ΚΏΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ
ΤΟ ΕΧΈΓΓΥΟ ΤΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΆΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
06 ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ
08 ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ

10 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΌΣ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ
11 ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΆ

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Ο ΚΏΔΙΚΑΣ

12 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΕΓΕΊΡΕΤΕ ΈΝΑ ΖΉΤΗΜΑ

22 ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

24 Προστασία εμπιστευτικών και

14 ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

16 Σεβασμός στους ανθρώπους
18 Διατήρηση της υγείας και της

ασφάλειας και προστασία των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος

20 Προστασία ιδιωτικότητας και

προσωπικών δεδομένων

ευαίσθητων πληροφοριών

26 Πρόληψη εκμετάλλευσης

εμπιστευτικών πληροφοριών

28 Προστασία της εικόνας μας κατά τη

χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

30 ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ
ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

32 Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων
34 Συμμετοχή στον δημόσιο βίο
36 Σεβασμός στον ελεύθερο ανταγωνισμό
38 Καταπολέμηση της δωροδοκίας και

της διαφθοράς

40 Αλληλεπίδραση με τους ασθενείς
42 Αλληλεπίδραση με την επιστημονική

κοινότητα

44 Διαφάνεια σχετικά με τα προϊόντα μας
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ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ
Η ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ
ΜΙΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΊ
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ
ΜΑΣ ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΠΛΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ,
ΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.

Η ακεραιότητα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις συμπεριφορές μας.
Στη Sanofi, το πάθος μας είναι να προλαμβάνουμε, να αντιμετωπίζουμε
και να θεραπεύουμε τις ασθένειες σε κάθε στάδιο της ζωής.
Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την υγεία των κοινοτήτων και
να βρίσκουμε νέες λύσεις για τους ασθενείς, συνδυάζοντας την
επιστημονική καινοτομία με την προηγμένη τεχνολογία.
Εμπνεόμαστε από την αντοχή των ασθενών και παίρνουμε δυνάμεις
από την κληρονομιά μας. Δουλεύουμε αδιάκοπα για να βρούμε νέους
τρόπους αντιμετώπισης των χρόνιων, περίπλοκων και σπάνιων νόσων
με φάρμακα που προσφέρουν ελπίδα στους ασθενείς και στο μέλλον της
περίθαλψης.
Για να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση, στόχος μας είναι
να ενεργούμε πάντα με ακεραιότητα. Σε κάθε απόφαση που πρέπει να
λάβουμε, ενσωματώνουμε πλήρως τις ηθικές αρχές μας. Η ακεραιότητα
είναι μια δέσμευση που πρέπει να καθοδηγεί τη συμπεριφορά μας
πέρα από την απλή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών,
οδηγώντας μας στη σωστή επιλογή σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές που μας καθοδηγούν.
Κάθε ένας από εμάς οφείλει να γνωρίζει, να κατανοεί και να εφαρμόζει
αυτές τις αρχές στην καθημερινή του εργασία, ανεξάρτητα από το ρόλο
ή το επίπεδό του στην εταιρία. Σκοπός αυτού του εγγράφου αναφοράς
είναι να υποστηρίξει όλα τα μέλη της Sanofi ώστε να παραμείνουν
πιστά στις δεσμεύσεις τους προς τους ανθρώπους, τους ασθενείς, τους
γιατρούς, τους επιστήμονες, τους συνεργάτες, τους επενδυτές και την
κοινωνία γενικότερα.
Κάθε ένας από εμάς οφείλει να εφαρμόζει εμπράκτως τον Κώδικα
Δεοντολογίας της Sanofi. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη
και αφοσίωσή σας στους ασθενείς. Μας εμπνέουν όχι μόνο να είμαστε
πρωτοπόροι, αλλά και να ενεργούμε με ακεραιότητα.
Paul Hudson
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ
ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΥΓΕΙΑΣ, Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ
ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ.

Λόγω του ότι στοχεύουμε να ενεργούμε ως συνοδοιπόροι σε αυτό
το ταξίδι υγείας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, τους εργαζόμενους
της Sanofi, να ενεργούμε με ακεραιότητα σε κάθε περίσταση που
μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Η υιοθέτηση των σωστών συμπεριφορών
είναι η δέσμευσή μας στην κοινωνία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ,
η απόκτηση βιώσιμης εμπιστοσύνης από τους ανθρώπους είναι
απαραίτητη για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα της
εταιρείας μας.
Αυτό το έγγραφο, ο Κώδικας Δεοντολογίας μας, καλύπτει τους
τομείς που είναι απαραίτητοι στην κουλτούρα Ακεραιότητάς μας.
Προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για το πώς να συμπεριφερόμαστε
ως εργαζόμενοι της Sanofi, όταν αλληλεπιδρούμε με κάθε είδους
ενδιαφερόμενα μέρη.
Η δεοντολογική λήψη αποφάσεων δεν είναι πάντα εύκολη.
Απαιτεί τη χρήση της ορθής κρίσης για την αξιολόγηση
καταστάσεων και σχετικών κινδύνων. Το να πράττει κανείς
το σωστό, τη σωστή στιγμή και για τους σωστούς λόγους,
απαιτεί ισορροπία, δικαιοσύνη και θάρρος.
Πέρα από αυτόν τον κώδικα, το τμήμα Δεοντολογίας και
Επιχειρηματικής Ακεραιότητας έχει σχεδιάσει προγράμματα που
προσφέρουν, μεταξύ άλλων, διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, καθώς και
μια εξειδικευμένη εσωτερική σελίδα (intranet) που συγκεντρώνει
βασικές πληροφορίες που στοχεύουν στην έμπνευση μιας
κουλτούρας ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
Ενθαρρύνω τους πάντες να έρθουν σε επαφή με την ομάδα
Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας για να
αναζητήσουν συμβουλές και υποστήριξη.
Julien Durand
Επικεφαλής του Τμήματος Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής
Ακεραιότητας
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ΠΟΙΟΝ
ΑΦΟΡΆ

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Ο
ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΑΥΤΌΣ Ο ΚΏΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ
ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΆΒΟ ΤΗΣ SANOFI,
ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ
ΆΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΊ
ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ
ΤΗΣ SANOFI.

Ο ΚΏΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ
ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΆ ΌΛΟΥΣ ΕΜΆΣ
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΎΜΕ
ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΑΥΤΟΎΣ ΜΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ
ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΜΕ.

Μερικές καταστάσεις δεν έχουν εύκολο χειρισμό. Η λήψη δεοντολογικών
αποφάσεων μερικές φορές φαίνεται δύσκολη, καθώς υπερβαίνει την
απλή συμμόρφωση με ένα σύνολο κανόνων.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το εργαλείο αναφοράς που βοηθά όλους
εμάς να ενεργούμε με ακεραιότητα θέτοντας ορισμένες ερωτήσεις
στους εαυτούς μας σχετικά με τις επιχειρηματικές περιστάσεις που
αντιμετωπίζουμε. Πέραν του Κώδικα, η Sanofi έχει επίσης θέσει σε
ισχύ, ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών με τις οποίες πρέπει
να συμμορφωνόμαστε. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις όποτε είναι
αναγκαίο, για να πράττουμε το σωστό με τον σωστό τρόπο τη
σωστή στιγμή και για τους σωστούς λόγους.
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η καθοδήγηση σε αυτό τον
Κώδικα διαφοροποιείται από τους τοπικούς νόμους ή τα έθιμα μιας
συγκεκριμένης χώρας. Σε περιπτώσεις όπου οι τοπικοί νόμοι ή έθιμα
θέτουν υψηλότερα πρότυπα από αυτά που ορίζονται στον Κώδικα,
πρέπει πάντα να ισχύουν οι τοπικοί νόμοι και έθιμα. Εάν, αντίθετα,
ο Κώδικας προσφέρει υψηλότερα πρότυπα, πρέπει να υπερισχύει.

ΕΆΝ ΈΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ, ΘΈΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΌ
ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΞΉΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ:
 αραβαίνω κάποιον νόμο, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές
Π
και διαδικασίες της Sanofi;
Είμαι ασυνεπής με τις δεοντολογικές αξίες;

Όλοι μας έχουμε την ευθύνη κατανόησης του περιεχόμενου
του Κώδικα. Εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να διακυβεύονται τα
δεοντολογικά μας πρότυπα, είναι καθήκον μας να εγείρουμε
το ζήτημα.

