Με Έμπνευση
την Ακεραιότητα
Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της AbbVie

Η επιστήμη, οι
γνώσεις και το πνεύμα
καινοτομίας μας έχουν
μοναδικό σκοπό να
προσφέρουν στην
αγορά βελτιωμένη
ποιότητα ζωής.
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Μήνυμα από τον CEO
Αγαπητέ συνάδελφε,

Η ευθύνη σου

Καλώς ορίσατε στον Κώδικα Επιχειρηματικής
Συμπεριφοράς της AbbVie. Στην AbbVie
εργαζόμαστε όλοι σκληρά για να
φροντίσουμε να κάνουμε τα πάντα με
τον Τρόπο της AbbVie – με ευελιξία και
διαφάνεια που αρμόζουν στη φαρμακευτική
μας εταιρεία. Ο Κώδικας αντικατοπτρίζει τον
Τρόπο της AbbVie και είναι ένα περίγραμμα
που θέτει σαφείς προσδοκίες σχετικά με το
πώς να πράττουμε το σωστό, με τον σωστό
τρόπο.

οδηγό που μπορείτε να συμβουλεύεστε
κατά την επιτέλεση της εργασίας σας.
Δεν είναι κάτι που απλά ξεφυλλίζουμε μία
φορά και ξεχνάμε στο ράφι. Ελπίζω κάθε
συνάδελφος στην AbbVie να δει τον Κώδικα
ως εργαλείο που τον βοηθά να κατευθύνει
τις προσπάθειές του ώστε να λαμβάνει κάθε
φορά τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.
Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος, όπως
το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής, έτοιμος να
βοηθήσει όταν χρειαστεί.

Εναπόκειται σε εμάς, ως εργαζομένους
της AbbVie, να οικοδομήσουμε πάνω στον
Τρόπο της AbbVie και να συνεχίσουμε να
ενισχύουμε τη φήμη μας, καθιστώντας
εαυτούς υπεύθυνους για την τήρηση των
αυστηρότερων προτύπων ειλικρίνειας,
δικαιοσύνης και ακεραιότητας κατά την
επιτέλεση των εργασιακών μας καθηκόντων.
Εδώ ακριβώς είναι που μπορεί να βοηθήσει
ο Κώδικας.

Ο Κώδικας παρέχει καθοδήγηση και
αποτελεί την πυξίδα για τις προσπάθειές
μας. Περιγράφει σε τι πιστεύουμε και τι
προσπαθούμε να προσφέρουμε σε αυτούς
που υπηρετούμε: σε ασθενείς, παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης, μετόχους,
επιχειρηματικούς συνεργάτες και στους
συναδέλφους μας. Όλοι μας έχουμε
ευθύνη να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα
με τον Κώδικά μας. Αυτό συμβάλλει στη
διαφοροποίηση της AbbVie, εξασφαλίζει
την επιτυχία μας και, τελικά, επηρεάζει
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που
υπηρετούμε.

Ο Κώδικας δεν δημιουργήθηκε ως «βιβλίο
κανόνων» για να μας βάζει εμπόδια.
Δημιουργήθηκε για να λειτουργεί ως ένα
ενεργό, ολοζώντανο έγγραφο που μας
βοηθά να κάνουμε το σωστό, με τους
απλούστερους όρους. Δείτε τον σαν

4

Συνεπώς, να θυμάσαι, όποτε καλείσαι
να κάνεις μια δύσκολη επιλογή, να
συμβουλεύεσαι τον Κώδικα. Αν χρειάζεσαι
να συζητήσεις περισσότερο ένα θέμα, η
διοίκηση της AbbVie και οι συνάδελφοί
σου, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και του
Νομικού Τμήματος, είναι πάντα στη διάθεσή
σου. Αν εξακολουθείς να έχεις ερωτήσεις ή
προβληματισμούς, η Παγκόσμια Δικτυακή
Πύλη Γραμμής Βοήθειας είναι διαθέσιμη
χωρίς χρέωση, όλο το εικοσιτετράωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα.
Σε ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη προσοχή
σου στον Κώδικα, για την τήρηση των
ουσιαστικών αρχών του και για όλες σου τις
προσπάθειες για να στεφθεί με επιτυχία ο
Τρόπος της AbbVie.
Με εκτίμηση,

Richard A. Gonzalez
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος
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Αυτό που κάνουμε
δεν είναι εύκολο, αλλά
επιδεικνύουμε υπομονή
και επιμονή γιατί αυτά
που επιτυγχάνουμε
εμπνέουν ελπίδα
και αλλάζουν ζωές
καθημερινά.
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Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση
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62

Επαφές και Γραμμή Βοήθειας

64

Δέσμευση τήρησης του Κώδικα

66

Ευρετήριο

67

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της AbbVie   Πίνακας περιεχομένων  9

Η ακεραιότητα
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εργασίας μας
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Τιμούμε τον Κώδικά μας
Καθημερινά έχουμε την ευκαιρία να παθιαζόμαστε με την
ανάπτυξη και την εμπορία προϊόντων που βελτιώνουν την
υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι δεδομένο. Κερδίζεται μέρα με τη μέρα, μέσα από όλες μας τις
πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει επιπτώσεις στις ζωές πολλών
ανθρώπων. Και οι δικές μας ατομικές πράξεις έχουν επιπτώσεις σε όλη την εταιρεία. Ο Κώδικας
μας μάς καθοδηγεί να λαμβάνουμε καλές αποφάσεις. Μας παραπέμπει στις πολιτικές και τις
διαδικασίες που ισχύουν για μας. Μας βοηθά επίσης να απολαμβάνουμε έναν πιο ικανοποιητικό
χώρο εργασίας.
Ο Κώδικας μας αντιπροσωπεύει τα υψηλά πρότυπα που μας κάνουν μια από τις πιο
αξιοσέβαστες εταιρείες παγκοσμίως. Αναμένουμε από όλους τους εργαζομένους της AbbVie
να ενεργούν με τρόπο συνεπή με τον Κώδικά μας. Χρησιμοποιώντας και εσωτερικούς και
εξωτερικούς πόρους, διεξάγουμε τακτικές και έκτακτες αναθεωρήσεις των επιχειρηματικών
πρακτικών μας, προκειμένου να επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τον Κώδικα, με τις πολιτικές
και τις διαδικασίες μας και με τη νομοθεσία. Αυτοί οι έλεγχοι των επιχειρησιακών διαδικασιών
μας μάς επιτρέπουν να καθορίζουμε τομείς όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
βελτιώσεις και να ανταποκρινόμαστε σε πιθανούς προβληματισμούς έτσι, ώστε να είμαστε
βέβαιοι ότι δραστηριοποιούμαστε με τον σωστό τρόπο.

