίου νόμους, 

συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων μισθών, των υπερωριών και 

των υποχρεωτικών επιδομάτων.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε

Ενθαρρύνεται η ανοικτή επικοινωνία με τους εργάτες και η άμεση 

προσέγγισή τους (και/ή των καθορισμένων επίσημων 

αντιπροσώπων συνδικάτων, εάν εφαρμόζεται) για την επίλυση 

ζητημάτων που αφορούν στον εργασιακό χώρο και τις 

αποζημιώσεις. Οι προμηθευτές θα σέβονται τα δικαιώματα των 

εργατών, όπως ορίζονται από την τοπική νομοθεσία, να 

συνεταιρίζονται ελεύθερα, να εντάσσονται σε εργατικά συνδικάτα 

εφόσον το επιθυμούν, να επιδιώκουν εκπροσώπηση και να 

εντάσσονται σε συμβούλια εργατών. Οι εργάτες θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να επικοινωνούν ελεύθερα με τη διοίκηση για θέματα 

που αφορούν στις συνθήκες εργασίας χωρίς την απειλή αντιποίνων, 

εκφοβισμού ή παρενόχλησης.
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ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι προμηθευτές θα παρέχουν ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων και παρεχόμενων από την εταιρεία στεγαστικών καταλυμάτων.

Προστασία εργατών

Οι προμηθευτές θα προστατεύουν τους εργάτες (ιδιαίτερη 

φροντίδα απαιτείται για τις εγκύους) από την υπερβολική 

έκθεση σε χημικούς, βιολογικούς και φυσικούς κινδύνους και 

σε  απαιτητικές, από απόψεως σωματικών δυνάμεων εργασίες 

στο εργασιακό περιβάλλον και σε οποιοδήποτε παρεχόμενο 

από την εταιρεία στεγαστικό κατάλυμα. Θα εφαρμόζεται ένα 

πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης για την ταυτοποίηση και 

αξιολόγηση ατυχημάτων/συμβάντων καθώς και για τη λήψη 

μέτρων για την αποφυγή τους.

Ασφάλεια διαδικασιών

Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν προγράμματα για την 

αποφυγή ή τη μείωση ακούσιας απελευθέρωσης χημικών που 

σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις διαδικασίες. Τα 

προγράμματα θα είναι ανάλογα των κινδύνων που υπάρχουν 

στις εγκαταστάσεις.

Ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι προμηθευτές θα αναγνωρίζουν και θα αξιολογούν 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον εργασιακό χώρο και 

σε οποιοδήποτε παρεχόμενο από την εταιρεία 

στεγαστικό κατάλυμα, και θα ελαχιστοποιούν την 

επίπτωσή τους μέσω πρόληψης και εφαρμογής σχεδίων  

και διαδικασιών  αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Πληροφορίες για κινδύνους

Πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με επικίνδυνα 

υλικά, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών 

ενώσεων και ενδιάμεσων φαρμακευτικών υλικών, θα 

είναι διαθέσιμες για την ενημέρωση, εκπαίδευση και 

προστασία των εργατών από τους κινδύνους

Οι προμηθευτές θα λειτουργούν με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο για το 

περιβάλλον προκειμένου να ελαχιστοποιούν τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε αυτό. Οι 
προμηθευτές ενθαρρύνονται να προστατεύουν τους φυσικούς πόρους, να αποφεύγουν τη 
χρήση επικίνδυνων υλικών, όπου αυτό είναι δυνατό, και να αναλαμβάνουν δράσεις 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Περιβαλλοντικές εξουσιοδοτήσεις

Οι προμηθευτές θα συμμορφώνονται προς όλους τους 

ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Θα λαμβάνονται 

όλες οι απαιτούμενες άδειες, εξουσιοδοτήσεις, πληροφορίες 

εγγραφής και περιορισμοί για το περιβάλλον και θα 

ακολουθούνται οι σχετικές απαιτήσεις λειτουργίας και 

αναφοράς.

Απόβλητα και εκπομπές

Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν συστήματα για την 

εξασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού, μετακίνησης, 

αποθήκευσης,  ανακύκλωσης ή διαχείρισης αποβλήτων, 

εκπομπών αερίων

και  απορρίψεως λυμάτων.

Απόβλητα, λύματα ή εκπομπές αερίων με πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή στο 

περιβάλλον, θα υφίστανται κατάλληλη διαχείριση, έλεγχο 

και επεξεργασία πριν την απελευθέρωσή τους στο 

περιβάλλον

Διαρροές και εκλύσεις

Οι προμηθευτές θα εφαρμόζουν συστήματα για την 

αποφυγή και τον περιορισμό ακούσιων διαρροών και 

εκλύσεων στο περιβάλλον.
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ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Οι υπάλληλοι των προμηθευτών θα επικοινωνούν με το νομικό τμήμα / τμήμα 
συμμόρφωσης για την επίλυση εσωτερικών ζητημάτων δεοντολογίας και συμμόρφωσης. 
Σε περίπτωση που το ζήτημα επηρεάζει επίσης και την Boehringer Ingelheim ως 
συμβεβλημένο συνεργάτη του προμηθευτή, η Boehringer Ingelheim θα πρέπει να 
ενημερωθεί άμεσα.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος του 
προμηθευτή θεωρεί ότι κάποιος υπάλληλος της 
Boehringer Ingelheim, ή κάποιος ο οποίος δρα για 
λογαριασμό της Boehringer Ingelheim, εμπλέκεται σε 
παράνομες ή άλλου είδους παράτυπες δραστηριότητες, 
θα πρέπει να το αναφέρει στην Boehringer Ingelheim 
άμεσα.

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της τοπικής θυγατρικής της 
Boehringer Ingelheim ή συμβαλλόμενης νομικής 
οντότητας, αποτελεί το σημείο επαφής με το οποίο μπορεί 
να γίνει επικοινωνία μέσω κέντρου. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες επικοινωνίας θα καθορίζονται στη σύμβαση 
με την Boehringer Ingelheim ή θα παρέχονται στο τρίτο 
μέρος μέσω εταιρικής επιστολής. 

Σεβόμαστε και τιμούμε τις απόψεις σας και σας 
ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε τους διαθέσιμους 
πόρους της Boehringer Ingelheim με απόλυτη 
εμπιστοσύνη.



14

Πνευματική Ιδιοκτησία
© Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 2016.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διαβίβαση με οποιαδήποτε μορφή ή με 
οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μέσω φωτοαντιγράφων, οποιουδήποτε μέρους του παρόντος φυλλαδίου, χωρίς 
την έγγραφη άδεια της Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

100-BIPOL-00133 / Μάρτιος 2016


