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Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των προϊόντων
διάγνωσης in vitro για περισσότερα από 50 χρόνια, η
bioMérieux δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες δημόσιας
υγείας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης λοιμωδών
ασθενειών και της αντίστασης κατά των μικροβίων.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επιτύχουμε
αυτόν τον στόχο με τον σωστό τρόπο.
Η bioMérieux απαιτεί από όλους τους εργαζομένους της,
μεταξύ άλλων και από όλα τα μέλη της διοίκησης, να
διατηρούν υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και να
πραγματοποιούν κάθε είδους δραστηριότητα με δικαιοσύνη
και σεβασμό. Ο Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας θέτει
τις βασικές προσδοκίες όσον αφορά τη συνεργασία με τους
υπόλοιπους εργαζομένους και περιγράφει τις εταιρικές
αξίες μας. Η bioMérieux δεν επιδεικνύει ανοχή σε
περιπτώσεις
διαφθοράς
ή
αντιδεοντολογικής
συμπεριφοράς.
ο παρόν έγγραφο αποτελεί απαραίτητο σημείο αναφοράς
για καθέναν από εμάς και μας βοηθά να λαμβάνουμε τις
σωστές αποφάσεις, στη σωστή στιγμή, μέσα σε ένα ολοένα
και πιο πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον. Η τήρηση
της δέσμευσής μας ως προς τη δεοντολογία και την
ακεραιότητα είναι υψίστης σημασίας για τη διεξαγωγή του
έργου μας και τη συνεχή εξυπηρέτηση της δημόσιας
υγείας, των πελατών μας, των ασθενών και όλων των
φορέων μας.
Βασιζόμαστε στη δέσμευση όλων των εργαζομένων μας
για τη διασφάλιση των βασικών αξιών και της κουλτούρας
της Εταιρείας μας.
Εάν έχετε κάποια ερώτηση, η διοίκηση, ο συνεργάτης του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η Νομική Υπηρεσία και
ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης θα χαρούν να σας
βοηθήσουν.
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Ο Κώδικας ισχύει για όλους στη bioMérieux
Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα
στελέχη και τους διευθυντές της bioMérieux. Επιπλέον, επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες
αρχές που διατυπώνονται στον Κώδικά μας και στους προμηθευτές, τους πελάτες, τους
διανομείς και τους τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Χρήση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας
Στόχος του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προσφέρει καθοδήγηση για τις
δράσεις μας και να μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε τις αξίες του Ομίλου στην καθημερινή
εργασία μας. Ο Κώδικάς μας είναι διαθέσιμος για το ευρύ κοινό σε διάφορες γλώσσες. Είναι
υποχρέωση όλων μας να τον μελετήσουμε διεξοδικά για να κατανοήσουμε τις προσδοκίες της
Εταιρείας και να ανατρέχουμε σε αυτόν κάθε φορά που έχουμε κάποια ερώτηση ή ανησυχία.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι κανόνες που ισχύουν στη
χώρα μου διαφέρουν από τις διατάξεις του Κώδικα;
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Όταν η τοπική νομοθεσία απαιτεί υψηλότερο ή επιπρόσθετο πρότυπο, τότε πρέπει να
υπερισχύει έναντι του Κώδικα. Εάν, αντιθέτως, ο παρών Κώδικας προβλέπει υψηλότερο
πρότυπο, θα υπερισχύει ο Κώδικας. Ωστόσο, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της τοπικής
νομοθεσίας και του παρόντος Κώδικα, παρακαλείστε να ενημερώσετε το Τμήμα Δεοντολογίας
και Συμμόρφωσης όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

Παραβιάσεις του Κώδικα
Ο Κώδικας δεν είναι απλώς ένα κείμενο. Πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις μας ως
εκπροσώπους της bioMérieux. Τυχόν αντιδεοντολογικές ή παράνομες συμπεριφορές δεν
γίνονται ανεκτές. Κάθε εργαζόμενος του οργανισμού αναμένεται να τηρεί αυστηρά τον
παρόντα Κώδικα. Όποιος εργαζόμενος παραβιάζει τον Κώδικα ή ενθαρρύνει ή επιτρέπει
τέτοια παραβίαση, θα υπόκειται σε πειθαρχική ποινή που θα περιλαμβάνει ακόμη και
απόλυση.

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Η Εταιρεία μας διαθέτει ισχυρή φήμη, η οποία βασίζεται σε αξίες που μεταφέρονται από γενιά
σε γενιά. Χάρη σε αυτό το υπόβαθρο, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε ως ηγέτης στον τομέα
μας.
Για να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση, οφείλουμε να δραστηριοποιούμαστε σύμφωνα με
τις ηθικές αρχές μας και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Κατανοούμε ότι η εξειδίκευσή μας στον τομέα των λοιμωδών ασθενειών και η διεθνής
παρουσία μας μάς υποχρεώνουν να δρούμε ως ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης που
εξυπηρετεί τους ασθενείς, την ιατρική κοινότητα, τους πελάτες, τους μετόχους και όλους τους
παράγοντες της bioMérieux.
Παραμένοντας πιστοί στον Κώδικα, κάνουμε την ευθύνη μας πράξη.
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η δεοντολογία και η συμμόρφωση είναι ευθύνη όλων μας
Μέσω του Προγράμματος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, τονίζουμε ότι οι δράσεις μας
πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες μας. Τηρώντας τον Κώδικα, παράλληλα με το
Πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, μπορούμε να αποφύγουμε τις ενδεχόμενες
καταστροφικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης. Η τήρηση του παρόντος Κώδικα είναι ευθύνη
όλων μας στη bioMérieux. Οι καθημερινές ενέργειές μας στον χώρο εργασίας επηρεάζουν
άμεσα την Εταιρεία.
Το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης προσφέρει υποχρεωτικά εκπαιδευτικά μαθήματα
που απαιτούν είτε διαδικτυακή είτε φυσική παρουσία και σχετίζονται με θέματα που σας
αφορούν στο πλαίσιο της εργασίας σας στη bioMérieux. Αυτή η εκπαίδευση είναι απαραίτητη
για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε πώς να προσδιορίζετε και να αποφεύγετε κινδύνους που θα
μπορούσαν να πλήξουν τη bioMérieux ή τους εργαζομένους της. Εάν είστε διευθυντής, πρέπει
να διασφαλίσετε ότι οι άμεσα υφιστάμενοί σας θα ολοκληρώσουν όλη την εκπαίδευση.
Η παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά ακόμη και ενός εργαζομένου μπορεί να έχει
σημαντικές επιπτώσεις. Σε πολλούς τομείς, ο αντίκτυπος της μη συμμόρφωσης θα μπορούσε
να οδηγήσει σε μεγάλα πρόστιμα, ποινικές διώξεις και να καταστρέψει ένα από τα
πολυτιμότερα πλεονεκτήματα της bioMérieux: τη φήμη της.