 υμπεριφέρομαι σε άλλους με τον ίδιο τρόπο που θα περίμενα
Σ
να μου συμπεριφέρθουν;
Θα χρωστάω κάτι ως αντάλλαγμα σε κάποιον;
 α μπορούσε η απόφασή μου να φανεί ακατάλληλη,
Θ
εάν δημοσιευόταν στο πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας;

ΕΆΝ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΊ, ΜΗΝ ΤΟ ΚΡΑΤΆΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΌ ΣΑΣ, ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΕΓΕΊΡΕΤΕ ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ.
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ΠΏΣ ΝΑ ΕΓΕΊΡΕΤΕ
ΈΝΑ ΖΉΤΗΜΑ
ΕΆΝ ΈΝΑΣ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
SANOFI ΈΧΕΙ ΚΆΠΟΙΑ
ΑΝΗΣΥΧΊΑ Ή ΘΕΩΡΕΊ
ΚΑΛΉ ΠΊΣΤΗ ΌΤΙ ΈΧΕΙ
ΥΠΆΡΞΕΙ Ή ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΠΑΡΆΒΑΣΗ
ΚΆΠΟΙΟΥ ΝΌΜΟΥ,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ,
ΔΙΆΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ Ή
ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΤΗΣ
SANOFI Ή ΚΆΠΟΙΑΣ
ΑΡΧΉΣ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΤΗΣ
SANOFI, ΤΌΤΕ ΕΊΝΑΙ
ΚΑΘΉΚΟΝ ΤΟΥ ΝΑ
ΕΓΕΊΡΕΙ ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ
ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΎ
ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΊ ΠΙΟ
ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ.

Παρόλα αυτά, ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους της Sanofi να
εγείρουν τις ανησυχίες τους άμεσα στο τμήμα Δεοντολογίας και
Επιχειρηματικής Ακεραιότητας, μέσω του Επικεφαλής Δεοντολογίας
και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (Αρμοδίου Συμμόρφωσης)
ή μέσω των Γραμμών Βοήθειας Συμμόρφωσης, ως εξής:
Όλες οι χώρες, εκτός της Βορείου Αμερικής:
στο διαδίκτυο: https://sanofiaventisgroup.ethicspoint.com
ε ναλλακτικά, μέσω τηλεφώνου: οι τοπικοί αριθμοί κλήσης
αναφέρονται στο τοπικό σας intranet ή μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον διεθνή μας αριθμό κλήσης με χρέωση
καλούμενου: 0044 1249 661 808

Βόρειο Αμερική:
Τηλέφωνο: 1-800-648-1297
Email: NACompliance@sanofi.com
Στο διαδίκτυο: www.sanofi.ethicspoint.com

Επιπλέον, οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Sanofi στον οποίο έχει
αναφερθεί κάποια ανησυχία, πρέπει να προωθήσει το θέμα στον
σχετικό Επικεφαλή Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας
(Αρμόδιο Συμμόρφωσης) ή στις ασφαλείς Γραμμές Βοήθειας
Συμμόρφωσης παραπάνω.
Οι εργαζόμενοι που εγείρουν ζητήματα δεν θα υποστούν πειθαρχικές
διώξεις ή διακρίσεις, εφόσον ενεργούν με καλή πίστη και χωρίς δόλια
πρόθεση, ακόμη κι αν τα γεγονότα που αναφέρονται αποδειχθούν
ανακριβή ή αν δεν γίνουν περαιτέρω ενέργειες.
Το τμήμα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ακεραιότητας θα ερευνήσει
τα αναφερόμενα γεγονότα, με την υποστήριξη άλλων τμημάτων,
αν χρειάζεται.
Σε περιπτώσεις που οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν από την
έρευνα, η Sanofi θα αντιμετωπίζει την κατάσταση με διορθωτικές ή/και
πειθαρχικές κυρώσεις και δικαστικές διώξεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
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ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Για ένα συναρπαστικό,
δημιουργικό και ασφαλές
περιβάλλον εργασίας

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ
Η SANOFI ΠΡΟΆΓΕΙ
ΈΝΑΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΌ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌ ΧΏΡΟ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΧΩΡΊΣ
ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ
ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ.

Δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε σεβασμό και να προωθούμε τα
ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Κατευθυντήριες Αρχές των
Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Από το 2003, έχουμε υπογράψει την Παγκόσμια Συμφωνία των
Ηνωμένων Εθνών και είμαστε σε επαγρύπνηση σχετικά με θέματα
που καλύπτονται από τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (στις οποίες περιλαμβάνονται η απαγόρευση
της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας και ο
σεβασμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι). Προωθούμε τη
διαφορετικότητα, εφαρμόζουμε δικαιοσύνη και εκφράζουμε ευγένεια
στις αλληλεπιδράσεις μας με άτομα εντός και εκτός της Sanofi.
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H SANOFI ΔΕΣΜΕΎΕΤΑΙ:
 α απαγορεύει οποιαδήποτε συμπεριφορά
Ν
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την
αξιοπρέπεια ενός ατόμου.
 α επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην
Ν
παρενόχληση και όλες τις μορφές
διάκρισης σχετικά με τα εξής:
φύλο
ταυτότητα φύλου
ηλικία
καταγωγή
θρησκεία
σεξουαλικό προσανατολισμό
εμφάνιση
υγεία
αναπηρία
συνδικαλιστική δραστηριότητα
πολιτικές απόψεις
εθνικότητα
οικογενειακή κατάσταση.

 α υποστηρίζει ίσες ευκαιρίες για κάθε
Ν
εργαζόμενο ή υποψήφιο όσον αφορά
την πρόσληψη.
κατά την προσέλκυση, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση, τις αποδοχές, την κοινωνική
ασφάλιση, την ενδοεταιρική μετακίνηση
και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι μόνοι
παράγοντες που λαμβάντονται υπόψη
είναι οι ικανότητες, η εμπειρία και η
ατομικές κλίσεις.
 α προωθεί τη διαφορετικότητα, καθώς
Ν
πιστεύουμε ότι οι ξεχωριστές ταυτότητες
των ανθρώπων μας και των εξωτερικών
επιχειρηματικών μας εταίρων αποτελούν
πηγή δύναμης και βασικό συστατικό
της επιτυχίας μας.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 σεβόμαστε τους άλλους και να τους
Να
φερόμαστε όπως τους αξίζει ως
συνανθρώπους μας.
 α μην ανεχόμαστε ούτε να
Ν
εμπλεκόμαστε σε καμίας μορφής
παρενόχληση (π.χ. σωματική,
σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική
ή άλλης μορφής).
 α αποφεύγουμε τη μεροληψία και τις
Ν
προκαταλήψεις σχετικά με τις απόψεις,
την εμφάνιση και τις συμπεριφορές
των συναδέλφων μας.
 α δημιουργούμε ή να συνεισφέρουμε
Ν
στη δημιουργία ενός θετικού
περιβάλλοντος εργασίας για τους
ανθρώπους που εργάζονται στην
ή για τη Sanofi.
 α ενθαρρύνουμε τους εξωτερικούς
Ν
συνεργάτες να σέβονται αυτές τις αρχές
στις αλληλεπιδράσεις τους.

Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας
εταίρους να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις
αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και,
ειδικότερα, με εκείνες που σχετίζονται με την
παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία,
τα ωράρια εργασίας, τις πληρωμές, την ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι και την αποφυγή διακρίσεων.
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ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ SANOFI, Η
ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΜΕΓΆΛΗΣ
ΣΗΜΑΣΊΑΣ.