Ποιος πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα μας
Ο Κώδικάς μας ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους τους εργαζόμενους της AbbVie.
Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και
οποιουσδήποτε τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε να συμμορφώνονται με τα ίδια
πρότυπα που ορίζουμε και για εμάς και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του
Κώδικα και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς όταν εργάζονται για λογαριασμό
της AbbVie.

Οι ηγέτες ως παραδείγματα προς μίμηση
Αν ηγείστε άλλων, εσείς δίνετε το καλό παράδειγμα της κουλτούρας μας για την ακεραιότητα.
Ενθαρρύνετε τη συμμόρφωση με τον Κώδικά μας. Ακούστε τις ανησυχίες των εργαζομένων.
Μην ανέχεστε ανάρμοστη συμπεριφορά ή μη δεοντολογικές ή παράνομες δραστηριότητες
στον χώρο εργασίας σας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο της εταιρείας. Η δέσμευσή σας στον
Κώδικά μας και οι θετικές σας δράσεις συνεισφέρουν στην απόδοση της AbbVie, καθώς και
στην ακόμα πιο σημαντική προστασία της φήμης μας.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Οι πολιτισμικές διαφορές ανά τον κόσμο μπορεί να σημαίνουν διαφορετικές απόψεις για
την επιχειρηματική συμπεριφορά. Όπου τα τοπικά ήθη και έθιμα έρχονται σε σύγκρουση
με τον Κώδικα, τηρείτε τον Κώδικα. Αν δεν είσ τε βέβαιοι τι να κάνετε, ρωτήστε τον
διευθυντή σας ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή με το
Νομικό Τμήμα.

Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Οι Αξίες μας
Ο σκοπός μας είναι σημαντικός και η διαδρομή μας σαφής. Ασπαζόμαστε την ευθύνη να
επηρεάζουμε θετικά τις ζωές των ανθρώπων μέσω πρωτοποριακών φαρμάκων και λύσεων που
δημιουργούμε μαζί. Κινητήριος δύναμη για αυτό είναι η συμπόνια μας για τους ανθρώπους, η
δέσμευσή μας για καινοτομίες και συμμετοχή, η προσφορά υπηρεσιών στην κοινότητα και η
αδιαπραγμάτευτη ακεραιότητα στην καρδιά κάθε ενέργειάς μας.
Λειτουργώντας ως μία ομάδα AbbVie, νοιαζόμαστε βαθιά για τους ασθενείς μας, τις
οικογένειές τους, τους εργαζομένους μας και τις κοινότητές μας. Προσπαθούμε να κάνουμε
πάντα το σωστό, επιδιώκοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, συμμόρφωσης,
ασφάλειας και απόδοσης. Σε οτιδήποτε κάνουμε, επενδύουμε και καινοτομούμε αδιάκοπα
για να αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες, δημιουργώντας νέα φάρμακα και νέες
προσεγγίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για έναν κόσμο με περισσότερη υγεία.
Οι εργαζόμενοί μας παγκοσμίως αποδέχονται τα διαφορετικά υπόβαθρα και τις αντιλήψεις και
συμπεριφέρονται σε όλους επί ίσοις όροις, με αξιοπρέπεια και σεβασμό, το οποίο μας δίνει τη
δυνατότητα να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάνουμε με υπερηφάνεια
αυτό που μας αναλογεί, ώστε να εξυπηρετούμε και να υποστηρίζουμε τις κοινότητες στις
οποίες ζούμε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, έχοντας ισχυρό αντίκτυπο τόσο στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και πέραν αυτού.
Αυτό που κάνουμε δεν είναι εύκολο, αλλά επιδεικνύουμε υπομονή και επιμονή γιατί αυτά που
επιτυγχάνουμε εμπνέουν ελπίδα και αλλάζουν ζωές καθημερινά.
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• Αλλάζουμε ζωές – Εμπνέουμε ελπίδα και αλλάζουμε ζωές καθημερινά. Λαμβάνουμε
αποφάσεις βάσει της ειλικρινούς συμπόνιας για τους ανθρώπους, έχοντας ισχυρό αντίκτυπο
στους ασθενείς μας, στις οικογένειές τους, στους εργαζομένους μας και στην κοινότητα.

• Ενεργούμε με ακεραιότητα – Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το σωστό. Με
αδιαπραγμάτευτη ακεραιότητα στην καρδιά κάθε ενέργειάς μας επιδιώκουμε τα υψηλότερα
πρότυπα ποιότητας, συμμόρφωσης, ασφάλειας και απόδοσης.

• Προωθούμε την καινοτομία – Καινοτομούμε αδιάκοπα σε οτιδήποτε κάνουμε για
να αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες. Επενδύουμε στην ανακάλυψη και τη
δημιουργία νέων φαρμάκων και προσεγγίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για
έναν κόσμο με περισσότερη υγεία.

• Σεβόμαστε τη διαφοροποίηση και τη συμμετοχή – Συμπεριφερόμαστε σε όλους επί
ίσοις όροις, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Σε όλο τον κόσμο, οι εργαζόμενοί μας αποδέχονται
τα διαφορετικά υπόβαθρα και τις αντιλήψεις, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να
επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

• Υπηρετούμε την κοινότητα – Είμαστε υπερήφανοι που υπηρετούμε και υποστηρίζουμε
την κοινότητα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Έχουμε
ισχυρό αντίκτυπο τόσο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και πέραν αυτού.
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Λαμβάνουμε καλές αποφάσεις
Ο Κώδικας μας δεν μπορεί να σας υπαγορεύσει τι θα κάνετε
σε κάθε περίπτωση.
Στις περισσότερες περιστάσεις, αν τηρείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας και τους νόμους,
η απόφασή σας θα είναι πιθανότατα και η σωστή. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας. Να είστε
ειλικρινείς και δίκαιοι. Αν η σωστή επιλογή δεν είναι ξεκάθαρη, συμβουλευθείτε τον διευθυντή
σας, το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, το Νομικό Τμήμα ή μία από τις Επαφές μας.