Οι διευθυντές έχουν ειδική ευθύνη για τον Κώδικα
Η δεοντολογική νοοτροπία πρέπει να ξεκινά από την κορυφή. Πρώτοι από όλους, οι διευθυντές
πρέπει να τηρούν τις αξίες του Κώδικα επιδεικνύοντας παραδειγματική προσωπική ηγεσία και
ηθική συμπεριφορά. Συνιστάται στους διευθυντές να προάγουν τη σημασία της συμμόρφωσης
και να τη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Όλοι οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την εποπτεία των υφιστάμενων
εργαζομένων τους. Οι διευθυντές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους γνωρίζουν
τον Κώδικα και να απαντούν σε τυχόν απορίες που μπορεί να έχουν. Εάν υφίστανται σοβαρές
ανησυχίες για τον Κώδικα ή για τυχόν συμπεριφορές που ενδέχεται να παραβιάζουν τον
Κώδικα, οι διευθυντές πρέπει να τις διαβιβάζουν στον προϊστάμενο διευθυντή τους ή στο
Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Οι ευθύνες των διευθυντών δεν απαλλάσσουν τους υπαλλήλους από τις δικές τους ευθύνες,
ωστόσο συμβάλλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα βασικά μηνύματα συμμόρφωσης
μεταφέρονται, τηρούνται και ακολουθούνται στο πλαίσιο των τμημάτων τους.
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Οι τοπικές ομάδες συμμόρφωσης είναι υπεύθυνες για την
εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Συμπεριφοράς στις
συνδεδεμένες εταιρείες της bioMérieux
Οι ηθικές αρχές μας επεκτείνονται σε κάθε μέρος όπου δραστηριοποιούμαστε. Για τον λόγο
αυτό, έχουμε συστήσει τοπικές ομάδες Συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις μας, οι οποίες
αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της δεοντολογίας και της συμμόρφωσης. Αυτές οι ομάδες
διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές πολιτικές, καθώς και οι τοπικοί νόμοι και διαδικασίες, γίνονται
κατανοητές και εφαρμόζονται, και πρέπει να διαβιβάζουν τυχόν ανησυχίες τους περί
συμμόρφωσης στο Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Εκτός από τις ομάδες, ένα δίκτυο
αντιπροσώπων απορρήτου των δεδομένων καλύπτει όλες τις τοποθεσίες. Στόχος του
Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προσφέρει καθοδήγηση για τις δράσεις μας και να
μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε τις αξίες του Ομίλου στην καθημερινή εργασία μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η bioMérieux προάγει μια νοοτροπία ανοικτής επικοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας οι
εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν άνετα τις ανησυχίες τους. Αυτό το ανοικτό πνεύμα είναι
μεγάλης σημασίας για ένα αποτελεσματικό Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Σε διαφορετική
περίπτωση, τα προβλήματα δεν αναφέρονται, δεν επιλύονται και ενδέχεται να επιφέρουν
δυσμενείς επιπτώσεις. Βασιζόμαστε σε εσάς για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το
πρόγραμμα δεοντολογίας και συμμόρφωσης σε καλό επίπεδο. Εσείς βρίσκεστε «επί τω
έργω» και είστε οι πλέον κατάλληλοι για να αποτρέψετε δράσεις που δεν συνάδουν με τον
παρόντα Κώδικα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε προβλήματα, θέτοντας
ερωτήσεις και εκφράζοντας τις ανησυχίες σας όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα.

Τρόποι επικοινωνίας με το Τμήμα Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Περιφερειακό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ή
να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης στη διεύθυνση
Compliance_Officer@biomerieux.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Παγκόσμιο
Υπεύθυνο Απορρήτου Δεδομένων στη διεύθυνση PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ εάν έχω μια σοβαρή ανησυχία;
Όταν παρατηρείτε μια συμπεριφορά που θεωρείτε ότι παραβιάζει τον Κώδικά μας, θα θέλαμε
να το αναφέρετε. Ιδανικά, θα πρέπει να προωθήσετε τυχόν ανησυχίες σας στον άμεσο
προϊστάμενό σας ή σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας διοίκησης, που θα διαβιβάσουν τις
ανησυχίες σας στα κατάλληλα άτομα. Ωστόσο, κατανοούμε ότι μπορεί να υφίστανται
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αισθάνεστε άνετα να αναφέρετε το ζήτημα με αυτόν τον
τρόπο. Μπορείτε πάντα να ζητάτε απευθείας τη βοήθεια του Τμήματος Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης ή να αναφέρετε τις ανησυχίες σας μέσω της EthicsLine (Γραμμής
Δεοντολογίας). Σας προτρέπουμε να προβαίνετε σε εμπιστευτικές αναφορές και όχι να
κρατάτε τις πληροφορίες για εσάς.
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Τι είναι η EthicsLine και πως μπορώ να υποβάλω μια αναφορά;
Η EthicsLine είναι ένα εμπιστευτικό εργαλείο υποβολής αναφορών που προάγει τη συνεργασία
μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης ή άλλων
σοβαρών παραπτωμάτων στον χώρο εργασίας. Το αντικείμενο της αναφοράς που υποβάλλεται
μέσω της EthicsLine διαφέρει ανά χώρα, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία.
Στις περισσότερες χώρες, μπορείτε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας με εμπιστευτικό τρόπο στη
μητρική σας γλώσσα χρησιμοποιώντας την EthicsLine μας. Μπορείτε να υποβάλετε τις
αναφορές σας διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου. Επισκεφτείτε τη σελίδα «Δεοντολογία και
Συμμόρφωση» στην ενότητα «Expressing Concerns», για να μάθετε περισσότερα για
την EthicsLine και να δείτε συχνές ερωτήσεις.

Θα βρεθώ σε δύσκολη θέση εάν υποβάλω αναφορά;
Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εκφράσουν την ειλικρινή ανησυχία τους δεν θα υπόκεινται σε
αντίποινα, τιμωρίες ή άλλου είδους παρενόχληση. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εργαζόμενο
ανεξαρτήτως βαθμίδας να προβεί σε τυχόν αντίποινα, τιμωρία ή παρενόχληση κατά
οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου που εξέφρασε καλόπιστα μια ανησυχία. Οι διευθυντές δεν
πρέπει να αποθαρρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους να διαβιβάζουν τις
ανησυχίες ή τα παράπονά τους στους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων στο Τμήμα
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Νομική Υπηρεσία.
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ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΜΕ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η ακρίβεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια δεν
είναι μόνο σημαντικές, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η πρόληψη λανθασμένων διαγνώσεων
ή λανθασμένων θεραπειών βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας.
Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι σημαντικά για την υγεία όσων εξαρτώνται
από αυτά. Σε όλα τα τμήματά μας, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η ασφάλεια και η ποιότητα
αποτελούν σαφείς προτεραιότητες.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Συμμορφωθείτε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και με τις εσωτερικές
πολιτικές και διαδικασίες.
Διασφαλίστε ότι εφαρμόζετε τα πρότυπα υψηλής ποιότητας σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας παραγωγής.
Αναφέρετε αμέσως τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση των προϊόντων.
Αναφέρετε αμέσως τα παράπονα των πελατών σχετικά με τα ιατρικά προϊόντα στην
τοπική Υπηρεσία/Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και Ποιότητας.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ο απώτερος σκοπός των αλληλεπιδράσεων της bioMérieux με παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης είναι η παροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης στους ασθενείς και η
βελτίωση της δημόσιας υγείας. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζουν καίριο
ρόλο για την αποστολή μας και παρέχουν πολύτιμη βοήθεια κατά τον σχεδιασμό των
προϊόντων μας, καθώς πραγματοποιούν κλινικές δοκιμές και βοηθούν τους ασθενείς με τα
προϊόντα μας.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσφέρουμε ή να παρέχουμε οτιδήποτε σε έναν πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης με την πρόθεση να τον/την επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο να
συνταγογραφήσει, συστήσει, αγοράσει ή να παράσχει τα προϊόντα μας. Πρέπει να υφίσταται
νόμιμη επαγγελματική αιτία για όλες τις συναλλαγές μας με τους παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης. Μην ξεχνάτε ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης υπόκειται σε αυστηρές
ρυθμίσεις: Κάτι που μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επαγγελματική πρακτική ή θέμα ευγενείας
σε άλλους τομείς ενδέχεται να μην είναι σωστό κατά την αλληλεπίδραση με τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης. Πρέπει να ακολουθούμε το Εγχειρίδιο Πρόληψης της Διαφθοράς,
τους τοπικούς κανόνες και πολιτικές και τους κώδικες δεοντολογίας του τομέα (όπως ο
AdvaMed και ο MedTech) για καθοδήγηση σε τομείς όπως η παροχή δώρων, φιλοξενίας και
γευμάτων.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑRKETING
Τα προϊόντα μας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους πελάτες μας και τους
ασθενείς τους. Η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας βοηθά τους
κλινικούς πελάτες μας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους. Είναι σημαντικό να
παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες με ακριβή, διαφανή και θεμιτό τρόπο προκειμένου να
φτάσουν τα προϊόντα μας στα χέρια όσων τα έχουν ανάγκη.
Υφίστανται πολλοί κανονισμοί για την προστασία των ασθενών από ανακριβείς ή αθέμιτες
πρακτικές εμπορικής προώθησης που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους.
Κατά την παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα μας, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τηρείτε
όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κώδικες του τομέα, καθώς και τις εσωτερικές
διαδικασίες και πρότυπα.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένο προωθητικό ή εκπαιδευτικό υλικό.
Μην δημιουργείτε ποτέ το δικό σας προωθητικό υλικό και μην τροποποιείτε το εγκεκριμένο
υλικό χωρίς να λάβετε σχετική εξουσιοδότηση και έγκριση.
Προωθήστε προϊόντα μόνο για τις τοπικά εγκεκριμένες χρήσεις τους, όπως αυτές
καθορίζονται από τους τοπικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αρκετών χωρών, οποιαδήποτε μεταβίβαση αξίας από την Εταιρεία
μας προς κάποιον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να καταγράφεται και να
γνωστοποιείται στην κυβέρνηση. Αυτοί οι νόμοι περί διαφάνειας ενδέχεται να απαιτούν τη
γνωστοποίηση, μεταξύ άλλων, των δώρων, των γευμάτων, των τελών παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, των ερευνητικών συμφωνιών και των εξόδων ταξιδιού. Πρέπει να
καταγράφουμε και να αναφέρουμε με ακρίβεια οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή ακολουθώντας τη
σχετική διαδικασία.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Μην προσφέρετε και μην παρέχετε ποτέ οτιδήποτε σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
με την πρόθεση να τον/την επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο να συνταγογραφήσει, συστήσει,
αγοράσει ή προμηθεύσει τα προϊόντα μας.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προώθηση
και το marketing σε παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης, τους νόμους περί διαφάνειας, τους κώδικες δεοντολογίας του
τομέα (όπως ο AdvaMed και ο MedTech), και το Εγχειρίδιο Πρόληψης της Διαφθοράς.
Τεκμηριώστε την επαγγελματική αιτιολογία για τις αλληλεπιδράσεις σας με παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης και καταγράψτε τις πληρωμέςσύμφωνα με τις οικονομικές
πολιτικές και διαδικασίες.
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Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν νόμους και κανονισμούς που περιορίζουν ή απαγορεύουν
τις εξαγωγές σε ορισμένες χώρες, οργανισμούς και πρόσωπα. Στόχος των εν λόγω
περιορισμών είναι να αποτρέψουν αυτά τα μέρη από την απόκτηση γνώσεων, υλικών ή
τεχνολογίας που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί κατά των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος.
Πολλές χώρες δημοσιεύουν καταλόγους με «απαγορευμένα μέρη» που περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, αναγνωρισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις ή διακινητές ναρκωτικών. Η
bioMérieux οφείλει να σέβεται αυτούς τους καταλόγους και να διασφαλίζει ότι δεν
συναλλάσσεται με απαγορευμένα μέρη.