H SANOFI ΔΕΣΜΕΎΕΤΑΙ:
 α διατηρεί την υγεία, την ποιότητα
Ν
της εργασιακής ζωής και την ασφάλεια
των εργαζομένων και κάθε ατόμου που
σχετίζεται με εμάς, ακόμη και πέρα από
τις άμεσες αλληλεπιδράσεις μας. Με
αυτή τη δέσμευση υπονοείται ότι θα
αξιολογούμε, θα προλαμβάνουμε και
θα ελέγχουμε φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς κινδύνους που είναι
εγγενείς στις δραστηριότητές μας.
 α περιορίζει το περιβαλλοντικό
Ν
αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας
και των προϊόντων σε όλο το μήκος της
αλυσίδας αξίας μας, εξοικονομώντας
νερό και ενέργεια και μειώνοντας τις
εναπομείνασες επιπτώσεις μέσω της
ελάττωσης των εκπομπών, των υγρών
και των στερεών αποβλήτων. Η Sanofi
αναγνωρίζει τον ρόλο της στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αποτελεί συλλογική προσπάθεια το να εξασφαλίζουμε ότι η
Sanofi διαθέτει έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας για τους
εργαζόμενους και τους εξωτερικούς εταίρους, να ελαχιστοποιούμε
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των
προϊόντων μας και να προστατεύουμε τις κοινότητες που
μας περιβάλλουν.
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ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α συμμορφωνόμαστε με τους
Ν
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
που ισχύουν σε περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιείται η Sanofi.
 α εφαρμόζουμε σχετικές απαιτήσεις
Ν
υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος,
συστάσεις ειδικών, ορθές πρακτικές και
να μοιραζόμαστε εμπειρίες εκμάθησης.
 α αξιοποιούμε τη νοοτροπία διατήρησης
Ν
της υγείας, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος με διαφανή, υπεύθυνο
τρόπο που να εκφράζει σεβασμό σε
ολόκληρο το εύρος του οργανισμού μας.
 α προσπαθούμε να αποτρέψουμε
Ν
ατυχήματα, να αποφεύγουμε κινδύνους
υγείας, να προάγουμε την ευημερία
καθώς και να μειώνουμε τις
περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις.
 α ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας,
Ν
τους προμηθευτές και τους εργολάβους
μας να υιοθετήσουν υπεύθυνες
πολιτικές υγείας, ασφάλειας και
περιβαλλοντικής προστασίας.
 α προάγουμε μια εποικοδομητική
Ν
στάση διαφάνειας και διαλόγου με
κάθε εμπλεκόμενο σε σχέση με τη
στρατηγική υγείας, ασφάλειας και
περιβαλλοντικής προστασίας τους.
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ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΣΤΗ SANOFI, Η
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ,
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ,
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ
ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ
ΕΤΑΊΡΩΝ ΕΊΝΑΙ
ΚΑΊΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ.

Η Sanofi δεσμεύεται να προστατεύει τα
προσωπικά δεδομένα και να τα επεξεργάζεται
μόνο εντός των ορίων που τίθενται από τους
ισχύοντες νόμους.
Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται
πληροφορίες οι οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθουν για την ταυτοποίηση ενός
ατόμου, άμεσα ή έμμεσα, με έναν αριθμό
ταυτοποίησης ή έναν ή περισσότερους
παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι
για τη σωματική, φυσική, πνευματική,
οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική τους
ταυτότητα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης,
χαρακτηριστικά εμφάνισης, διεύθυνση email,
κωδικός πρόσβασης ενός υπολογιστή και
πληροφορίες υγείας ή γενετικές πληροφορίες).
Για τη διευκόλυνση μεταφοράς δεδομένων
εντός της Sanofi και σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή οδηγία, έχουμε εκδώσει ένα
σύνολο «Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων»,
οι οποίοι διέπουν τις μεταφορές δεδομένων
από μια ευρωπαϊκή θυγατρική σε μια μη
ευρωπαϊκή θυγατρική της Sanofi.

Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Στη Sanofi, η προστασία
των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων, των ασθενών,
των επαγγελματιών υγείας και άλλων επιχειρηματικών εταίρων
είναι καίριας σημασίας, ειδικά δεδομένης της ανάπτυξης
των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α συμμορφωνόμαστε με τους νόμους
Ν
και τους κανονισμούς που ισχύουν
στη δικαιοδοσία που συλλέγουμε,
αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε
προσωπικές πληροφορίες.
 α συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε,
Ν
γνωστοποιούμε ή αποθηκεύουμε
τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά
δεδομένα για να να επιτύχουμε
τους νόμιμους σκοπούς.
 α διατηρούμε τα δεδομένα για όσο
Ν
καιρό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς
επεξεργασίας τους, σύμφωνα με
την τοπική νομοθεσία.
 α προστατεύουμε τα προσωπικά
Ν
δεδομένα κατά τη συλλογή, την
επεξεργασία, τη χρήση, τη γνωστοποίηση
και την αποθήκευσή τους.
 α αναφέρουμε περιστατικά απορρήτου
Ν
δεδομένων στον εκάστοτε διευθυντή μας,
τον αρμόδιο ασφάλειας της τοποθεσίας
μας ή την Παγκόσμια Υπηρεσία για
την Προστασία της Ιδιωτικότητας
(Privacy-Office-Global@sanofi.com).
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ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Για προστασία και διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας, της
εικόνας και της φήμης μας

ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΕΥΑΊΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
ΣΤΗ SANOFI,
ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΕΥΑΊΣΘΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.

«Εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει
οποιεσδήποτε πληροφορίες, οποιασδήποτε
μορφής, οι οποίες δεν βρίσκονται σε
δημόσια χρήση και τις οποίες πρέπει
να προστατέψουμε από οποιαδήποτε
ακατάλληλη χρήση ή γνωστοποίηση,
επειδή τυχόν τέτοια χρήση ή γνωστοποίηση
θα μπορούσε να βλάψει την Εταιρεία.
Στα παραδείγματα εμπιστευτικών
πληροφοριών περιλαμβάνονται:
οικονομικά αποτελέσματα
τα στρατηγικά/επιχειρηματικά σχέδια
πληροφορίες για τη διαμόρφωση των τιμών
 χέδια μάρκετινγκ και στρατηγικές
σ
επιχειρηματικής ανάπτυξης
κ λινικά δεδομένα, ερευνητικά και τεχνικά
δεδομένα, εφευρέσεις και καινοτομίες
ε μπιστευτικές πληροφορίες που μας
εμπιστεύονται οι επιχειρηματικοί εταίροι.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα
αγαθά μας. Στη Sanofi, είναι απαραίτητη η προστασία κάθε είδους
εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτή η δέσμευση
ισχύει εξίσου για πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία μας, τους
εργαζόμενους μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας.
Η ακατάλληλη χρήση ή η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην εταιρεία μας, στους
επιχειρηματικούς εταίρους, τους προμηθευτές και τους πελάτες
μας, αποδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας, εκθέτοντάς
μας σε κίνδυνο και προκαλώντας βλάβη στη φήμη μας.
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ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α ανατρέχουμε στις πολιτικές της
Ν
Sanofi που διέπουν την εμπιστευτικότητα
και την προστασία ευαίσθητων
πληροφοριών, ειδικότερα:
την Πολιτική Εμπιστευτικότητας
της εταιρείας,
τ ους κανόνες της εταιρείας που σχετίζονται
με τη γνωστοποίηση, την αναπαραγωγή,
τη διατήρηση και την καταστροφή
εγγράφων και οποιωνδήποτε άλλων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων, καθώς
και την εταιρική Πολιτική Διαχείρισης
Αρχείων (διαθέσιμη στο intranet),
τ ους κανόνες της εταιρείας σχετικά με την
ασφάλεια δεδομένων και την ευρύτερη
ασφάλεια, ειδικότερα με αναφορά στο
Καταστατικό Χρήσης Πληροφοριακών
Συστημάτων (διαθέσιμο στο intranet).

 α αντιμετωπίζουμε εμπιστευτικά
Ν
θέματα με εξαιρετική προσοχή σε
εξωτερικούς χώρους (π.χ. τρένα,
αεροπλάνα, εστιατόρια, συνέδρια).
 α συμβουλευόμαστε το Νομικό Τμήμα
Ν
για καθοδήγηση σχετικά με την ανάγκη
σύναψης συμφωνίας εμπιστευτικότητας
ή/και το Τμήμα ITS σχετικά με την
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων
προστασίας δεδομένων.
 α αναφέρουμε στον εκάστοτε διευθυντή
Ν
μας ή το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας
οποιαδήποτε κατάσταση που υποδεικνύει
ότι η προστασία ή η εμπιστευτικότητα
ευαίσθητων πληροφοριών ενδέχεται να
έχει διακυβευθεί (π.χ. απώλεια εγγράφων,
ασυνήθιστα αιτήματα για πληροφορίες,
ενδείξεις για πιθανή αλλοίωση των
πληροφοριακών συστημάτων.
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ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

ΠΡΌΛΗΨΗ
ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΊΑ ΤΥΧΌΝ
ΜΕΤΟΧΏΝ ΤΗΣ SANOFI
Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΗΣ, ΕΝΏ
ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΜΗΔΗΜΟΣΙΕΥΜΈΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΌ
ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΤΗΝ
ΑΞΊΑ ΑΓΟΡΆΣ ΑΥΤΏΝ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΏΝ.

Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών
προκύπτει όταν ένα άτομο εκτελεί αγοραπωλησίες
μετοχών μιας εταιρείας ενώ κατέχει ουσιώδεις
μη-δημοσιευμένες πληροφορίες για αυτή την
εταιρεία. Το πιο χαρακτηριστικό παραδείγμα
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών
είναι η πώληση μετοχών, πριν από την
ανακοίνωση ειδήσεων που θα προκαλέσουν
την πτωση της τιμής ή η αγορά μετοχών πριν
απο την ανακοίνωση θετικων νέων που θα
προκαλεσουν την αύξηση της μετοχής.
Η Sanofi θεωρεί γνώστη, οποιοδήποτε άτομο
κατέχει σημαντικές, εμπιστευτικές πληροφορίες
που επηρεάζουν τις τιμές και σχετίζονται
με τη Sanofi, τις θυγατρικές εταιρείες και
τους εγγεγραμμένους εταίρους. Συνεπώς,
αυτός ο γνώστης πρέπει να απέχει από την
αγοραπωλησία μετοχών της σχετικής εταιρείας,
από την πώληση μετοχών απόδοσης ή την
άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.
Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών
μπορεί να προκύψει όταν αγοράζονται ή
πωλούνται μετοχές πριν από την ανακοίνωση
ειδήσεων που θα έχουν πιθανός θετικό ή αρνητικό
αντίκτυπο στην τιμή μετοχώής της Sanofi ή στην
τιμή ενός τρέχοντος ή υποψήφιου εταίρου μας
και η αγορά ή πώληση αυτών των μετοχών
βασίζεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες
σε σχέση με τα εξής, μεταξύ άλλων:
οικονομικά αποτελέσματα
προτάσεις για εξαγορές ή εκποιήσεις
σημαντικά πορίσματα κλινικών μελετών
έκδοση άδειας κυκλοφορίας για ένα νέο προϊόν
απώλεια ή επίτευξη μιας σημαντικής σύμβασης
εκκρεμούσες δίκες.
Οι κανόνες σχετικά με την εκμετάλλευση
εμπιστευτικών πληροφοριών δεν ισχύουν
μόνο για τις μετοχές της Sanofi, αλλά, επίσης,
τις μετοχές οποιουδήποτε τρίτου μέρους
με το οποίο έχει σχέση η εταιρεία.
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ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α συμμορφωνόμαστε με νόμους
Ν
και κανονισμούς που ισχύουν για
την εκμετάλλευση εμπιστευτικών
πληροφοριών, ανεξαρτήτως της
θέσης μας στον οργανισμό.
 α γνωστοποιούμε εμπιστευτικές
Ν
πληροφορίες αυστηρά μόνο όταν
κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί με αλυσίδες
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και συζητήσεις σε δημόσιους χώρους,
όπως τρένα, αεροπλάνα, εστιατόρια,
συνέδρια και ανοιχτούς χώρους.
 α διασφαλίζουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη
Ν
διατηρούν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που τους παρέχουμε,
συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας
δεσμεύσεις ή ρήτρες εμπιστευτικότητας.
 α διατηρούμε την εμπιστευτικότητα
Ν
των πληροφοριών που ενδέχεται να
έχουμε λάβει από τρίτους.
 α κατανοούμε ότι πληροφορίες που δεν
Ν
είναι ουσιώδεις για τη Sanofi ενδέχεται
να είναι ουσιώδεις για τους εταίρους μας.
Ε άν έχουμε αμφιβολίες να
συμβουλευόμαστε το Νομικό Τμήμα
πριν την αγορά ή την πώληση μετοχών.
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ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΜΈΣΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
SANOFI ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΤΑ
ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΜΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ.

Για την προστασία της εικόνας και της
φήμης της εταιρείας απαιτείται από τους
εργαζομένους της Sanofi να χρησιμοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κατάλληλο
τρόπο, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε
προσωπικό επίπεδο. Αυτή η απαίτηση ισχύει
για όλα τα ψηφιακά μέσα μέσα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν διαδραστικά, όπως οι
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook®,
LinkedIn® και Twitter®), τα blogs και οι σελίδες
κοινοποίησης φωτογραφιών/βίντεο (π.χ.
YouTube®, Flickr®, τα wiki και τα φόρουμ).
Κάθε εργαζόμενος της Sanofi που αναρτά
περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή εμπλέκεται σε
δραστηριότητες (π.χ. κοινοποιήσεις, «μου
αρέσει», αξιολογήσεις) στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ακόμη και σε επίπεδο ιδιωτικής
χρήσης, πρέπει να θυμάται ότι αυτές οι
δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποδοθούν
στη Sanofi και να επηρεάσουν αρνητικά
την εικόνα και τη φήμη της. Συνεπώς, κάθε
εργαζόμενος που χρησιμοποιεί τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ενεργεί
υπεύθυνα και να λαμβάνει υπόψη τις
συνέπειες για τη Sanofi.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι αναρτήσεις ή τα
σχόλια σε διαδικτυακό περιεχόμενο μπορούν πολύ εύκολα να
επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη της εταιρείας μας, των
υπαλλήλων ή των επιχειρηματικών εταίρων μας. Συνεπώς,
οι εργαζόμενοι της Sanofi πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με υπευθυνότητα. Εξάλλου, μόνο
εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι επιτρέπεται να μιλάνε εκ
μέρους της Sanofi για την εταιρεία ή τα προϊόντα μας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α λαμβάνουμε υπόψη ότι κάθε
Ν
πληροφορία που αναρτάται στο
διαδίκτυο θα μπορούσε να επηρεάσει
τα άτομα που αναφέρονται σε αυτή,
καθώς και την εικόνα και τη φήμη
της Sanofi.
 α ενεργούμε υπεύθυνα όταν
Ν
γνωστοποιούμε πληροφορίες, δηλώσεις
ή απόψεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Να μην σχολιάζουμε ή να
συζητούμε περιεχόμενο σχετικά με
δραστηριότητες της Sanofi, υγειονομικές
αρχές ή ανταγωνιστές που αναρτώνται
από τρίτους ή το κοινό.
 α αναφέρουμε τυχόν αρνητικά
Ν
σχόλια ή διαδικτυακές συζητήσεις
για προβλήματα που σχετίζονται με
τα προϊόντα της Sanofi στο Τμήμα
Επικοινωνίας και το Τμήμα Παγκόσμιας
Φαρμακοεπαγρύπνησης (GPE).
Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας
είναι διαθέσιμα στο intranet.
 α προωθούμε τα αιτήματα των μέσων
Ν
ενημέρωσης στην ομάδα διαχείρισης
σχέσεων με τα ΜΜΕ.
Να επικοινωνούμε με τον αρμόδιο
διευθυντή ή τη σχετική ομάδα
επικοινωνιών, εάν έχουμε αμφιβολίες
σχετικά με την πολιτική των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με αυτούς.
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ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ
ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ
Για τη διατήρηση της
εμπιστοσύνης στις
εταιρικές σχέσεις με τους
εμπλεκόμενους –δηλαδή
ασθενείς, πελάτες, μετόχους,
προμηθευτές και άλλους
επιχειρηματικούς εταίρους
και πολίτες- με τους οποίους
δραστηριοποιείται η Sanofi.

ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ
ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ
ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΜΕ ΚΆΘΕ
ΠΙΘΑΝΉ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΗ ΧΕΙΡΙΖΌΜΑΣΤΕ
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ
ΤΡΌΠΟ.

Η Sanofi δεσμεύεται να εντοπίζει προληπτικά
και να γνωστοποιεί κάθε κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχει μέτρα
για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της.
Για να προληφθούν τυχόν συγκρούσεις
συμφερόντων, κάθε εργαζόμενος της Sanofi
πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να
υιοθετεί την κατάλληλη συμπεριφορά σε
καταστάσεις στις οποίες η αντικειμενικότητα
της επιχειρηματικής του απόφασης ενδέχεται
να επηρεαστεί, ειδικά σε περιπτώσεις:
Εξωτερικών δεσμεύσεων
Εργασία για ή λήψη αποδοχών από πάροχο
ή πελάτη της Sanofi.
Διατήρηση οικονομικού συμφέροντος
ή σχέση με έναν ανταγωνιστή, πελάτη ή
πάροχο της Sanofi, ή άλλο τρίτο μέρος που
δραστηριοποιείται με τη Sanofi.
Άμεση ή έμμεση εξαγορά ή κατοχή,
τυχόν συμφερόντων σε μορφή ακινήτου
ή περιουσιακού στοιχείου κάθε είδους με
σκοπό την πώλησή του ή την ενοικίασή
του στη Sanofi.
Ζήτηση προσωπικού οφέλους από ένα τρίτο
μέρος για να επηρεάσει μια ευνοϊκή απόφασης
της Sanofi προς αυτό το τρίτο μέρος.
Συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξωτερική
δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό που να
εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά σας
να αφιερώσετε τον κατάλληλο χρόνο και
προσοχή στα καθήκοντά σας.