Λάβετε τη σωστή απόφαση. Αναρωτηθείτε...
Είναι νόμιμο;

Συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας;

Κάνοντας τη διαφορά

Ευθυγραμμίζεται με τις αποδεκτές πρακτικές του κλάδου;

Σε μια συνάντηση, ένας συνάδελφος κι εγώ ακούμε μια σύμβουλο να λέει κάτι που
φαίνεται ανάρμοστο. Όταν το συζητάμε αργότερα, συμφωνούμε και οι δύο ότι ήταν
κακόγουστο, αλλά ο συνάδελφός μου πιστεύει ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα ή νόμο.
Σέβομαι την σύμβουλο και δεν θέλω να βρεθεί μπλεγμένη, αλλά λέω στον διευθυντή μου
τι συνέβη γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι καλύτερο για την εταιρεία.

Επιδεικνύει σεβασμό στην κουλτούρα μας για την
ακεραιότητα;

Υποστηρίζει την απόδοση και τους στόχους μας;

Θα αισθανόμουν άνετα αν δημοσιοποιηθεί;

Αν απαντήσετε «ναι» σε όλα:
Κάντε το. Η απόφασή σας θα είναι πιθανότατα η σωστή.
Αν απαντήσετε «όχι» σε οτιδήποτε:
Μην το κάνετε. Μπορεί να θέσει έναν ασθενή, εσάς, κάποιον άλλο ή την
εταιρεία μας σε κίνδυνο.
Αν δεν είστε βέβαιοι για οτιδήποτε:
Συζητήστε το με έναν διευθυντή, με το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης, με το Νομικό Τμήμα ή με μία από τις Επαφές μας.
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Μιλάμε αυτοβούλως

Αυτός είναι ο τρόπος μας

Η κουλτούρα μας ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία και τη
συζήτηση με σεβασμό.
Αποτελεί ευθύνη όλων να μιλάμε αυτοβούλως! Με αυτό τον τρόπο επιλύουμε προβλήματα και
βελτιώνουμε την απόδοσή μας.
Αν...
θέλετε να μάθετε
για ένα θέμα
συμμόρφωσης,
τις πολιτικές ή τις
διαδικασίες μας

Μιλήστε!

Αν...
διαπιστώσετε
ανάρμοστη
συμπεριφορά, μια
παραβίαση του
Κώδικα ή παράνομη
δραστηριότητα

Αν...
υποψιάζεστε
ανάρμοστη
συμπεριφορά, μια
παραβίαση του
Κώδικα ή παράνομη
δραστηριότητα

Μιλήστε!

Μιλήστε!

Σεβόμαστε και διερευνούμε όλες τις αναφορές που υποβάλλονται με καλή πίστη. Αυτό
σημαίνει ότι μας λέτε αυτό που πιστεύετε ότι είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε
όλα τα γεγονότα για να υποβάλετε μια αναφορά. Αν υποπτεύεστε ειλικρινώς ανάρμοστη ή
παράνομη συμπεριφορά, θα πρέπει να το αναφέρετε. Έτσι μας βοηθάτε να διατηρήσουμε
τη φήμη μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι άλλοι.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να
γνωστοποιήσετε θέματα και ανησυχίες.
Επικοινωνήστε με...
Τον διευθυντή σας
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης

Μην περιμένετε να μιλήσει κάποιος άλλος. Μερικές φορές, ένα απλό «μην το κάνεις αυτό»
σε έναν συνάδελφο ίσως να είναι αρκετό για να διορθωθεί η συμπεριφορά του. Αν δεν
έχει αποτέλεσμα, αναδείξτε εσείς το ζήτημα. Το να κάνετε ότι δεν βλέπετε σε περιπτώσεις
παράνομης ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς μας θέτει όλους σε κίνδυνο.

Το Νομικό Τμήμα

Υποβολή αναφοράς

Δείτε τη σελίδα μας Επαφές για έναν πλήρη
κατάλογο με πόρους υποβολής αναφορών
στην AbbVie.

Μια σύντομη συνομιλία με έναν διευθυντή μπορεί εύκολα να διορθώσει πολλά θέματα.
Υπάρχουν επίσης κι άλλοι τρόποι να αναφέρετε τις ανησυχίες σας. Δείτε τη σελίδα μας
Επαφές για έναν κατάλογο με πόρους που μπορούν να σας βοηθήσουν, μεταξύ των οποίων
και η Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη Γραμμής Βοήθειας, μια εμπιστευτική επιλογή́, διαθέσιμη για
να μοιράζεστε τις ανησυχίες σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όταν αναφέρετε
ένα θέμα, θα το διερευνήσουμε χωρίς καθυστέρηση και θα λάβουμε τυχόν αναγκαίες
επανορθωτικές ενέργειες. Μπορείτε να υποβάλετε ανώνυμες αναφορές, όπου επιτρέπεται από
τον νόμο. Ποτέ μην φοβάστε να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας.

Δεν εφαρμόζουμε αντίποινα
Η πολιτική μας απαγόρευσης αντιποίνων ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας για
ακεραιότητα. Εκφράστε και αναφέρετε τις ανησυχίες σας ελεύθερα. Δεν ανεχόμαστε τη
λήψη αντιποίνων εναντίον σας ως αποτέλεσμα της υποβολής με καλή πίστη μιας αναφοράς.
Οποιοσδήποτε διαπιστωθεί ότι εφαρμόζει αντίποινα, ενδέχεται να υποστεί κυρώσεις, στις
οποίες περιλαμβάνεται μέχρι και τερματισμός της απασχόλησής του.
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Την Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη Γραμμής
Βοήθειας

Συνεργασία σε έρευνες
Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς,
συνεργαζόμαστε και ανταποκρινόμαστε χωρίς καθυστερήσεις σε αιτήματα για πληροφορίες.
Σε αυτό περιλαμβάνεται η παροχή ορθών εγγράφων ή καταγραφών που σχετίζονται με μια
διερεύνηση. Μοιραστείτε όσα γνωρίζετε ειλικρινώς και πλήρως.

Συνέπειες παραβάσεων
Οποιοσδήποτε διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται σε ανάρμοστη συμπεριφορά ή ότι παραβιάζει τον
Κώδικά μας, τις πολιτικές μας, τις διαδικασίες μας ή/και τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς,
ενδέχεται να υποστεί κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται μέχρι και τερματισμός της
απασχόλησής του.
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Σεβόμαστε

Αυτός είναι ο τρόπος μας

Ο χώρος εργασίας μας ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη
συμμετοχή.

Μερικά παραδείγματα ανάρμοστης συμπεριφοράς μπορεί να είναι...