Νόμοι περί εισαγωγών και τελωνειακοί νόμοι
Οποιοδήποτε υλικό ή άυλο αντικείμενο εισέρχεται σε μια χώρα από άλλη χώρα συνιστά
εισαγωγή και υπόκειται σε κανόνες εισαγωγής και τελωνειακούς κανόνες. Ως εισαγωγέας,
είμαστε υποχρεωμένοι να επιδείξουμε την εύλογη προσοχή κατά τον προσδιορισμό της
σωστής ταξινόμησης, αξίας και χώρας προέλευσης όλων των εισαγωγών.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Κατανοήστε τις πολιτικές και τις διεργασίες της Εταιρείας σχετικά με τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές, καθώς και τους σχετικούς εμπορικούς περιορισμούς.

3/

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Φροντίστε να διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες πριν από τη μεταφορά οποιουδήποτε
προϊόντος από μια χώρα σε μια άλλη.
Διασφαλίστε ότι τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες, όπως τα έγγραφα τεκμηρίωσης των
εισαγωγών και των εξαγωγών, είναι αληθείς, πλήρεις και παρέχονται εμπρόθεσμα.
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς που έχει ορίσει η εταιρεία εάν έχετε ερωτήσεις ή
διαπιστώσετε λάθη που πρέπει να διορθωθούν.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η bioMérieux έχει πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο. Στο διεθνές
εμπόριο, η νομοθεσία μιας χώρας μπορεί να ισχύει για συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε
άλλη χώρα. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο πρέπει να γνωρίζουν και να
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και περιορισμούς που σχετίζονται με
τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα μποϋκοτάζ, τα τελωνεία και τους αποκλεισμούς προϊόντων. Η
μη τήρηση αυτών των περιορισμών μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και ποινικές κυρώσεις,
καθώς και σε απώλεια προνομίων εισαγωγών ή εξαγωγών.

Έλεγχοι εξαγωγών
Η μεταφορά αντικειμένων από μια χώρα σε άλλη υπόκειται σε νόμους και κανονισμούς
που είναι γνωστοί ως «έλεγχοι εξαγωγών». Τα εμπορεύματα (αγαθά και υλικά), η
τεχνολογία (τεχνικά δεδομένα και τεχνογνωσία) και τα λογισμικά υπόκεινται σε αυτούς τους
κανονισμούς. Επιπλέον, οι έλεγχοι εξαγωγών περιορίζουν την επανεξαγωγή αντικειμένων από
μια χώρα σε άλλη. Οι νόμοι της χώρας προέλευσης ή παραγωγής κάποιου προϊόντος
ενδέχεται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή σε ορισμένες
χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Το παγκόσμιο δίκτυο προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων μας είναι πολύτιμο για τη
bioMérieux. Η διατήρηση ισχυρών, αμοιβαία επωφελών σχέσεων με υπεύθυνους
προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους είναι πολύ σημαντική για την εξυπηρέτηση των
πελατών μας σε όλον τον κόσμο.

Δεοντολογικές προσδοκίες από τους προμηθευτές και τους
επιχειρηματικούς εταίρους
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εδραιώνουμε επιχειρηματικές σχέσεις με
προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους που μοιράζονται τη δέσμευση μας για
δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές. Αναμένουμε ότι τα μέρη με τα οποία
συνεργαζόμαστε θα συμμορφώνονται με τον Χάρτη Υπεύθυνων Αγορών της bioMérieux.
13

Αυτό περιλαμβάνει προσδοκίες ότι οι προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί εταίροι θα:
Συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς στις χώρες όπου
δραστηριοποιούνται,

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρνούνται να συμμετάσχουν σε οποιουδήποτε είδους πράξη διαφθοράς,
Αποφεύγουν και θα εξαλείφουν πρακτικές που αντίκεινται στον ανταγωνισμό,
Τηρούν τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες,
Είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους,
Σέβονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την απαγόρευση της παιδικής
εργασίας, της εμπορίας ανθρώπων, και οποιωνδήποτε άλλων σκληρών, απάνθρωπων ή
εξευτελιστικών πρακτικών,
Συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία,

Η προαγωγή μιας βιομηχανίας που διέπεται από αξιόλογες επιχειρηματικές πρακτικές είναι
προς το συμφέρον μας. Τα περισσότερα εθνικά και περιφερειακά οικονομικά συστήματα
προάγουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης της προόδου που
ωφελεί τις ζωές των καταναλωτών. Η εδραίωση θεμιτού ανταγωνισμού προάγει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας και κάνει το έργο μας ευκολότερο.
Πολλές επαγγελματικές συμπεριφορές μπορεί να απαγορεύονται, ανάλογα με τους νόμους
της χώρας, όπου η εν λόγω συμπεριφορά λαμβάνει χώρα.

Σέβονται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων,
Ενεργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους νόμους που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος.

Επιλογή προμηθευτών και ισότιμη μεταχείριση των
επιχειρηματικών εταίρων
Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με διάφορες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την εξειδίκευσή τους στη bioMérieux. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που ανήκουν σε
γυναίκες, μειονότητες, βετεράνους και άτομα με αναπηρία. Οι προμηθευτές θα πρέπει να
επιλέγονται με βάση την τιμή, την ποιότητα, την παράδοση, την υπηρεσία, την ποικιλία και τη
φήμη, καθώς και με βάση τη δέσμευσή τους προς τις υπεύθυνες περιβαλλοντικές και
δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Δραστηριοποιηθείτε με θεμιτό και ειλικρινή τρόπο.
Επιλέξτε επιχειρηματικούς εταίρους και παρόχους βάσει της ικανότητάς τους να
ικανοποιούν τα συμφέροντα, τις αξίες και τις ανάγκες της Εταιρείας, χωρίς προσωπικά
συμφέροντα.
Συμμορφωθείτε με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας για την επιλογή και τη
διαχείριση των προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων.
Φροντίζουμε οι πάροχοί μας να κατανοούν τις δεοντολογικές προσδοκίες μας.
Σε περίπτωση ζητήματος συμμόρφωσης, ζητήστε εξυγίανση που περιλαμβάνει έως και
την καταγγελία συμβάσεων.