Προσωπικών σχέσεων

Η σύγκρουση συμφερόντων αποτελεί μια κατάσταση που
ενέχει κίνδυνο παρέμβασης ή έστω υποψίας παρέμβασης του
προσωπικού συμφέροντος στα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα
της Sanofi. Κάθε σύγκρουση συμφερόντων δημιουργεί την
εντύπωση ακατάλληλης συμπεριφοράς, γεγονός που μπορεί
να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Sanofi. Για αυτούς τους
λόγους, είναι απαραίτητο να εντοπίζουμε κάθε πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων και να τη χειριζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο.
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 λληλεπίδραση με κάποιον συγγενή που
Α
εργάζεται για ή έχει υποβάλει αίτηση για
εργασία στη Sanofi, κάποιον ανταγωνιστή,
πάροχο ή πελάτη της Sanofi.
Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους της
Sanofi από συγγενή ή εταιρεία στην οποία
έχει συμφέροντα κάποιος συγγενής.

Λήψης αντικειμένου αξίας
 αποδοχή δώρου ενδέχεται να προκαλέσει
Η
αίσθηση υποχρέωσης στον παραλήπτη,
πιθανόν υπονομεύοντας τη αντικειμενικότητα
των αποφάσεών του, και ενδέχεται να
εκληφθεί ως δώρο με πρόθεση να διαφθείρει
τον ίδιο ή άλλο εργαζόμενο της Sanofi.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α γνωστοποιούμε κάθε πραγματική
Ν
ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων
προτού εμπλακούμε στη συναλλαγή,
τη δραστηριότητα ή τη σχέση που
οδηγεί στην περίσταση που αναφέρεται.
 α γνωστοποιούμε πραγματικές ή
Ν
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ως
μέρος της διαδικασίας πρόσληψης.
 α γνωστοποιούμε κάθε πραγματική
Ν
ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων
ετησίως, στην περίπτωση που ανήκουμε
στους Υπαλλήλους Υψηλής Έκθεσης της
Sanofi, δηλαδή στους διευθυντές πρώτης
γραμμής και σε όλους τους εργαζόμενους
της Sanofi που εμπλέκονται τακτικά στη
δημιουργία συμβάσεων, την αγορά, την
πώληση ή την ενοικίαση υπηρεσιών,
υλικών, ακινήτων ή προϊόντων.
 α απέχουμε από τη συμμετοχή στο
Ν
διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε
πελάτη, παρόχου ή ανταγωνιστή της
Sanofi. Η συμμετοχή σε εξωτερικά
διοικητικά συμβούλια, εκτός των
επαγγελματικών καθηκόντων των
υπαλλήλων της Sanofi, επιτρέπεται,
κατόπιν έγκρισης, μόνο για τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής και
πρέπει να περιορίζεται στην παροχή
υπηρεσιών που να συνάδει με τα
καθήκοντά τους στη Sanofi.
 α ρωτάμε τον εκάστοτε διευθυντή
Ν
ή Επικεφαλή Δεοντολογίας και
Επιχειρηματικής Ακεραιότητας
(Αρμόδιο Συμμόρφωσης) για το
πώς να χειριστούμε μια σύγκρουση
συμφερόντων, αντί να στηριζόμαστε
αποκλειστικά στην ερμηνεία μας,
καθώς η προσωπική μας εκτίμηση
ενδέχεται να αλλοιώνεται από την
εκάστοτε κατάσταση.
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ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΌΣΙΟ ΒΊΟ
Η SANOFI ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ
ΜΕ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ,
ΕΙΛΙΚΡΊΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΤΆ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΌΣΙΟ ΒΊΟ.

Ως εταιρικός πολίτης, η Sanofi εμπλέκεται στον
δημόσιο βίο των χωρών και των περιοχών στις
οποίες δραστηριοποιείται. Σε αυτό ενδέχεται
να περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε συζητήσεις
δημόσιου ενδιαφέροντος, η συμμετοχή στην
ανάπτυξη δημοσίων πολιτικών και η εκτέλεση
δωρεών ή χρηματικών συνεισφορών σε
δημόσιους οργανισμούς για την υποστήριξη
των αποστολών αυτών των οργανισμών.
Με καθεμία από αυτές τις προσπάθειες,
προσπαθούμε συνεχώς να συνεισφέρουμε θετικά
στο δημόσιο βίο και να μην συγκαλύπτουμε
ποτέ τις δραστηριότητές μας. Ενεργούμε
πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων μας
στο δημόσιο βίο με την προσωπική ιδιότητά
τους. Για να αποφευχθεί κάθε παρανόηση,
οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεκαθαρίζουν ότι
συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ως προσωπική
επιδίωξη και όχι εκ μέρους της Sanofi.

Η Sanofi λειτουργεί με διαφάνεια, ειλικρίνεια και ακεραιότητα
κατά τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο. Κανένας εργαζόμενος
ή εκπρόσωπος της Sanofi δεν πρέπει να ενεργεί ή να μιλά
για δημόσια ζητήματα ως εκπρόσωπος της εταιρείας χωρίς
εξουσιοδότηση. Οι εργαζόμενοι της Sanofi μπορούν να
συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ανεξάρτητα, υπό τον όρο
ότι η συμμετοχή τους είναι καθαρά προσωπική επιδίωξη
που δεν σχετίζεται με τη Sanofi.

34 SANOFI - ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

Μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι μπορούν
να μιλούν εκ μέρους της εταιρείας δημοσίως.
Κανένας εργαζόμενος ή εκπρόσωπος της Sanofi
δεν έχει εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την
εταιρεία στην υποστήριξη κάποιου πολιτικού
κόμματος, πολιτικού ή υποψηφίου με κανέναν
τρόπο, αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσει τη
σχέση με τη Sanofi σε πολιτικές δραστηριότητες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ομοσπονδιακός
νόμος δίνει την άδεια για τη δημιουργία
εταιρικών Επιτροπών Πολιτικής Δράσης
(Political Action Committee, PAC), οι οποίες
μπορούν να συνεισφέρουν στις καμπάνιες
υποψηφίων σε ομοσπονδιακές και μερικές
πολιτειακές εκλογές. Οι PAC εγγράφονται στην
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εκλογών ή/και στις
πολιτειακές υπηρεσίες, όπως απαιτείται από τον
νόμο. Η Sanofi έχει ιδρύσει τη Sanofi US Services
Inc. Employees' PAC, καθώς και μια πολιτειακή
PAC στη Μασαχουσέτη, τη Sanofi Massachusetts
Political Action Committee, καθεμία από τις
οποίες λαμβάνει συνεισφορές από κατάλληλα
άτομα και πραγματοποιεί συνεισφορές σε
ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς υποψηφίους
που υποστηρίζουν δημόσιες πολιτικές
που προάγουν την έρευνα, εξασφαλίζουν
την πρόσβαση ασθενών σε φάρμακα και
επιβραβεύουν την καινοτομία.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α συμμετέχουμε στις δημόσιες
Ν
δραστηριότητες με διαφάνεια,
ακεραιότητα και ειλικρίνεια.
 α παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας
Ν
ως εκπροσώπους της Sanofi μόνο
όταν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να
το κάνουμε.
 α ξεκαθαρίζουμε ότι συμμετέχουμε
Ν
στη δημόσια ζωή με την προσωπική
ιδιότητά μας και εκ μέρους του εαυτού
μας και όχι ως εκπρόσωποι της Sanofi.
 α ξεκαθαρίζουμε ότι οι απόψεις που
Ν
εκφράζουμε είναι μόνο δικές μας και
δεν εκπροσωπούν τη θέση της Sanofi.
 ε περίπτωση αμφιβολιών, αναζητήστε
Σ
συμβουλές αρχικά από το Τμήμα
Εξωτερικών Υποθέσεων και, στη συνέχεια,
από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το
Νομικό Τμήμα ή το Τμήμα Δεοντολογίας &
Επιχειρηματικής Ακεραιότητας.