Μοιραζόμαστε και σεβόμαστε ευρύ φάσμα ιδεών και απόψεων, ώστε να διευρύνουμε τους
ορίζοντές μας, βοηθώντας στην έμπνευση καινοτομίας και στην επίτευξη των στόχων μας.

• Συκοφαντίες ή χαρακτηρισμοί φυλετικής ή θρησκευτικής φύσης
• Ανέκδοτα, φωτογραφίες, σχόλια ή λέξεις με υποτιμητικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο
• Ανεπιθύμητη σωματική επαφή

Σεβόμαστε τη διαφοροποίηση και τη συμμετοχή
Προσπαθούμε να προσφέρουμε έναν ολοζώντανο, συμμετοχικό χώρο εργασίας που κάνει τους
διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν. Ασπαζόμαστε τις διαφορές και
προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στις πρακτικές απασχόλησής μας. Δεν κάνουμε διακρίσεις βάσει
φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, φύλου, σωματικών ή νοητικών
αναπηριών, ιατρικής κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης τυχόν εγκυμοσύνης), γενετικών
πληροφοριών, αυτοπροσδιορισμού ή έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
οικογενειακής κατάστασης, καθεστώτος προστασίας βετεράνου ή οποιωνδήποτε άλλων
χαρακτηριστικών προστατεύονται από τον νόμο.

• Εκφοβιστικά, υποτιμητικά ή προσβλητικά σχόλια, email, φωτογραφίες ή άλλα έντυπα
υλικά

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική εναντίον της παρενόχλησης και των
διακρίσεων της AbbVie ή επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού, για πρόσθετες πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Προς το παρόν λαμβάνω συνεντεύξεις από υποψήφια μέλη της ομάδας μου. Αν και δεν
εργάζομαι σε μια χώρα στην οποία ισχύουν νόμοι κατά των διακρίσεων, σχεδιάζω να
τηρήσω τη δέσμευση της AbbVie για τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και να προσφέρω
τη θέση στον πλέον κατάλληλο υποψήφιο βάσει των γνώσεων, των ικανοτήτων και των
δεξιοτήτων του.

Προωθούμε τον σεβασμό
Οι άνθρωποι προσφέρουν την επιτυχία στην AbbVie. Προωθούμε έναν χώρο εργασίας
χωρίς παρενοχλήσεις, στον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Δεν ανεχόμαστε ανάρμοστη συμπεριφορά – λεκτική, οπτική ή σωματική – η οποία δεν
είναι ευπρόσδεκτη ή κατευθύνεται προς κάποιον βάσει των νομικά προστατευόμενων
χαρακτηριστικών του. Σε αυτό περιλαμβάνεται συμπεριφορά που επηρεάζει την εργασία
κάποιου άλλου ή δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον.
Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Προστατεύουμε τους εργαζομένους μας
και το περιβάλλον
Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των εργοληπτών και
της κοινωνίας μας.
Τα προγράμματά μας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σκοπεύουν να παρέχουν
ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους, να περιορίσουν τους
τραυματισμούς και τις ασθένειες, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της AbbVie
και να διατηρήσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Κάντε το δικό σας καθήκον για να εργάζεστε με ασφάλεια και με τρόπο περιβαλλοντικά
βιώσιμο. Αναλάβετε την ευθύνη για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς περιστατικά και
αναφέρετε τυχόν ανησυχίες στον διευθυντή σας ή στον εκπρόσωπο στην εγκατάστασή σας του
Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας για το
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και τη θέση διαχείρισης
περιβάλλοντος της AbbVie.
Οδηγούμε με ασφάλεια
Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να αποφεύγουμε τους περισπασμούς όταν οδηγούμε στο πλαίσιο
της εργασίας μας. Αν οδηγείτε στο πλαίσιο της δουλειάς σας στην AbbVie, απαγορεύεται να
χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός ενώ χειρίζεστε ένα όχημα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε
συσκευές επικοινωνίας με ελεύθερα χέρια για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, μόνο όμως αν
μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια και χωρίς να παραβιάζετε τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πρότυπο παγκόσμιας οδηγίας
της AbbVie.

Κάνοντας τη διαφορά
Ενώ εγκαθιστώ έναν νέο εξοπλισμό, παρατηρώ μια πολύ αιχμηρή άκρη στον σταθμό
εργασίας ενός εργαζομένου. Ώς μηχανικός της AbbVie, ενεργώ προληπτικά για
να διορθώσω την αιχμηρή άκρη, ώστε να μην τραυματιστεί κατά λάθος κανένας
εργαζόμενος.
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Δεν ανεχόμαστε κατάχρηση ουσιών
Η χρήση παράνομων ναρκωτικών και η κατάχρηση αλκοόλ από τους εργαζομένους είναι
ασύμβατη με τη δέσμευση της AbbVie να παρέχει ένα ασφαλές, υγιές και παραγωγικό
περιβάλλον εργασίας. Η εκτέλεση των καθηκόντων σας ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια είναι
ανεύθυνη και μπορεί να διακυβεύει την ασφάλειά σας και την ασφάλεια άλλων και να επηρεάζει
την εργασιακή σας απόδοση.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική περί ναρκωτικών και αλκοόλ της AbbVie,
για πρόσθετες πληροφορίες.
Δεν ανεχόμαστε βία στον χώρο εργασίας
Η AbbVie δεσμεύεται να διατηρεί ένα περιβάλλον εργασίας ελεύθερο από εκφοβισμό, βία
ή απειλές βίας. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος αντιληφθεί απειλές, απειλητική συμπεριφορά,
ενδείξεις πιθανής βίας ή πραγματική βία θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως σε έναν διευθυντή,
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο Τμήμα Ασφάλειας.
Με βάση τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, απαγορεύονται τα όπλα σε χώρους της
εταιρείας, σε οχήματα της εταιρείας, κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων της εταιρείας ή σε
συναντήσεις ή εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εταιρεία.

Υποστηρίζουμε την ιδωτικότητα των
εργαζομένων
Η Παγκόσμια Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου προστατεύει τις
προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούμε τα
δεδομένα των εργαζομένων μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Διαφυλάσσουμε τα
δεδομένα των εργαζομένων από ανάρμοστη χρήση ή μεταβίβαση σε μη εξουσιοδοτημένες
πηγές. Κάθε τρίτος θα πρέπει επίσης να τηρεί τη δέσμευσή μας για την ιδιωτικότητα των
εργαζομένων.