14

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Πρέπει να απέχουμε από συμπεριφορές που παραβιάζουν την νομοθεσία κατά των
μονοπωλίων και αντίστοιχους νόμους που διέπουν τον ανταγωνισμό. Ορισμένα ενδεικτικά
παραδείγματα είναι τα εξής:
Καθορισμός τιμών: Ο καθορισμός τιμών μεταξύ ανταγωνιστών, με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων και απαγορεύεται
αυστηρά.
Κατανομή πελατών και αγορών: Απαγορεύεται από τον νόμο οι ανταγωνιστές να
συμφωνούν ότι δεν θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους και, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται να
συνάπτουν συμφωνίες για τον τρόπο διαίρεσης των αγορών ανά επικράτεια, σειρά
προϊόντων ή πελάτες. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συζητούν ή να συμφωνούν να ζητούν
ή να απαιτούν από έναν ανταγωνιστή ή από δύο ή περισσότερους διανομείς τη διαίρεση
εδαφών, προϊόντων ή πελατών.
Ανταγωνιστικές πληροφορίες: Μολονότι η συγκέντρωση πληροφοριών για τους
ανταγωνιστές συνιστά συνηθισμένη και αποδεκτή πρακτική, απαγορεύεται αυστηρά από
τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και από τους γενικούς νομικούς κανόνες η παροχή
ανταγωνιστικών πληροφοριών μέσω παράνομων ή αθέμιτων διαύλων (π.χ. η κλοπή
πληροφοριών ή η απαίτηση πληροφοριών από προηγούμενους εργαζομένους του
ανταγωνιστή που πλέον εργάζονται για τη bioMérieux). Επιπλέον, οι εμπιστευτικές
πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτους δεν θα πρέπει να αποκτώνται ή να φυλάσσονται
χωρίς τη ρητή αποδοχή τους (π.χ. υπογεγραμμένη συμφωνία απορρήτου και μη
κοινοποίησης).
Αθέμιτη διαφήμιση: Η χρήση της σύγκρισης προϊόντων της bioMérieux με παρόμοια
προϊόντα των ανταγωνιστών σε προωθητικές ή διαφημιστικές εκστρατείες είναι παράνομη,
εάν δεν βασίζεται σε πραγματικές αντικειμενικές μελέτες ή δεδομένα
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Τι ισχύει για τα δώρα, τη φιλοξενία και τα ταξίδια;

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Οι επιχειρήσεις όπως η δική μας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της αθέμιτης άσκησης επιρροής.
Ως διαφθορά νοείται η προθυμία ενός ατόμου να δράσει, άμεσα ή έμμεσα, με αθέμιτο ή
δόλιο τρόπο με αντάλλαγμα προσωπικό όφελος. Άτομο που βρίσκεται σε θέση ισχύος και
πληρώνεται παράνομα για να λάβει μια απόφαση που ευνοεί εκείνον που πραγματοποιεί την
πληρωμή έχει συμμετάσχει σε διαφθορά. Το ίδιο ισχύει και για τον πληρωτή. Η διαφθορά
αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό,
καταστρέφει την καινοτομία και υποβαθμίζει τις κοινωνικές δομές. Επιπλέον, καθυστερεί,
στρεβλώνει και εκτρέπει την οικονομική ανάπτυξη και επιδεινώνει τη φτώχεια.

Δεν πρέπει να προσφέρετε κανένα πλεονέκτημα (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο),
συμπεριλαμβανομένων δώρων, φιλοξενίας ή ταξιδιών, σε (υφιστάμενο ή πιθανό) πελάτη ή
κυβερνητικό στέλεχος που αποσκοπεί ή ενδέχεται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει με αθέμιτο
τρόπο μια επιχειρηματική απόφαση. Σε πολλές χώρες, η νομοθεσία περιορίζει ή απαγορεύει
την παροχή γευμάτων, διασκέδασης ή δώρων στα εν λόγω πρόσωπα. Το Εγχειρίδιο
Πρόληψης της Διαφθοράς προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το ζήτημα και
πρέπει να τηρείται.
Μην ξεχνάτε ότι η αντίληψη έχει σημασία. Κάτι που προσφέρετε μπορεί να μοιάζει ως
ακατάλληλη πληρωμή ανεξάρτητα από τις προθέσεις σας. Πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και
ό,τι μπορεί να φαίνεται ως δωροδοκία.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ

Η αθέμιτη άσκηση επιρροής είναι ένα είδος διαφθοράς όπου ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί την
πραγματική ή φαινομενική επιρροή επί ενός προσώπου που κατέχει δημόσιο αξίωμα με σκοπό
την απολαβή αθέμιτης εύνοιας ή προνομιακής μεταχείρισης σε όφελος ενός τρίτου, με
αντάλλαγμα ένα όφελος ή χρήματα.

Αρνηθείτε να συμμετέχετε ή να εγκρίνετε οποιοδήποτε είδος διαφθοράς, δωροδοκίας ή
αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Η bioMérieux δεσμεύεται να ενεργεί χωρίς την αθέμιτη επιρροή της δωροδοκίας και της
διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης άσκησης επιρροής. Δεν πρέπει ποτέ να
παρέχεται δωροδοκία ή αθέμιτο όφελος, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό την απόκτηση ενός
αθέμιτου οφέλους. Η bioMérieux επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Επιπλέον, οι
επιχειρηματικοί εταίροι μας (όπως διανομείς, ανάδοχοι ή εκπρόσωποι) θα πρέπει να
υπόκεινται στην τήρηση των ίδιων δεοντολογικών προτύπων που ισχύουν για τους
εργαζομένους μας. Αθέμιτο πλεονέκτημα μπορεί να είναι οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας, όπως
οι δωροδοκίες, οι μίζες, οι παράνομες εκπτώσεις, οι πληρωμές κάτω από το τραπέζι, τα δώρα,
η διασκέδαση ή τα ταξιδιωτικά έξοδα.

Φροντίστε ώστε τα τρίτα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρούμε να γνωρίζουν και να
ακολουθούν τα πρότυπα δεοντολογίας που έχουμε θέσει σχετικά με τη διαφθορά και τη
δωροδοκία.

Σχετικές πολιτικές
Έχουμε υιοθετήσει ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Διαφθοράς που περιλαμβάνει:
Ένα Εγχειρίδιο Πρόληψης της Διαφθοράς,
Αρχές Επαγγελματικής Συμπεριφοράς για Τρίτα Μέρη,
Μια διαδικασία για την επιλογή και τη συνεργασία με διαμεσολαβητές.
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθούν πιστά το Πρόγραμμα Πρόληψης της Διαφθοράς σε
όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και εσωτερικούς κανόνες που αφορούν την
αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Πρόληψης της Διαφθοράς.

Ενημερώστε το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης σε περίπτωση που υπάρχει
κάποιο ζήτημα ή ανησυχία για ενδεχόμενη δραστηριότητα διαφθοράς

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολλοί εμπιστεύονται τη bioMérieux για τη διατήρηση ακριβών και πιστών οικονομικών
στοιχείων, όπως οι εργαζόμενοί μας, οι μέτοχοί μας, οι φορολογικές αρχές, οι κυβερνήσεις και
το κοινό.
Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες είναι ορθά
καταγεγραμμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Έχουμε θεσπίσει οικονομικές
πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή μας με τα εν λόγω πρότυπα,
καθώς και με τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς.
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Η bioMérieux απαγορεύει τη συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Ως νομιμοποίηση εσόδων νοείται η διαδικασία απόκρυψης της φύσης
και της πηγής χρημάτων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες (όπως η
διαφθορά, η τρομοκρατία ή το εμπόριο ναρκωτικών) και η παρουσίασή τους ως νόμιμο
εμπόριο όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της πραγματικής πηγής. Οποιαδήποτε
παρατυπία εντοπίζεται σχετικά με τη χώρα προέλευσης ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που
συμμετέχει στη συγκεκριμένη συναλλαγή θα πρέπει να διερευνάται και να αναφέρεται σε
εσωτερικούς φορείς (όπως το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, το Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου, το Τμήμα Ελέγχου Εξαγωγών).