SANOFI - ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

35

ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΎΘΕΡΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌ
Η SANOFI
ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ,
ΕΠΙΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ
ΣΕΒΑΣΜΌ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΊΚΑΙΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:

Μπορεί να εγερθούν ζητήματα περί ανταγωνισμού
και καταπολέμησης μονοπωλίου από επαφές
μεταξύ της Sanofi και των ανταγωνιστών,
των προμηθευτών ή των πελατών της. Όλοι
οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται
με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και να απέχουν
από όλες τις ακατάλληλες συμπεριφορές απέναντι
στους ανταγωνιστές μας. Στις αντιανταγωνιστικές
συμπεριφορές ενδέχεται να περιλαμβάνονται
οι εξής:

 α μην επιτρέπουμε ποτέ στους
Ν
νεοπροσληφθέντες να μοιράζονται
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά
με τους ανταγωνιστές στους οποίους
εργάζονταν προηγουμένως.
 α μην ανταλλάσσουμε με τους
Ν
ανταγωνιστές, άμεσα ή έμμεσα, μέσω
των προμηθευτών ή άλλων ενδιάμεσων,
πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
κ λίμακες τιμών, μεθόδους τιμολόγησης,
κόστος αγαθών και υπηρεσιών ή προϊόντων,
προμήθειες, όρους προώθησης και
τιμολόγησης, κέρδη ή περιθώρια
και εκπτώσεις
όρους πώλησης

 σύναψη συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων
Η
ανεπίσημων συμφωνιών, με τους ανταγωνιστές
για τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση
διαγωνισμών, τον επιμερισμό αγοράς και
συμφωνίες για τον περιορισμό των προμηθειών.

 χέδια και στρατηγικές μάρκετινγκ των
σ
προϊόντων μας

 ανταλλαγή ευαίσθητων από την άποψη
Η
του ανταγωνισμού πληροφοριών με τους
ανταγωνιστές.

 ειοδοτικοί διαγωνισμοί και πρόθεση ή μη
μ
για συμμετοχή σε αυτούς

 κατάχρηση μιας πιθανής κυρίαρχης θέσης
Η
στην αγορά.
 επιβολή περιορισμών σε πελάτες ή
Η
προμηθευτές.
 συμμετοχή σε συγκεκριμένες συγχωνεύσεις
Η
και εξαγορές.

 ιομηχανική δυνατότητα, logistics, ποιότητα
β
προϊόντων, μελλοντικά σχέδια επέκτασης
 ιαίρεση αγοράς ανά περιοχή, ανά πελάτη
δ
ή ανά θεραπευτικό τομέα

προμηθευτές ή πελάτες
 ποιεσδήποτε ευαίσθητες και εμπιστευτικές
ο
πληροφορίε σχετικές με την επιχείρηση.

 Να αποφεύγουμε ανεπίσημες επαφές
με τους ανταγωνιστές με σκοπό τη
συζήτηση θεμάτων που μπορεί να
παραβαίνουν την αντιμονοπωλιακή
νομοθεσία και τη νομοθεσία περί
ανταγωνισμού. Παραδείγματα τέτοιων
συναντήσεων είναι φόρουμ, συνέδρια και
συναντήσεις επαγγελματικών συλλόγων.
 οτέ, κατά τις συναλλαγές με πελάτες
Π
και προμηθευτές, να μην
 εριορίζουμε την ελευθερία του πελάτη
π
να ορίσει την τιμή μεταπώλησης
αποκλείουμε ανταγωνιστές εκτός
της αγοράς.

 α μην συνάπτουμε συμφωνίες
Ν
μποϋκοτάζ πελατών ή προμηθευτών.
Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και η
νομοθεσία περί ανταγωνισμού ενδέχεται
να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε
χώρα, οπότε σε περίπτωση αμφιβολιών,
αναζητήστε συμβουλές από το
Νομικό Τμήμα.
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ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ
ΣΤΗ SANOFI, Η
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΏΝ
ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ.

Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της Sanofi
να δίνουν, να υπόσχονται να δώσουν ή να
προσφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο αξίας σε
οποιοδήποτε άτομο με σκοπό τον επηρεασμό
οποιασδήποτε ενέργειας ή απόφασης, κυρίως
κατά την αλληλεπίδραση με επαγγελματίες
υγείας και κρατικούς αξιωματούχους.
Αυτή η απαγόρευση ισχύει, επίσης, για την
έμμεση διαφθορά, δηλαδή ενέργειες που
πραγματοποιούνται από τρίτους στο όνομα
ή εκ μέρους της Sanofi.
Τα στοιχεία αξίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων:
χρήματα
δώρα
ψυχαγωγία, φιλοξενία και γεύματα
ταξιδιωτικές δαπάνες
υπηρεσίες
προσφορές απασχόλησης
δάνεια
δωρεές ή συνεισφορές
οποιαδήποτε μεταφορά αξίας, ακόμη και
συμβολικής.
Υπό το φως των διεθνών συνθηκών και νόμων,
η υπόληψη των εταιρειών που εμπλέκονται σε
διαφθορά ενδέχεται να ζημιωθεί σοβαρά, ενώ
ενδέχεται να υποβληθούν βαρύτατα αστικά και
ποινικά πρόστιμα. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται,
επίσης, να αντιμετωπίσουν βαρύτατες
ανεπιθύμητες εμπορικές επιπτώσεις
(π.χ. απώλεια συμβάσεων).

Η διαφθορά εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς μπορεί
να υπονομεύσει τον δίκαιο ανταγωνισμό και να καταστρέψει
την εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία ή ένα άτομο. Στη Sanofi,
η καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς αποτελεί
προτεραιότητα. Η προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας
και ακεραιότητας είναι βασικός παράγοντας της διατήρησης της
εμπιστοσύνης των ασθενών, των εμπλεκομένων και της κοινωνίας.
Η Sanofi δεσμεύεται να προάγει μια κουλτούρα ακεραιότητας
σε όλο το εύρος του οργανισμού και να επικοινωνεί τις
προσδοκίες της για μείωση του κινδύνου διαφθοράς.

Πέραν του ότι θέτουν τις εταιρείες σε κίνδυνο,
οι διεφθαρμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται, επίσης,
να υποβληθούν προσωπικά σε αστικές και
ποινικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται
βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση.
Δεδομένης της υπερσυνοριακής εφαρμογής
κάποιων από τους κανονισμούς κατά της
διαφθοράς, πρακτικές διαφθοράς που
πραγματοποιούνται σε μια χώρα ενδέχεται
να οδηγήσουν σε κυρώσεις σε πολλές
χώρες, εκθέτοντας τους παραβάτες
σε διάφορες ποινές.

Για την προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας
και ακεραιότητας, καθώς και για τη συμμόρφωση
με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η Sanofi
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών
και προτύπων που καθορίζουν ξεκάθαρους κανόνες
με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι
εργαζόμενοι της Sanofi και, κατά περίπτωση, τρίτους.
Αυτές οι πολιτικές και τα πρότυπα διέπουν
συγκεκριμένες δραστηριότητες για να εξασφαλιστεί
ότι εφαρμόζονται για γνήσιους και πραγματικούς
επιχειρηματικούς λόγους και περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες διατάξεις που στοχεύουν στην
πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
Η Sanofi απαγορεύει τη διευκόλυνση πληρωμών,
ακόμη και όταν επιτρέπεται από το νόμο.
Αυτές οι πολιτικές και πρότυπα δεν θεωρούνται
ότι έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα ως προς την
αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης περίστασης.
Εάν κάποια συγκεκριμένη περίσταση δεν
καλύπτεται ή οι διατάξεις των πολιτικών και
των προτύπων δεν είναι ξεκάθαρες σε κάποιον
εργαζόμενο της Sanofi, ο τελευταίος θα πρέπει
να συμβουλευτεί τον διευθυντή του ή το
Νομικό Τμήμα και το Τμήμα Δεοντολογίας &
Επιχειρηματικής Ακεραιότητας.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
Ν
 α συμμορφωνόμαστε με όλες τις
νομοθεσίες κατά της δωροδοκίας και της
διαφθοράς που ισχύουν σε κάθε χώρα
όπου δραστηριοποιείται η Sanofi,
καθώς και να απαιτούμε το ίδιο από
τους εργολάβους. Στα παραδείγματα των
νομοθεσιών αυτών περιλαμβάνονται η
Σύμβαση του ΟΟΣΑ (OECD) του 1997, ο
Νόμος των ΗΠΑ για την Καταπολέμηση
των Πρακτικών Διαφθοράς στην
Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act,
FCPA), ο Νόμος κατά της Δωροδοκίας του
ΗΒ (UK Bribery Act, UKBA), η γαλλική
νομοθεσία καταπολέμησης της
διαφθοράς και ο Νόμος κατά του
Αθέμιτου Ανταγωνισμού της Κίνας.
 α συμμορφωνόμαστε με όλες τις
Ν
παγκόσμιες πολιτικές που στοχεύουν
στην πρόληψη, άμεσα ή έμμεσα,
ενός κινδύνου διαφθοράς.
 α διεξάγουμε έρευνα δέουσας
Ν
επιμέλειας (due diligence) κατά της
δωροδοκίας βάσει κινδύνων στα
τρίτα μέρη προτού εμπλακούν στις
δραστηριότητές μας.