Κάνοντας τη διαφορά
Μια εκπρόσωπος προμηθευτή μου ζητά τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού ενός
άλλου εργαζομένου της AbbVie. Επειδή εργάζομαι στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ο
προμηθευτής μάλλον πιστεύει πως το έχω στα αρχεία μου. Η εκπρόσωπος λέει πως είχε
συναντήσει τον εργαζόμενο ξανά στο παρελθόν και είχαν συζητήσει να βρεθούν εκτός
εργασίας. Της εξηγώ ότι δεν μου επιτρέπεται να δώσω προσωπικά στοιχεία αυτού του
είδους.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική για την πρόληψη βίας στον χώρο εργασίας,
για πρόσθετες πληροφορίες.
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Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Παγκόσμια πολιτική προστασίας απορρήτου της
AbbVie, για πρόσθετες πληροφορίες.
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Η ακεραιότητα
στη φροντίδα
ασθενών
Η δημιουργία ενός κόσμου με
περισσότερη υγεία είναι ομαδική
προσπάθεια.
Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε την ποιότητα
ζωής των ασθενών

28

Αλληλεπιδρούμε με τιμιότητα με τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης

28

Εξασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα των ασθενών και
των πελατών

30
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Αυτός είναι ο τρόπος μας
Η δέσμευσή μας για τη διαφάνεια αποτελεί άλλον έναν τρόπο να εμπνέουμε την
εμπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία μας. Παρακολουθούμε και υποβάλλουμε
ακριβείς αναφορές για οτιδήποτε έχει αξία για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ανάλογα με την περιοχή σας, ίσως χρειάζεται να
παρακολουθείτε τις πληρωμές, τα έξοδα και τις χρεώσεις για την κάλυψη πραγμάτων όπως ...

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε την
ποιότητα ζωής των ασθενών

Γεύματα

Ταξίδια

Συμβουλευτική
και ομιλίες

Επιχορηγήσεις και
φιλανθρωπικές
δωρεές

Η εργασία, οι αποφάσεις και οι επαγγελματικές
αλληλεπιδράσεις μας επικεντρώνονται στην εξέλιξη της
ιατρικής μέσω καινοτόμων προϊόντων και θεραπειών.

Εκπαιδευτικό
υλικό

Βρίσκεται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Όταν με αυτό τον τρόπο κατευθύνουμε τις
δραστηριότητές μας στη βελτίωση της ζωής των ασθενών, γνωρίζουμε ότι πράττουμε το σωστό.

Αλληλεπιδρούμε με τιμιότητα με τους
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της διαχείρησης ασθενειών.
Συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας συνταγογραφούνται και
διανέμονται στους ασθενείς που τα χρειάζονται με τον σωστό τρόπο. Η αφοσίωσή μας στη
σαφή επικοινωνία με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης εξυπηρετεί με τον καλύτερο
τρόπο τα συμφέροντα των ασθενών και υποστηρίζει τις ιατρικές εξελίξεις.
Φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες των προϊόντων είναι ακριβείς, περιεκτικές,
συναφείς και ενημερωμένες. Είμαστε δίκαιοι και διαφανείς στις δοσοληψίες μας με παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης και πελάτες. Δεν προσφέρουμε ούτε χαρίζουμε δώρα ή άλλα
είδη ή υπηρεσίες αξίας ως μέσα για να αποκτήσουμε εύνοια για τα προϊόντα μας ή για
να επηρεάσουμε την ιατρική κρίση. Βασιζόμαστε στην ποιότητα των προϊόντων και τα
αποτελέσματα της ιατροφαρμακευτικής αντιμετώπισης για να ενισχύσουμε την αγοραστική
πρακτική και την πρακτική συνταγογράφησης. Αυτό ενισχύει τη θετική φήμη που έχουμε
κερδίσει σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Έρευνα

Κάνοντας τη διαφορά
Αλληλεπιδρώ τακτικά με ένα ερευνητικό νοσοκομείο και θέλω να στείλω ένα καλάθι
με γλυκά για να μοιραστούν στους εργαζομένους του, ως δώρο για τις γιορτές στο
νοσοκομείο. Αφού συμβουλεύτηκα το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της
AbbVie, μου είπαν πως αν και είναι ευγενική προσφορά, δεν πρέπει να το κάνω γιατί
μπορεί να φανεί ότι η AbbVie προσπαθεί να επηρεάσει τους γιατρούς του νοσοκομείου να
συνεργάζονται με την AbbVie.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της AbbVie  Η ακεραιότητα στη φροντίδα ασθενών  29

Εξασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα των
ασθενών και των πελατών
Η ιδιωτικότητα των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και
των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας.
Μεταχειριζόμαστε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των ασθενών και των πελατών
με φροντίδα και σεβασμό. Είτε συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες προφορικά, είτε εγγράφως,
είτε ηλεκτρονικά, τις χρησιμοποιούμε μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και πάντοτε
σε αντιστοιχία με την οποιαδήποτε ενημέρωση έχει γίνει και τη συγκατάθεση που έχει ληφθει.
Αυτό ισχύει επίσης για τρίτους και προμηθευτές που συνεργάζονται μαζί μας. Απαιτούμε από
τους προμηθευτές μας να τηρούν τα ίδια πρότυπα προστασίας της ιδιωτικότητας και της
ασφάλειας των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που προβλέπονται από την AbbVie.

Κάνοντας τη διαφορά
Μια εξωτερική σύμβουλος που βοηθά στη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων
της AbbVie με καλεί λέγοντας ότι ετοιμάζει μια παρουσίαση για ένα ιατρικό συνέδριο
και μου ζητά τα ονόματα των ιατρών που έχουν συνταγογραφήσει τα προϊόντα μας και
τα ονόματα των ασθενών τους, ώστε να μπορέσει να τους πάρει συνεντεύξεις. Γνωρίζω
ότι αυτές οι πληροφορίες είναι απόρρητες και ότι η γνωστοποίηση δεδομένων ασθενών
χωρίς την κατάλληλη άδεια μπορεί να αποτελεί παράβαση του νόμου, οπότε απορρίπτω
το αίτημα.

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε την Ηλεκτρονική ειδοποίηση τήρησης απορρήτου
της AbbVie.