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Να ακολουθείτε τις εσωτερικές οικονομικές πολιτικές και διαδικασίες.
Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναληθείς ή παραπλανητικές καταχωρίσεις.
Παρέχετε σωστές εκτιμήσεις, αναλύσεις ή πληροφορίες στους κατάλληλους
αντιπροσώπους, ώστε να γίνεται ορθή εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού.
Διασφαλίστε συνεργασίες με αξιόπιστους επιχειρηματικούς εταίρους που δεν λαμβάνουν
μέρος σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρέχονται
στη bioMérieux από ενδιάμεσους φορείς όπως συμβούλους, εκπροσώπους, ειδικούς ή
διανομείς. Οι πληρωμές προς αυτούς τους φορείς θα πρέπει να προσδιορίζονται με προσοχή
ώστε να αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πρέπει να καταχωρίζονται σωστά στα
βιβλία της Εταιρείας. Η συμμόρφωση και οι δεοντολογικές υποχρεώσεις πρέπει να
καταγράφονται για να διασφαλίζεται ότι οι ενδιάμεσοι φορείς ανταποκρίνονται πλήρως στα
πρότυπα της Εταιρείας.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Διασφαλίστε ότι όλες οι δεσμεύσεις μεταξύ της bioMérieux και τρίτων μερών (ιδιωτών ή
εταιρειών) αποτυπώνονται σε έγγραφες συμφωνίες, εντολές αγοράς ή άλλο σχετικό
κατάλληλο νομικό έγγραφο.
Διασφαλίστε ότι η αναθεώρηση, η επικύρωση και η τελική έγκριση και υπογραφή των
νομικών κειμένων συνάδουν με τις διεργασίες και τις διαδικασίες της Εταιρείας.
Διασφαλίστε ότι η συμμόρφωση και οι υποχρεώσεις δεοντολογίας τόσο της Εταιρείας όσο
και των τρίτων μερών αναφέρονται με σαφήνεια.

Συνεργαστείτε με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές μας.
Για την αποφυγή εξωτερικών συστημάτων απάτης, ελέγχετε πάντοτε ότι κάποιο αίτημα για
ευαίσθητες πληροφορίες είναι έγκυρο επιβεβαιώνοντας την πηγή του αιτήματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα ενισχύεται από την ορθή και με ακρίβεια δημιουργία,
συντήρηση και διάθεση επαγγελματικών αρχείων. Τα εν λόγω αρχεία είναι πολύτιμα εργαλεία
για τη bioMérieux και απαιτείται προσοχή στη διαχείριση και την προστασία τους. Η ορθή
τήρηση αρχείων αποτελεί βασικό κομμάτι της συμμόρφωσης.

Συμβόλαια και άλλες νομικές συμφωνίες
Τα έγκυρα και εκτελεστά νομικά έγγραφα παρέχουν ισχυρή στήριξη στην Εταιρεία κατά την
επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και την προστατεύουν από σοβαρούς
επιχειρηματικούς, νομικούς και δεοντολογικούς κινδύνους.
Σε περίπτωση διαφοράς ή δικαστικής προσφυγής, μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη η εκτέλεση
μιας επιχειρηματικής συμφωνίας εάν δεν υπάρχουν τα σχετικά νομικά έγγραφα. Επιπλέον,
μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, ακόμη και ακατόρθωτη, η αναγνώριση εισοδημάτων
σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, ή ευθύνης κάποιου άλλου μέρους ως προς τα λογιστικά
μας πρότυπα.
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Διατήρηση και καταστροφή αρχείου
Είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε
να διατηρούμε ορισμένα είδη αρχείων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η μη
συμμόρφωση με τους διεθνείς και τοπικούς κανόνες μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή
ποινών, προστίμων και άλλων κυρώσεων ή να μας θέσει σε μειονεκτική θέση σε τυχόν
μελλοντικές νομικές διαδικασίες (π.χ. προσφυγή, κανονιστικοί έλεγχοι). Επιπλέον, πρέπει να
θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα αρχεία και ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να
υπερασπιστούμε τα έγγραφα που δημιουργούμε.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Διατηρήστε και καταστρέψτε τα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής
νομοθεσίας και την εσωτερική πολιτική περί διατήρησης αρχείων.
Εξετάστε προσεκτικά κατά πόσον είναι απαραίτητο κάποιο αρχείο (όπως κάποιο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πριν το γράψετε.
Να θυμάστε ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάθε έγγραφο που
δημιουργούμε.
Καταγράψτε πληροφορίες που βασίζονται σε γεγονότα και είναι αντικειμενικές και όχι
παραπλανητικές ή υπερβολικές.
Αναλογιστείτε το κοινό που μπορεί να διαβάσει αυτή την καταγραφή, είτε πρόκειται για
κοινό στο οποίο στοχεύετε είτε όχι (όπως τα μέσα, η κυβέρνηση ή οι μέτοχοι).

19

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορία
σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να
εξακριβωθεί. Φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί
θεωρείται φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Τα δεδομένα πρέπει να:

Τίθενται υπό επεξεργασία με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο ως προς το υποκείμενο
των δεδομένων (άτομο).
Συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να μην τίθενται υπό
περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει με αυτούς τους σκοπούς.

3/

4/

Είναι κατάλληλα, σχετικά και να περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς
για τους οποίους τίθενται υπό επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, ενημερωμένα.
Δια τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των
δεδομένων μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τίθενται υπό επεξεργασία.
Τίθενται υπό επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Μεταφέρονται από μια χώρα σε άλλη μόνο αφού ληφθεί νομική συμβουλή ή συμβουλή
σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης.
Όταν απαιτείται, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να:

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ιδιωτικότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα βάσει του άρθρου 12 της Οικουμενικής
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948 και η bioMérieux δεσμεύεται για τη
διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πολλές χώρες
έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση προσωπικών
πληροφοριών. Τέτοιου είδους νομοθεσίες απαιτούν τη λήψη επαρκών μέτρων από τις εταιρείες
για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.
Οποιοσδήποτε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα πρέπει
να συμφωνήσει ότι θα τηρεί τους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ότι θα συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μόνο
σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της bioMérieux και την τοπική νομοθεσία.
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Είναι ενημερωμένα για την ύπαρξη και τον σκοπό οποιασδήποτε επεξεργασίας
συμπεριλαμβάνει τα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίθεσης στην επεξεργασία των
δεδομένων τους.
Αναφέρουν εγκαίρως στον Παγκόσμιο Υπεύθυνο Απορρήτου Δεδομένων οποιαδήποτε
ενδεχόμενη κατάχρηση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ
Ως βιοηθική νοείται η μελέτη δεοντολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τις
εξελίξεις στη βιολογία και την ιατρική. Η βιοηθική προσφέρει μεθόδους για την επίλυση
δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν από κάθε είδος κλινικής κατάστασης. Η
bioMérieux δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία των ιδιωτών και του ευρέος κοινού
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη της τις συνέπειες που έχει η συμμετοχή της σε βιοϊατρικές
έρευνες ως προς τη βιοηθική.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, η bioMérieux έχει πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία
είναι γνωστά ως δεδομένα ασθενών, και αποτελούν πολύ ευαίσθητες πληροφορίες. Η
bioMérieux δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που αφορούν την υγεία των
ασθενών και τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τη χρήση και
την κοινοποίησή τους. Τα στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά
το όνομα, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό τηλεφώνου, τον ταχυδρομικό κώδικα ή
τον αριθμό του ιατρικού αρχείου, θεωρούνται απόρρητα δεδομένα υγείας. Τα απόρρητα
δεδομένα υγείας απαγορεύεται να τεθούν υπό επεξεργασία για σκοπούς πέραν της θεραπείας
του ασθενούς ή διαδικασιών πληρωμής ή παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινοποίηση
των απόρρητων δεδομένων υγείας πρέπει να περιορίζεται στις ελάχιστες πληροφορίες που
απαιτούνται για την επίτευξη του επιτρεπόμενου σκοπού. Οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι
πρέπει να δεσμεύονται ότι θα διατηρούν τον απόρρητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα των
δεδομένων οποιουδήποτε ασθενούς/των απόρρητων δεδομένων υγείας.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα βιοηθικής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΣ

Παρέχετε ακριβείς πληροφορίες στους ασθενείς και τους εθελοντές σχετικά με τη χρήση
των δειγμάτων και των δεδομένων τους για ερευνητικούς σκοπούς.
Διατηρήστε την εμπιστευτικότητα σχετικά με τους ασθενείς και τους εθελοντές. Για
παράδειγμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ονόματα των ατόμων που λαμβάνουν
μέρος στις έρευνές μας (κυρίως μέσω των δειγμάτων ή των δεδομένων τους) ως μέσο
ταυτοποίησης.
Κοινοποιήστε τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Διασφαλίστε ότι οι συνεργάτες μας στον τομέα της έρευνας, όπως οι βιολόγοι, οι ιατροί και
οι πάροχοι δειγμάτων, έχουν τις ίδιες αξίες με εμάς.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΑΣ
Η bioMérieux βασίζεται σε μια πρωτοποριακή και ανθρωπιστική παράδοση και, ως εκ τούτου,
επιχειρεί να προσελκύσει και να αναπτύξει καινοτόμα ταλέντα με διαφορετικό επαγγελματικό
και πολιτισμικό υπόβαθρο. Επιθυμούμε τη δημιουργία ενός συμμετοχικού, ασφαλούς
περιβάλλοντος εργασίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις
ικανότητές τους.Η bioMérieux δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους και αρκετές διεθνείς
συμβάσεις, μεταξύ άλλων την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948
και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του 2011.
Το 2003 η bioMérieux έγινε μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, μιας
διεθνούς πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση.
Επιπλέον, τηρούμε τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(απαγόρευση της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας, σεβασμός της συνδικαλιστικής
ελευθερίας), προωθούμε τη διαφορετικότητα, τα δικαιώματα των γυναικών, σεβόμαστε το
δικαίωμα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους τους και το δικαίωμα
στην υγεία.
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Διατήρηση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
Όλοι έχουμε δικαίωμα σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Κάθε εργαζόμενος
πρέπει να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για την πρόληψη της πρόκλησης ζημίας σε άλλα
άτομα διατηρώντας το περιβάλλον εργασίας ασφαλές, μεταξύ άλλων τηρώντας τις απαιτήσεις
περί υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Χρήση και κατάχρηση ουσιών
Στόχος της bioMérieux είναι η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς
ναρκωτικά. Η κατοχή ή χρήση ουσίας (πλην των συνταγογραφημένων φαρμάκων) η οποία θα
μπορούσε να προκαλέσει μια επικίνδυνη κατάσταση απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο
εργασίας. Η μειωμένη απόδοση λόγω λήψης ναρκωτικών ή κατανάλωσης αλκοόλ δεν θα
γίνεται ανεκτή. Εάν κάποιος εργαζόμενος λαμβάνει ένα συνταγογραφημένο φάρμακο που
μπορεί να επηρεάσει τις αρμοδιότητές του στον χώρο εργασίας, πρέπει να απευθυνθεί στον
τοπικό υπεύθυνο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για καθοδήγηση.
Οποιοσδήποτε εργαζόμενος επεξεργάζεται ουσίες που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο
κατάχρησης ή κακής χρήσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές της bioMérieux και
τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την κατάλληλη επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των
ουσιών για να αποτρέψει την εκτροπή τους για παράνομη χρήση.

Απαγόρευση της βίας στον εργασιακό χώρο
Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί σαφή προτεραιότητά μας. Η bioMérieux απαγορεύει
αυστηρά στους εργαζομένους της να προβαίνουν σε απειλές ή να συμμετέχουν σε βίαιες
ενέργειες εναντίον συνεργατών τους ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου συνεργάζεται με την
Εταιρεία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε βίαιη πράξη ή απειλή στον εργασιακό χώρο από ή
ενάντια σε κάποιον εργαζόμενο.
Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να φέρουν όπλο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ή ουσία θα
μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον χώρο εργασίας ή στις εγκαταστάσεις.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Διαφορετικότητα, εξάλειψη διακρίσεων και παρενόχληση
Στόχος της bioMérieux είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ισότιμης εργασίας και
δυνατοτήτων ανέλιξης για όλα τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Η
πολυμορφία των εργαζομένων μας είναι ένα πλεονέκτημα που προωθείται και υποστηρίζεται
σε ολόκληρη την Εταιρεία. Η δέσμευσή μας στη διαφορετικότητα συνεπάγεται ότι
προβαίνουμε, επίσης, στις εύλογες προσαρμογές για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρίες
και κοινωνικές ανάγκες.
Η bioMérieux απαγορεύει οποιαδήποτε συμπεριφορά διαχωρίζει κάποιον εργαζόμενο ή
σύνολο εργαζομένων με αρνητικό τρόπο λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, εθνικής
προέλευσης, θρησκείας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή
προσδιορισμού, αναπηρίας, ασθένειας, γενετικών πληροφοριών ή άλλων χαρακτηριστικών
που τελούν υπό την προστασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες οι πτυχές της
απασχόλησης, όπως η πρόσληψη, οι αρμοδιότητες, οι προαγωγές, οι αμοιβές, η πειθαρχία
και η απόλυση, δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η bioMérieux υποστηρίζει και προάγει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς οποιασδήποτε
μορφής παρενόχληση. Η bioMérieux δεν θα επιδείξει ανοχή σε προσβλητικές ή
καταχρηστικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας που δημιουργούν ένα εκφοβιστικό ή
εχθρικό περιβάλλον. Η Εταιρεία δεν θα επιδείξει ανοχή στην παρενόχληση οποιουδήποτε
ατόμου για οποιαδήποτε αιτία. Συγκεκριμένα, η bioMérieux απαγορεύει τη σεξουαλική
παρενόχληση, μεταξύ άλλων τις ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, τα αιτήματα για
σεξουαλικές χάρες και άλλες λεκτικές ή σωματικές συμπεριφορές που συνεπάγονται
σεξουαλικές διακρίσεις.

Ανθρώπινα δικαιώματα
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Εργαστείτε με ασφάλεια

Ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου, η bioMérieux προάγει και υπερασπίζεται το διεθνές
δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εταιρεία καταδικάζει την καταναγκαστική εργασία και
την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους που
αφορούν τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων.