38 SANOFI - ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

SANOFI - ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

39

ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ
Η SANOFI ΈΧΕΙ
ΔΕΣΜΕΥΤΕΊ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΏΣΕΙ ΤΙΣ
ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΚΑΙ
ΟΜΆΔΕΣ ΑΣΘΕΝΏΝ.

Στη Sanofi, υποστηρίζουμε ενεργά
αλληλεπιδράσεις με ασθενείς και ομάδες
ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος, δηλ. από τις κλινικές δοκιμές
μέχρι τη χρήση του προϊόντος από τον
ασθενή στην καθημερινή του ζωή. Η Sanofi
δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι όλες αυτές
οι αλληλεπιδράσεις γίνονται με σεβασμό
στα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και σε
συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και
κατευθυντήριες οδηγίες της βιομηχανίας μας.
Η Sanofi εξασφαλίζει την προστασία των
δικαιωμάτων και την υγεία των ασθενών και των
ατόμων που συμμετέχουν σε έρευνες, καθώς
και την ακεραιότητα των επιστημονικών και
ιατρικών της δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στις
κλινικές μελέτες, η Sanofi προσελκύει ασθενείς
και υγιείς εθελοντές από όλο τον κόσμο. Στο
πλαίσιο αυτών των κλινικών μελετών, η Sanofi:
ε νδέχεται να απασχολήσει ασθενείς
στην εξέταση εγγράφων, όπως εντύπων
συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης και
πρωτοκόλλων, ή στην παροχή συμβουλών
για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους,
ε ξασφαλίζει ότι σχεδιάζονται ειδικές
διαδικασίες έτσι ώστε οι ασθενείς που
εντάσσονται σε κλινικές μελέτες παρέχουν
ελεύθερα την ενημερωμένη συγκατάθεσή
τους βάσει ξεκάθαρων, ολοκληρωμένων
πληροφοριών που τους έχει μεταδοθεί
με κατανοητό και μη τεχνικό τρόπο.

Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας και για να κατανοήσουμε
το πώς ζουν οι άνθρωποι με νόσους και τι αναμένουν από
τους παρόχους του τομέα υγείας, η Sanofi έχει δεσμευτεί στη
βελτίωση των κατάλληλων αλληλεπιδράσεων με ασθενείς
και ομάδες ασθενών, ανταλλάσσοντας ιδέες, δημιουργώντας
σχέσεις εμπιστοσύνης, εξασφαλίζοντας ότι η άποψη καθενός
μετρά και αναπτύσσοντας καλύτερες λύσεις.

Επίσης, η Sanofi πιστεύει ότι η δημόσια διάθεση
των πληροφοριών των κλινικών μελετών ωφελεί
τους ασθενείς, τους παρόχους του τομέα υγείας
και την επιστημονική κοινότητα. Συνεπώς, η
Sanofi δεσμεύεται να γνωστοποιεί διαρκώς
πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές μελέτες
και τα αποτελέσματά τους.
Εκτός από τις κλινικές μελέτες, η Sanofi
υποστηρίζει:
 λληλεπιδράσεις με ασθενείς και ενώσεις
α
ασθενών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση
της επίδρασης ενός φαρμάκου στην
ποιότητα ζωής του ασθενούς και τον
εντοπισμό πιθανών αναγκών για βελτίωση.
Οι εκβάσεις ενδέχεται να ενσωματωθούν
στην ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων
υγειονομικής περίθαλψης.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α διατηρούμε πάντα εθελοντικές τις
Ν
αλληλεπιδράσεις με ασθενείς.
 α σεβόμαστε την ανεξαρτησία των
Ν
ασθενών και των ομάδων ασθενών και να
μην ασκούμε καμία ακατάλληλη επιρροή
στις απόψεις και τις αποφάσεις τους.
 α συνάπτουμε συμβάσεις ή να
Ν
πραγματοποιούμε έργα με πλήρη
διαφάνεια και να δημιουργούμε
συνεργασίες με αμοιβαίες
συγκαταθέσεις και οφέλη.
 α προστατεύουμε την ιδιωτικότητα
Ν
των ασθενών εξασκώντας πλήρη
συμμόρφωση με το τοπικό δίκαιο
και τους κανονισμούς. Πρέπει να
ενημερώνουμε ευθέως τους ασθενείς
σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν
ή όχι οι προσωπικές πληροφορίες τους
και να δηλώνουμε ξεκάθαρα στα έντυπα
συγκατάθεσης πώς θα προστατεύεται
η ιδιωτικότητά τους.
 α αναφέρουμε άμεσα τις ανεπιθύμητες
Ν
ενέργειες που βιώνουν οι ασθενείς κατά
τη χρήση των προϊόντων μας, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις φαρμακοεπαγρύπνησης
της Sanofi.
 α σεβόμαστε την αρχή της διαφάνειας
Ν
σε όλες μας τις αλληλεπιδράσεις με
ασθενείς και ομάδες ασθενών σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς, καθώς με τις Ενώσεις
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, όπως
η EFPIA και η IFPMA.
 α γνωστοποιούμε πληροφορίες
Ν
δημοσίως σε πρωτόκολλα και
αποτελέσματα κλινικών μελετών, καθώς
και να ανταποκρινόμαστε σε εξωτερικά
δημόσια αιτήματα, σε συμφωνία με:
τη δέσμευση μας για την διαφάνεια
 ιεθνείς και τοπικές νομικές, κανονιστικές
δ
και δεοντολογικές απαιτήσεις
 εσμεύσεις που καθορίζονται από τις
δ
Ενώσεις Φαρμακευτικών Βιομηχανιών.

τ η σύνδεση μεταξύ ασθενών, ώστε να
μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά
με τις παθήσεις τους.
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ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Η SANOFI ΔΕΣΜΕΎΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΊ ΜΕ ΤΑ
ΥΨΗΛΌΤΕΡΑ ΠΡΌΤΥΠΑ
ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΛΙΚΡΊΝΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ.

Η αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα πρέπει να είναι έννομη και
απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ασθενείς και οι πελάτες
διαθέτουν πρόσβαση στα προϊόντα που χρειάζονται και ότι χρησιμοποιούν
τα προϊόντα της Sanofi σωστά, ώστε να αποκομίζουν τα βέλτιστα οφέλη.
Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μας δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να εισπράξουμε
σχόλια και συμβουλές για τα προϊόντα μας. Επωφελούνται ιδιαίτερα τα
φάρμακα στα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και αυτά
των κλινικών πρακτικών με αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Η Sanofi, επίσης,
υποστηρίζει την ιατρική εκπαίδευση, η οποία λειτουργεί ως φόρουμ στο
οποίο όλοι οι επιστήμονες μοιράζονται τις κλινικές τους εμπειρίες και
μαθαίνουν συνεχώς τις εξελίξεις. Η Sanofi δεσμεύεται να ενεργεί με
τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και ειλικρίνειας κατά την
αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα.
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Η Sanofi αλληλεπιδρά με την ιατρική και
επιστημονική κοινότητα με πολλούς τρόπους,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 ε την υποστήριξη της ιατρικής τους
Μ
εκπαίδευσης παρέχοντας δίκαιες και
ισορροπημένες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα μας και την κατάλληλη χρήση τους.
 ε την οργάνωση ιατρικών ή επιστημονικών
Μ
συναντήσεων ή εκδηλώσεων, ή με
τη συνεισφορά σε επιστημονικές
και εκπαιδευτικές συναντήσεις που
οργανώνονται από τρίτους.
 ε τη συμμετοχή σε συμφωνίες
Μ
αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών
με εξωτερικούς ειδικούς με σκοπό την
παροχή μιας ουσιώδους υπηρεσίας ή
δραστηριότητας σε τομείς σχετικούς
με την επιστήμη και την ιατρική για την
κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως
για τη διεξαγωγή μελετών, τη συμμετοχή
σε επιστημονικές συναντήσεις και την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η απασχόληση ενός ειδικού δεν πρέπει να
αποτελεί κίνητρο για συνταγογράφηση, αγορά,
προμήθεια, πώληση, χορήγηση ή σύσταση
τοποθέτησης σε συνταγολόγιο οποιουδήποτε
προϊόντος ή υπηρεσίας της Sanofi. Επιλέγουμε
ειδικούς χρησιμοποιώντας αντικειμενικά
κριτήρια βάσει της αναγνωρισμένης ανάγκης
και όχι βάσει της προηγούμενης ή της
αναμενόμενης χρήσης ή σύστασης προϊόντων
Sanofi εκ μέρους του ειδικού. Η Sanofi πρέπει
να υιοθετεί εύλογο τρόπο προσδιορισμού της
αποζημίωσης των ειδικών για τις υπηρεσίες,
συνυπολογίζοντας την πραγματική εμπορική
αξία της εκάστοτε υπηρεσίας.

ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α επιλέγουμε εξωτερικούς ειδικούς
Ν
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά
κριτήρια βάσει των επιστημονικών
τους ικανοτήτων και των πραγματικών
μας αναγκών.
Να υπογράφουμε σύμβαση μεταξύ
της Sanofi και του εξωτερικού ειδικού
πριν από κάθε επίσημη συνάντηση ή
ανταλλαγή πληροφοριών.
Να εξασφαλίζουμε όταν τα προγράμματα
εκδηλώσεων της Sanofi ή εκδηλώσεων
τρίτων στα οποία συνεισφέρει η Sanofi
προσαρμόζονται ανάλογα με τους
επιλεγμένους ειδικούς, καλύπτουν
όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων
και βελτιώνουν τη γνώση σε κάποιον
τομέα που εμπλέκεται η Sanofi.
Να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες
φιλοξενίας αναφορικά με τοποθεσίες,
γεύματα και ταξίδια.
Να συμμορφωνόμαστε με την πάγια
μεθοδολογία μας για τον υπολογισμό
αμοιβών, εξασφαλίζοντας ότι οι
αποζημίωση του εκάστοτε ειδικού
είναι εύλογη και αντικατοπτρίζει την
πραγματική εμπορική αξία της υπηρεσίας.
Να γνωστοποιούμε μεταφορές στοιχείων
αξίας σε επαγγελματίες υγείας και
οργανισμούς υγείας, σε συμφωνία με
όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονιστικές απαιτήσεις.
Να περιορίζουμε τις πληροφορίες
που παρέχουμε στους επαγγελματίες
υγείας σε στοιχεία κανονιστικής και
θεραπευτικής φύσης για το εκάστοτε
προϊόν και να συμμορφωνόμαστε
με την εξουσιοδότηση κυκλοφορίας
στην αγορά.
Να απέχουμε από την προσφορά ή
την παροχή δώρων, φιλοξενίας ή
άλλου στοιχείου αξίας σε επαγγελματίες
υγείας με σκοπό να προκαλέσουμε ή
να αποκομίσουμε θετικές αποφάσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Να συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς
κώδικες που υπαγορεύονται από
ενώσεις όπως η IFPMA και η EFPIA,
καθώς και τους τοπικούς νόμους και
κώδικες, οι οποίοι ενδέχεται να είναι
πιο περιοριστικοί από τις πολιτικές μας.
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ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ
ΣΤΟΧΕΎΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΉ ΣΧΕΤΙΚΏΝ,
ΞΕΚΆΘΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΆΛΛΗΛΗΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΑΣ.

H SANOFI ΔΕΣΜΕΎΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΆΤΤΕΙ ΤΑ ΕΞΉΣ:
 α δημοσιεύει σε επαγγελματίες υγείας και
Ν
ασθενείς όλες τις γνωστές πληροφορίες σχετικά
με τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους του
υπό έρευνα προϊόντος, πριν από την έναρξη
μιας νέας κλινικής μελέτης. Παρακολουθούμε
στενά την ασφάλεια προϊόντων κατά τη
διάρκεια των κλινικών μελετών, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς και την Ορθή
Κλινική Πρακτική, και παρέχουμε στους
επαγγελματίες υγείας όλες τις τυχόν νέες
σχετικές πληροφορίες ή σημεία κατά τη
διάρκεια της εκάστοτε μελέτης.
 α εξασφαλίζει την κατάλληλη χρήση ενός
Ν
προϊόντος από την έναρξη της κυκλοφορίας
του μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του,
προσπαθώντας ιδιαίτερα να παρέχει ένα
φυλλάδιο πληροφοριών ασθενούς που είναι
όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο και ευνόητο
από τον ασθενή.
 α επιβεβαιώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της
Ν
Sanofi, οι εκπρόσωποί της και τα τρίτα μέρη
αναφέρουν στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης
κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια και άλλα δεδομένα
φαρμακοεπαγρύπνησης για τα οποία
ενημερώνονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας,
ανεξάρτητα από το εάν θεωρούν ότι σχετίζεται
με το προϊόν της Sanofi. Ενθαρρύνουμε τους
ασθενείς να ενημερώνουν το τοπικό Τμήμα
Φαρμακοεπαγρύπνησης της Sanofi και τον
ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, εάν βιώσουν
οποιαδήποτε παρενέργεια.

Η Sanofi επικοινωνεί με διαφάνεια για θέματα αναφορικά με
τα προϊόντα της και εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά
με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων
της παρακολουθούνται συνεχώς και ενημερώνονται καθ' όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Επιθυμούμε να καλύπτουμε, ακόμη και να προλαμβάνουμε, τις
προσδοκίες των ασθενών. Στοχεύουμε στην παροχή σχετικών,
ξεκάθαρων και προσβάσιμων πληροφοριών για τη διασφάλιση
της κατάλληλης χρήσης των προϊόντων μας.
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ΣΤΗ SANOFI, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ:
 α διεξάγουμε εσωτερικούς ελέγχους
Ν
όλων των επιστημονικών πληροφοριών
που παρέχουμε στην επιστημονική
κοινότητα και τους ασθενείς, ώστε να
επιδεικνύουμε αναγκαία συμμόρφωση
με τις ορθές πρακτικές επιστημονικών
πληροφοριών.
 α διευκολύνουμε όλες τις αποκρίσεις
Ν
των θυγατρικών εταιρειών της Sanofi σε
αιτήματα από ασθενείς και επαγγελματίες
υγείας για ιατρικές πληροφορίες σχετικά
με τα προϊόντα μας. Επαληθεύουμε
εσωτερικά τις βασικές τυπικές αποκρίσεις
για ιατρικές πληροφορίες, ώστε να
επιβεβαιώσουμε ότι είναι αντικειμενικές,
επιστημονικές, ισορροπημένες,
τεκμηριωμένες και ενημερωμένες.
 α συλλέγουμε, να αναλύουμε και να
Ν
αναφέρουμε με κάθε τρόπο και εν
ευθέτω χρόνω κάθε πρόβλημα ως προς
την ποιότητα, την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος
της Sanofi, ανεξάρτητα από τη φύση
ή τη σοβαρότητα της κατάστασης.
 α αναφέρουμε στο τοπικό τμήμα
Ν
Φαρμακοεπαγρύπνησης οποιαδήποτε
δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης
για τα οποία ενημερωνόμαστε χωρίς
καθυστερήσεις και εντός μίας
εργάσιμης ημέρας.

 α παρέχει επιστημονικές πληροφορίες
Ν
που δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές
και που δεν υπερεκτιμούν τα πραγματικά
οφέλη του προϊόντος και τη θέση του στην
καταπολέμηση της νόσου. Δεν περιορίζουμε
τις πληροφορίες σε αυτές που είναι ευνοϊκές
για το προϊόν. Παρέχουμε κατάλληλες
και ευανάγνωστες πληροφορίες που
αξιολογούν τους κινδύνους και τα οφέλη
του κάθε προϊόντος. Τεκμηριώνουμε όλα τα
επιστημονικά δεδομένα, αξιώσεις ή συγκρίσεις
που αναφέρονται σε όλα τα υλικά μας.
 ροωθούμε εγγεγραμμένα προϊόντα ή
Π
προϊόντα σε κυκλοφορία αυστηρά σε
συμμόρφωση με την άδεια κυκλοφορίας
στην αγορά ή τα έγγραφα αναφοράς.
Δεν προωθούμε μη εγγεγραμμένα προϊόντα
ή μη εγκεκριμένες ενδείξεις προϊόντων.
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