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες είναι κάθε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών
οι οποίες ταυτοποιούν ή θα μπορούσαν λογικά να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν
ένα πρόσωπο. Η ημερομηνία γέννησης, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας, τα ονόματα
των γονέων, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και ο αριθμός της πιστωτικής
κάρτας αποτελούν μερικά παραδείγματα. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις προσωπικά
αναγνωρίσιμες πληροφορίες ασθενών και πελατών που μοιράζεστε και να τις μοιράζεστε μόνο
με συναδέλφους σας στην AbbVie, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένοι να τις γνωρίζουν και τις
χρειάζονται για έναν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Αποτελεί ευθύνη μας...

• Να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές της AbbVie
ώστε να διαφυλάσσουμε το απόρρητο των πληροφοριών, στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.

• Να μην χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε ποτέ προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες
με τρόπο που δεν είναι συμβατός με την ειδοποίηση που δόθηκε όταν συλλέχθηκαν οι
πληροφορίες ή με οποιαδήποτε συγκατάθεση λήφθηκε.

• Να αναφέρουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση προσωπικά
αναγνωρίσιμων πληροφοριών στο Τμήμα Παγκόσμιας Ασφάλειας μέσω της Γραμμής
Βοήθειας του Παγκόσμιου Κέντρου Ελέγχου στον αριθμό 1.847.935.5555 ή
μέσω του τοπικού σας υπευθύνου απορρήτου, του Νομικού Τμήματος ή του Γραφείου
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Η ακεραιότητα
στον κλάδο μας
Η ανάπτυξη και η καινοτομία
απαιτούν ασυμβίβαστη
δέσμευση στη διαφάνεια.

Τηρούμε τους νόμους και τους κανονισμούς για
τον κλάδο
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Θέτουμε ως προτεραιότητα την ποιότητα και
την ασφάλεια των προϊόντων
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Τηρούμε τους νόμους και τους
κανονισμούς για τον κλάδο

Θέτουμε ως προτεραιότητα την ποιότητα
και την ασφάλεια των προϊόντων

Σεβόμαστε τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη που έχουμε
κερδίσει παγκοσμίως.

Η σημασία την οποία δίνουμε στην ποιότητα και την
ασφάλεια των προϊόντων έχει ενσωματωθεί στην
κουλτούρα μας.

Οι ασθενείς, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, οι πελάτες και οι προμηθευτές γνωρίζουν
ότι μπορούν να βασιστούν επάνω μας γιατί συμμορφωνόμαστε με τους νόμους, τους
κανονισμούς και τους κώδικες που διέπουν τον φαρμακευτικό κλάδο και την εταιρεία μας (π.χ.
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων [EFPIA] και της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Κατασκευαστών και Συνδέσμων [IFPMA]).

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός για την επιχειρηματική μας απόδοση και την κουλτούρα
μας περιλαμβάνει τη γνώση και την τήρηση των κανόνων και κανονισμών που διέπουν
τον κλάδο μας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται νόμοι και κανονισμοί σχετικά με:

Έρευνα και
ανάπτυξη

Παραγωγή των
προϊόντων μας

Μάρκετινγκ των
προϊόντων μας

Προώθηση και πώληση
των προϊόντων μας

Διανομή των
προϊόντων μας

Δεδομένου ότι είμαστε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με έδρα στις
Η.Π.Α., συμμορφωνόμαστε με ορισμένους νόμους των Η.Π.Α. οπουδήποτε κι αν
δραστηριοποιούμαστε, εκτός αν μια διάταξη εκτός των Η.Π.Α. είναι πιο περιοριστική και δεν
έρχεται σε σύγκρουση με τους νόμους των Η.Π.Α.
Αν αντιμετωπίζετε μια κατάσταση εκτός των Η.Π.Α. όπου οι κανονισμοί, οι κανόνες ή οι νόμοι
φαίνεται ότι έρχονται σε σύγκρουση με τον Κώδικά μας ή με τους ισχύοντες κανονισμούς των
Η.Π.Α., συμβουλευθείτε τον διευθυντή σας ή ζητήστε καθοδήγηση από το Νομικό Τμήμα.
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Για αυτό το λόγο οι ασθενείς και οι καταναλωτές εμπιστεύονται τα προϊόντα μας. Για τον ίδιο
λόγο σέβονται την εταιρεία μας οι αρχές του κλάδου και οι επαγγελματίες της ιατρικής.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας τηρούν τα Τρέχοντα Πρότυπα Ορθών Παρασκευαστικών
Πρακτικών (Current Good Manufacturing Practices-CGMP) και ακολουθούν αυστηρές
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας. Οι προμηθευτές της AbbVie υπόκεινται κι αυτοί σε αυτά τα
πρότυπα και πρέπει να διατηρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Να αναφέρετε οποιοδήποτε δυσμενές, απροσδόκητο ή ανεπιθύμητο αποτέλεσμα που
σχετίζεται με τη χρήση προϊόντος της AbbVie, είτε αποδίδεται σε προϊόν της AbbVie είτε
όχι, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που το ανεπιθύμητο συμβάν υπέπεσε στην
αντίληψή σας. Καλέστε το 800.633.9110 ή ακολουθήστε τις τοπικές διαδικασίες για την
ομάδα ή τη θυγατρική σας, ώστε να ενημερωθούν όλα τα κατάλληλα άτομα και οι κρατικοί
ρυθμιστικοί φορείς. Η τοπική σας θυγατρική ή το τμήμα σας ενδέχεται να έχει συγκεκριμένες
διαδικασίες για την αναφορά θεμάτων ασφαλείας.