Σκεφτείτε τις πράξεις σας προσεκτικά, ώστε να μην θέτετε τους άλλους σε κίνδυνο.
Ενημερωθείτε για τη νομοθεσία και τις σχετικές εταιρικές πολιτικές σε τομείς που αφορούν
τους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και συμμορφωθείτε με
αυτές.
Προσπαθήστε να βελτιώνετε συνεχώς την απόδοσή σας ως προς την επαγγελματική
υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε ουσίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης ή
κακής χρήσης τελούν υπό κατάλληλη επεξεργασία.
Αναφέρετε αμέσως επικίνδυνες συνθήκες και άλλες συνθήκες που σχετίζονται με την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
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ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Υποστηρίξτε και προάγετε τη δέσμευση της bioMérieux στην ενσωμάτωση και τη
διαφορετικότητα.
Μην κάνετε διακρίσεις και μην παρενοχλείτε κανέναν για οποιοδήποτε από τα
χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους.
Μην συμμετέχετε ποτέ σε καμία βίαιη ενέργεια ή απειλή εναντίον άλλου εργαζομένου.
Διασφαλίστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμόρφωση με την εργατική
νομοθεσία.
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ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Για εμάς στη bioMérieux είναι πολύ σημαντικό να πράττουμε το σωστό. Είναι απαραίτητη η
συνεργασία όλων για να φτιάξουμε μια εταιρεία που λαμβάνει αποφάσεις βάσει των αξιών και
όχι βάσει του προσωπικού συμφέροντος. Οποιαδήποτε σχέση ή προσωπικό συμφέρον θα
μπορούσε να αποτρέψει έναν εργαζόμενο από τη λήψη δίκαιης και αμερόληπτης
επιχειρηματικής απόφασης συνιστά σύγκρουση συμφέροντος και πρέπει να αποφεύγεται.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη θέση τους για να εξασφαλίζουν άμεσο ή
έμμεσο κέρδος για τους ίδιους ή για φίλους ή συγγενείς τους. Αυτό περιλαμβάνει και την
εκμετάλλευση οποιασδήποτε ευκαιρίας παρέχεται στην bioMérieux προς ίδιον όφελος του
εργαζομένου.
Η λήψη δώρων, παροχών, αμοιβών, προμηθειών ή πληρωμών που υπερβαίνουν μια
συγκεκριμένη ονομαστική αξία συνιστά σύγκρουση συμφερόντων για τους εργαζομένους της
bioMérieux. Εάν ένας προμηθευτής, πελάτης ή άλλος επιχειρηματικός εταίρος σας προσφέρει
οτιδήποτε θα μπορούσε να σας αποτρέψει από τη λήψη μιας δίκαιης, αμερόληπτης
επαγγελματικής απόφασης, δεν πρέπει να το δεχτείτε.
Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να αποδέχονται ή να παραμένουν σε οποιαδήποτε κατάσταση
στην οποία μια σχέση με φίλους ή συγγενείς ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά τους να
λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις.
Η ιδιοκτησία και οι υπηρεσίες της bioMérieux θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους
νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της bioMérieux, όχι για το προσωπικό όφελος ενός
εργαζομένου και ουδέποτε για τυχόν παράνομους ή αντιδεοντολογικούς σκοπούς. Η
προσωπική χρήση των πόρων της Εταιρικής Τεχνολογίας Πληροφοριών (email, διαδίκτυο,
τηλέφωνο κ.λπ.) δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εργασιακή παραγωγικότητα ούτε να
υπερβαίνει ένα ονομαστικό κόστος για την Εταιρεία. Τα εν λόγω εργαλεία ανήκουν στη
bioMérieux. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτών των εργαλείων για σκοπούς που δεν
σχετίζονται με την εργασία, πέραν της τυχόν περιστασιακής προσωπικής χρήσης, ή για
σκοπούς που παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις πολιτικές της bioMérieux, μεταξύ άλλων και
την πολιτική κατά της παρενόχλησης.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξωτερική εργασία που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση
ενός εργαζομένου κατά την εργασία του στη bioMérieux. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να
εργάζονται σε κανέναν οργανισμό που ενδέχεται να προμηθεύει την bioMérieux με αγαθά ή
υπηρεσίες, να αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από την bioMérieux ή να είναι ανταγωνιστική
εταιρεία της bioMérieux χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Κατανοήστε και τηρήστε την Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων της bioMérieux.
Αποφύγετε τις καταστάσεις όπου τα προσωπικά σας συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση
με εκείνα της bioMérieux.
Αναφέρετε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στον Διευθυντή σας και στο
Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η δέσμευση της bioMérieux για βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύει την κοινωνική μας δέσμευση.
Πέρα από την τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών, υλοποιούμε
προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου μας στο περιβάλλον.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και κανονισμούς για την προστασία του
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και εγγραφές.
Προσπαθήστε να αναπτύσσετε συνεχώς και να βελτιώνετε το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης μας για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου μας.
Προσδιορίστε, επισημάνετε και διαχειριστείτε χημικές ουσίες και επικίνδυνα υλικά που είναι
επικίνδυνα για το περιβάλλον για τη διασφάλιση της σωστής διακίνησης, μεταφοράς,
αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης και διάθεσής τους.
Αναπτύξτε εσωτερικά συστήματα για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών
περιβαλλοντικών κινδύνων και τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό ή την εξουδετέρωση
των εν λόγω κινδύνων όταν αυτό είναι εφικτό.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Ως ηγέτης στον τομέα της δημόσιας υγείας με παγκόσμια παρουσία, τοποθετούμε τον ασθενή και,
γενικότερα, τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Αναπτύσσουμε την εταιρική
κοινωνική ευθύνη μας παρέχοντας στήριξη σε διάφορες πρωτοβουλίες.
Ως μέλος του Institut Mérieux Group, η bioMérieux είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στη δημόσια υγεία. Στη
συγκεκριμένη φιλανθρωπική δραστηριότητα, επικεντρώνουμε τη δωρεά μας κυρίως στην υποστήριξη
των ενεργειών του Fondation Mérieux και του Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.
Επίσης, η bioMérieux υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε χώρες όπου διαθέτουμε εγκαταστάσεις και
θυγατρικές. Συνήθως επιλέγουμε έργα που σχετίζονται με:
Την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τον τομέα εξειδίκευσης της Εταιρείας μας: διαγνώσεις in vitro
, καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων, αντίσταση κατά των μικροβίων, καρκίνους και
καρδιαγγειακές νόσους,
Την αποστολή της Εταιρείας που συνίσταται στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και τη συμβολή
στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Δίνουμε προτεραιότητα σε έργα που επιτρέπουν στη bioMérieux να ενεργεί ως εταιρικός πολίτης στις
κοινότητες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι θυγατρικές της και σε αιτήματα από οργανισμούς
με αναγνωρισμένο καθεστώς δημοσίου συμφέροντος.
Αυτές οι δωρεές γίνονται εθελοντικά και αποτυπώνουν τις αξίες μας, χωρίς την προσδοκία ευνοϊκής
μεταχείρισης από τον παραλήπτη. Η bioMérieux ουδέποτε πραγματοποιεί συνεισφορές ως
αντάλλαγμα για κάποια επιχειρηματική χάρη ή επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Να ακολουθείτε πάντοτε
την καθοδήγηση που παρέχεται στο Εγχειρίδιο Πρόληψης της Διαφθοράς όταν θέλετε να
προσδιορίσετε κατά πόσον επιτρέπεται να προβείτε σε κάποια φιλανθρωπική συνεισφορά.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Φροντίστε να τηρείτε τον Κώδικα όταν εκπροσωπείτε τη bioMérieux σε εξωτερικές
δραστηριότητες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να καταβάλουν προσπάθειες για την προστασία και τη διατήρηση
των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας από κλοπή, απώλεια, καταστροφή, αμέλεια, σπατάλη
και κατάχρηση. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται και οι εμπιστευτικές πληροφορίες, είτε είναι
σε προφορική, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να
συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
Όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με εφευρέσεις, αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον
σχεδιασμό ή την παραγωγή προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, στατιστικών στοιχείων
απόδοσης, διεργασιών και δεδομένων παραγωγής, δεδομένων δοκιμών ή προδιαγραφών,

Μην πραγματοποείτε ή υπόσχεστε δωρεές για κάποιον σκοπό, είτε προσωπικά είτε εκ
μέρους της bioMérieux, με απώτερο σκοπό να επιτύχετε κάποιο επιχειρηματικό
πλεονέκτημα για τη bioMérieux.

Όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους εργαζομένους, μεταξύ άλλων οι αμοιβές ή οι παροχές,
ο φάκελος του προσωπικού (αρχεία εργαζομένων),

Να θυμάστε ότι οι δωρεές που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος παρόχων
υγειονομικής περίθαλψης ή στελεχών της κυβέρνησης υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο.

Τα χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας προϊόντων,

Μην εξαναγκάζετε κανέναν εργαζόμενο ή επιχειρηματικό εταίρο να υποστηρίξει
συγκεκριμένη φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Τις εταιρικές πολιτικές, διαδικασίες, εντολές και πρότυπα εργασίας,
Πληροφορίες σχετικά με την αγορά των προϊόντων μας, τους πελάτες, τις τιμές, τους
συμβατικούς όρους και τις πωλήσεις ή τις στρατηγικές και τακτικές εμπορικής προώθησης,
καθώς και πληροφορίες που αφορούν τους προμηθευτές μας και τις ανταγωνιστικές
δραστηριότητες,
Απόρρητες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία,
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Απόρρητες πληροφορίες για τις συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών
με πελάτες, παρόχους οικονομικών υπηρεσιών και προμηθευτές ή συγχωνεύσεων και εξαγορών
και εκποιήσεων.
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Εάν είναι απαραίτητη η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε μέρη εκτός της Εταιρείας,
τα αντίστοιχα μέρη πρέπει να υπογράψουν μια Συμφωνία Εμπιστευτικής Κοινοποίησης (CDA)
πριν κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Οι εν λόγω συμφωνίες δεν απαλλάσσουν τους
εργαζομένους από την ευθύνη τους να αποφασίζουν ορθά ποιες πληροφορίες μπορούν να
κοινοποιούν.
Όταν βρίσκεται εν ισχύ μια Συμφωνία Εμπιστευτικής Κοινοποίησης, πρέπει να σεβόμαστε τις
διατάξεις της, διότι η Εταιρεία μπορεί να χάσει την προστασία των πληροφοριών της ή να έρθει
αντιμέτωπη με αιτήσεις αποζημίωσης εάν οι ανταλλαγές πληροφοριών δεν είναι τεκμηριωμένες
ή εάν υπάρχουν άλλα κενά.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Μοιραστείτε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο με εργαζομένους της εταιρείας που έχουν
νόμιμη «ανάγκη να γνωρίζουν».