Κάνοντας τη διαφορά
Ένας εκπρόσωπος ενός υποψήφιου προμηθευτή της AbbVie με προσεγγίζει για να ζητήσει
μια δέσμευση για υπογραφή συμβολαίου. Ο προμηθευτής είναι σεβαστός από όλους
και πιστεύω ότι η συνεργασία θα βοηθούσε στη βελτίωση της απόδοσης της AbbVie. Ο
εκπρόσωπος λέει πως δεν είναι αναγκαία η διαδικασία μας ελέγχου/δέουσας επιμέλειας
λόγω της αναγνωρισμένης φήμης της εταιρείας του. Ενημερώνω τον εκπρόσωπο ότι δεν
μπορεί να παρακάμψει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας και επιμένω αυτές να τηρηθούν,
ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα υψηλά μας πρότυπα.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική ορθών επιστημονικών πρακτικών, για
πρόσθετες πληροφορίες.
Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Προωθούμε τα προϊόντα με υπευθυνότητα
Οι διαφημιστικές και προωθητικές μας προσπάθειες
επικεντρώνονται στη μετάδοση χρήσιμων πληροφοριών
για τα προϊόντα σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,
ασθενείς και πελάτες.
Προωθούμε τα φαρμακευτικά μας προϊόντα μόνο για χρήσεις που έχουν εγκριθεί ή
αδειοδοτηθεί από τους κατάλληλους κρατικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, (π.χ. δεν προωθούμε
στις Η.Π.Α. μια χρήση που έχει εγκριθεί από το γαλλικό κράτος αλλά όχι από το κράτος των
Η.Π.Α.). Οι ισχυρισμοί μας για τα προϊόντα μας είναι βασισμένοι σε επιστημονικά στοιχεία,
την παραδεκτή ιατρική πρακτική και τους εγκεκριμένους από το κράτος κανόνες σήμανσης
προϊόντων σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Διατηρούμε υψηλά πρότυπα στην έρευνα
και ανάπτυξη
Το διαφοροποιημένο μας χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών
προϊόντων βασίζεται σε επιστήμη αιχμής.
Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας μέσω μελετών και κλινικών
δοκιμών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κλάδου. Ο κοινός μας στόχος να βρίσκουμε
νέους τρόπους βελτίωσης των αποτελεσμάτων της υγείας ενώνει τις προσπάθειές μας Ε&Α.

Κλινικές δοκιμές
Οι κλινικές δοκιμές μας τηρούν αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Οι
ερευνητές και οι κλινικοί ερευνητές μας διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, είναι αντικειμενικοί
και ενεργούν με διαφάνεια. Οι συμμετέχοντες σε κλινικές μελέτες αντιμετωπίζονται με
αξιοπρέπεια και σεβασμό. Διενεργούμε κλινικές δοκιμές μόνο σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν
τις διεθνείς οδηγίες για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και την προστασία των συμμετεχόντων
ανθρώπων.

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Κλινικές δοκιμές μας.
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Αυτός είναι ο τρόπος μας
• Αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες καθοδηγούν τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών
μας.

• Οι κλινικές δοκιμές ελέγχονται από ανεξάρτητες επιτροπές δεοντολογίας.
• Λαμβάνουμε τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων κατόπιν ενημέρωσής τους πριν
την έναρξη μιας κλινικής μελέτης και προστατεύουμε τους συμμετέχοντες από
υπερβολικούς κινδύνους.

• Οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα μελετών αναφέρονται με ακρίβεια και έγκαιρα.
• Η συγγραφή και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μελετών συμμορφώνονται με
τις αποδεκτές από τον κλάδο πρακτικές.

• Όταν γίνεται έρευνα για λογαριασμό μας, γνωστοποιούμε οποιεσδήποτε οικονομικές
σχέσεις με τους ερευνητές.

Ευημερία των ζώων
Η μη βάναυση πειραματική τεχνική στη μεταχείριση των ζώων είναι ουσιώδης για την
προσέγγισή μας ως προς την ποιότητα των επιστημονικών ανακαλύψεων και της ανάπτυξης
φαρμάκων. Τηρούμε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με τη φροντίδα
των ζώων εργαστηρίου. Καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες να ελαχιστοποιούμε τον πόνο
και τη δυσφορία. Όταν εργαζόμαστε με μοντέλα με ζώα, οι διεθνώς αποδεκτές αρχές για τη μη
βάναυση πειραματική τεχνική στην έρευνα γνωστές ως τα 3R – Μείωση (Reduction), Βελτίωση
(Refinement), Αντικατάσταση (Replacement) – καθοδηγούν τη δέσμευσή μας στην ευημερία
των ζώων.

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση της AbbVie για
υπεύθυνη χρήση των ζώων στην έρευνα.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
• Οποτεδήποτε μπορούμε, αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε ζώα.
• Προτιμούμε να συνεργαζόμαστε με εργαστήρια πιστοποιημένα από τον Διεθνή
Σύνδεσμο για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Φροντίδας Ζώων Εργαστηρίου
(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care InternationalAAALAC).
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Τηρούμε αξιόπιστες επιχειρηματικές
πρακτικές
Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που
διέπουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με διαφάνεια και δεοντολογικό τρόπο,
και συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Πολλοί από αυτούς τους νόμους
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο προωθούμε και πουλάμε τα ιατρικά μας προϊόντα. Δεν
είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε αποφάσεις αγοράς
με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι αντιδεοντολογικός, ακατάλληλος ή παράνομος ή
δημιουργεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συμμετέχουμε σε πράξεις δωροδοκίας
ή διαφθοράς. Είμαστε ειλικρινείς, ανοικτοί και ευθείς όταν αλληλεπιδρούμε με αυτούς που
ενδέχεται να ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή να συνταγογραφήσουν τα προϊόντα μας.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Η συμμόρφωση με τον νόμο εμπνέει εμπιστοσύνη στην κουλτούρα μας για την
ακεραιότητα. Τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που ισχύουν για τις εργασίες μας, μεταξύ των οποίων:

• Νόμος των Η.Π.Α. για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας. Δεν προσφέρουμε
οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας για να προτρέψουμε έναν επαγγελματία υγείας να
χρησιμοποιήσει ή να συστήσει φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εξοφλούνται ή για τα
οποία παρέχεται αποζημίωση από το κράτος.

• Νόμος των Η.Π.Α. για τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου και παρόμοιοι νόμοι
σε άλλες χώρες. Δεν υποβάλλουμε ή προκαλούμε την υποβολή στο κράτος ψευδών
αιτημάτων για την αποζημίωση εξόδων υγειονομικής περίθαλψης.

• Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, Φάρμακα και Καλλυντικά και παρόμοιοι νόμοι σε
άλλες χώρες. Δεν προωθούμε ένα προϊόν ή μια ένδειξη προϊόντος που δεν έχει λάβει
έγκριση από τον FDA ή άλλη απαραίτητη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

• Νόμοι περί διαφάνειας. Αναφέρουμε ορισμένες πληρωμές σε ιατρούς και άλλους
πελάτες, όπως απαιτείται από τους νόμους περί διαφάνειας και τους κανονισμούς σε
κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε.

• Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των ΗΠΑ, Νόμος περί
Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοιοι νόμοι άλλων χωρών.
Δεν συμμετέχουμε σε πράξεις δωροδοκίας ή διαφθοράς και τηρούμε όλους τους
τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί δωροδοκίας και διαφθοράς.