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το σύστημα πληροφοριών της bioMérieux αποτελεί μέρος του ενεργητικού της. Η ολοένα και
μεγαλύτερη σημασία του το καθιστά θεμελιώδες για την υποστήριξη των καθημερινών
δραστηριοτήτων μας και η προστασία του αποτελεί πρωταρχικό στόχο για όλους μας.
Όλοι οι χρήστες του συστήματος πληροφοριών πρέπει να γνωρίζουν τις αναμενόμενες
πρακτικές, που βασίζονται κυρίως στην κοινή λογική, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά
στην ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ

Μην συζητάτε ή παρουσιάζετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε χώρους όπου μπορεί να
περιέλθουν στην κατοχή ατόμων που δεν «έχουν ανάγκη να γνωρίζουν».

Προστατεύστε τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πληροφοριών, μεταξύ άλλων τα
συνθηματικά, τις κάρτες και τα token και μην τους κοινοποιείτε.

Συμμορφωθείτε με όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς κανόνες ασφαλείας
σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.
Επεξεργαστείτε κατάλληλα τέτοιου είδους πληροφορίες και αποφύγετε οποιαδήποτε κακή
χρήση ή καταστροφή τους.

Συνδέστε στο εταιρικό δίκτυο της bioMérieux μόνο λογισμικό τεχνολογίας πληροφοριών
της εταιρείας, εκτός εάν έχετε εξουσιοδότηση από το σύστημα πληροφοριών ή εάν
χρησιμοποιείτε απομακρυσμένες συνδέσεις για τις οποίες έχετε λάβει έγκριση εκ των
προτέρων.

Βεβαιωθείτε ότι, εάν χρειαστεί να συζητηθούν πληροφορίες με τρίτα μέρη, τυχόν
συμφωνίες εμπιστευτικής κοινοποίησης βρίσκονται σε ισχύ και τηρούνται.

Αποφύγετε την εισαγωγή κακόβουλου, πειρατικού ή μη εγκεκριμένου λογισμικού στα
συστήματα πληροφοριών του Ομίλου bioMérieux.

Μην ξεχνάτε ότι τα δεδομένα που παράγονται στα συστήματα της Εταιρείας εξακολουθούν
να αποτελούν ιδιοκτησία της bioMérieux, με εξαίρεση τις πληροφορίες που τελούν υπό την
προστασία τοπικών κανονισμών περί ιδιωτικότητας.

Μην συμμετέχετε ποτέ σε παραβιάσεις ή διακοπές της ασφάλειας των συστατικών
στοιχείων των συστημάτων πληροφοριών.

Αναφέρετε αμέσως οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να θέσει την εμπιστευτικότητα
ευαίσθητων πληροφοριών σε κίνδυνο.

Να αποστέλλετε ή να αποθηκεύετε εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός του δικτύου του
Ομίλου bioMérieux, μόνο εάν πληρούνται οι κανόνες εμπιστευτικότητας.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα συστήματα πληροφοριών του Ομίλου bioMérieux για να
συμμετέχετε ενεργά στην παροχή ή διαβίβαση πληροφοριών ή υλικού που παραβιάζει
τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους των χωρών.
Μην δανείζετε ποτέ τον φορητό υπολογιστή σας εάν δεν είστε παρόντες και δεν
επιβλέπετε την κατάσταση.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥΣ

Για να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της διαγνωστικής in vitro , η bioMérieux
επενδύει σημαντικούς πόρους ανθρώπινου δυναμικού και χρηματικούς πόρους για τη
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή ιδεών σε τεχνικό, επιστημονικό, οικονομικό ή
επιχειρηματικό επίπεδο. Οι εν λόγω πληροφορίες αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη
bioMérieux και πρέπει να απολαμβάνουν απόλυτη φυσική και νομική προστασία.

Η εσωτερική πληροφόρηση (insider trading) αφορά τη χρήση απόρρητων πληροφοριών ως
παράγοντα κατά τη λήψη κάποιας επενδυτικής απόφασης. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες δεν
είναι διαθέσιμες σε άλλους επενδυτές, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες
μπορεί να επιτύχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες της
αγοράς.

Η φυσική προστασία περιλαμβάνει μέτρα όπως η προστασία του κωδικού πρόσβασης και η
κρυπτογράφηση για τα ηλεκτρονικά δεδομένα ή η αποθήκευση σε χώρο με κλειδαριά για τα
έντυπα έγγραφα, η επιμελής διαχείριση της ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας, η
αποφυγή διενέργειας συζητήσεων για εμπιστευτικές πληροφορίες σε δημόσιους χώρους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε προσωπικές επενδύσεις χωρίς περιορισμούς,
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς μετοχών της Εταιρείας, όταν οι εν λόγω επενδύσεις δεν
παραβιάζουν τις πολιτικές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εμπορικών
Συναλλαγών. Ωστόσο, πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι οι νόμοι και κανονισμοί περί αξιών και
χρηματιστηριακών αγορών απαγορεύουν τη χρήση απόρρητων πληροφοριών που αφορούν
τις τιμές ως μέρος επενδυτικής απόφασης

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπορικών μυστικών και των
απόρρητων πληροφοριών της bioMérieux. Τα εμπορικά μυστικά μπορεί να περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων, διεργασιών, προϊόντων, τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας.
Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους εργαζομένους της bioMérieux να οικειοποιούνται
οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκομίζουν από τρίτο μέρος κατά τη διεξαγωγή των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, όταν αυτές μπορούν ευλόγως να θεωρηθούν
εμπιστευτικές, αντικείμενο λογοκλοπής ή παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (μεταξύ άλλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα (domain) ή εμπορικών μυστικών) τρίτου μέρους.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Προστατεύστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της bioMérieux.

Ως εμπιστευτική πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη
bioMérieux, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί από τη bioMérieux μέσω
επίσημου δελτίου τύπου, και η οποία, σε περίπτωση δημοσιοποίησης, θα ήταν πολύ
πιθανό να επηρεάσει την τιμή της μετοχής της bioMérieux ή την τιμή των
χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτή.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ
Για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών, δεν πρέπει να:
Αγοράζετε ή να πουλάτε μετοχές βάσει οποιωνδήποτε πληροφοριών που γίνονται
γνωστές μέσω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μας με τη bioMérieux και δεν είναι
διαθέσιμες στο κοινό.
Μοιράζεστε τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες με κανέναν.

Σεβαστείτε την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα τρίτων μερών.
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The power to fight infectious diseases

#pioneeringdiagnostics
Παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των in vitro διαγνωστικών προϊόντων για πάνω από 55
χρόνια, η bioMérieux είναι παρούσα σε περισσότερες από 160 χώρες μέσω 44
θυγατρικών και ενός μεγάλου δικτύου διανομέων. Το 2020, τα έσοδα ανήλθαν σε € 3,1
δισ., με 93% των διεθνών πωλήσεων.
Η bioMérieux παρέχει διαγνωστικές λύσεις (συστήματα, αντιδραστήρια, λογισμικό) που
καθορίζουν την πηγή της νόσου και τη επιμόλυνση για τη βελτίωση της υγείας του
ασθενούς και την ασφάλεια των καταναλωτών. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κυρίως
για τη διάγνωση μολυσματικών ασθενειών. Χρησιμοποιούνται επίσης για την ανίχνευση
μικροοργανισμών σε γεωργικά, φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.
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