Αν αντιμετωπίζετε μια κατάσταση, εκτός των Η.Π.Α., όπου οι τοπικοί κανονισμοί, κανόνες ή
νόμοι φαίνεται ότι έρχονται σε σύγκρουση με τον Κώδικά μας ή με τους ισχύοντες κανονισμούς
των Η.Π.Α., συμβουλευθείτε τον διευθυντή σας ή λάβετε καθοδήγηση από το Νομικό Τμήμα.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στον Κώδικα της PhRMA για τις αλληλεπιδράσεις με
τους επαγγελματίες υγείας και τον Κώδικα δεοντολογίας της
AdvaMed για τις αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες υγείας.
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Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους κατά
της δωροδοκίας και κατά της διαφθοράς
Δεν ανεχόμαστε αντικανονικές πληρωμές. Κατανοούμε ότι
η αποδοχή, η προσφορά ή η παροχή οποιουδήποτε είδους
αξίας για να επηρεάσουμε μια επιχειρηματική απόφαση ή
για να αποκομίσουμε αθέμιτο επιχειρηματικό όφελος είναι
ανάρμοστη.
Επίσης, κατανοούμε ότι η λήψη ή παροχή αντικανονικών πληρωμών μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις για τα εμπλεκόμενα άτομα, για την AbbVie και εντέλει, για τον κλάδο μας και τους
ανθρώπους που υπηρετούμε. Προσέχουμε να τηρούμε ακριβή βιβλία και εγγραφές που
περιλαμβάνουν όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται και λαμβάνονται, και αποφεύγουμε
ακόμα και να δίνεται η εντύπωση αντικανονικής πληρωμής.
Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να φέρουμε την ευθύνη για αντικανονικές πληρωμές που
γίνονται από τρίτους που διεξάγουν δραστηριότητες εκ μέρους μας, για αυτό και έχουμε
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε εφαρμογή για να διασφαλίζουμε ότι γνωρίζουμε με ποιους
συνεργαζόμαστε, ότι έχουν τη φήμη ότι λειτουργούν με τιμιότητα και ακεραιότητα και ότι
οποιεσδήποτε πληρωμές γίνονται εκ μέρους μας είναι πρέπουσες.
Αν και είναι κάτι συνηθισμένο σε ορισμένες χώρες, απαγορεύουμε τις πληρωμές
«διευκόλυνσης» σε κρατικούς λειτουργούς για να διενεργήσουν υπηρεσιακές πράξεις ρουτίνας.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
και της διαφθοράς, για πρόσθετες πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Είμαι υπεύθυνος για τη συντήρηση εγκαταστάσεων στην τοπική μονάδα της AbbVie.
Περιμένω μια συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία απαιτείται από την τοπική διοίκηση.
Ένας κρατικός αξιωματούχος μου ζητά μια πληρωμή σε μετρητά προκειμένου να
επισπεύσει την έκδοση της πιστοποίησης. Γνωρίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο, να
πληρωθεί ένας κρατικός αξιωματούχος ένα τέτοιο ποσό για να κάνει τη δουλειά του.
Αρνούμαι να κάνω την πληρωμή και αναφέρω το περιστατικό στον διευθυντή μου και στο
Νομικό Τμήμα.
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Προστατεύουμε τα εταιρικά περιουσιακά
στοιχεία
Είτε η εργασία μας, μας φέρνει σε ένα γραφείο, μια αποθήκη
ένα εργαστήριο, ένα νοσοκομείο, μια εγκατάσταση
υγειονομικής περίθαλψης, ένα απομακρυσμένο σημείο ή
στο σπίτι μας, φροντίζουμε για τα περιουσιακά στοιχεία της
AbbVie σαν να ήταν δικά μας.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες, καθώς και υλικά, ηλεκτρονικά και
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων από την ακατάλληλη
ή απρόσεκτη χρήση, την καταστροφή ή την αποκάλυψή τους είναι δουλειά όλων μας.

Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές και κατοχυρωμένες πληροφορίες
Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της AbbVie είναι απόρρητες. Τις
χρησιμοποιούμε μόνο για να κάνουμε τη δουλειά μας και ποτέ δεν τις μοιραζόμαστε με
κανέναν, εντός ή εκτός της AbbVie, που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να τις δει. Δεν ανεβάζουμε
ούτε αποθηκεύουμε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε μη
εξουσιοδοτημένες τοποθεσίες, όπως ιστότοπους αποθήκευσης στο cloud, σε προσωπικούς
λογαριασμούς email, σε οικιακούς υπολογιστές, σε τοποθεσίες αποθήκευσης ιδιοκτησίας του
εργαζομένου ή σε μη ασφαλείς τοποθεσίες.
Προσέχουμε ιδιαίτερα να προστατεύουμε τις κατοχυρωμένες πληροφορίες – γνώση που ανήκει
στην AbbVie και την οποία χρησιμοποιεί για να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
Αυτό περιλαμβάνει πνευματική ιδιοκτησία όπως εμπορικά μυστικά (για παράδειγμα, πατέντες,
εμπορικά σήματα, διαδικασίες παραγωγής και επιχειρηματικές μεθόδους). Ως εργαζόμενοι της
AbbVie, βρισκόμαστε σε θέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας και μπορεί να έρθουμε σε επαφή
με ή να έχουμε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και εφευρέσεις που αναπτύχθηκαν
από εργαζομένους και μέσα στην AbbVie. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες και οι εφευρέσεις
καθορίζονται πιο συγκεκριμένα στη Σύμβαση Εργασίας της AbbVie.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική προϋποθέσεων για την παραχώρηση
εμπιστευτικών πληροφοριών, για πρόσθετες πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Είμαι ένας ερευνητής της AbbVie. Σε μια τυχαία συζήτηση με τον αδερφό μου, με ρωτάει
αν η AbbVie μελετά νέες φαρμακευτικές θεραπείες. Γνωρίζω για μια πρωτοποριακή νέα
θεραπεία που συζητείται αλλά, όσο κι αν έχω τον ενθουσιασμό να μοιραστώ τα σχέδια
της AbbVie, γνωρίζω ότι οι πληροφορίες είναι κατοχυρωμένες κι έτσι αποφασίζω να μην
μοιραστώ τις πληροφορίες.

Προστατεύουμε τα ηλεκτρονικά και υλικά περιουσιακά στοιχεία της AbbVie
Η διαφύλαξη των εγκαταστάσεων, των οχημάτων, των κινητών περιουσιακών στοιχείων,
του εξοπλισμού, των αποθεμάτων, των ηλεκτρονικών συσκευών και των πληροφοριακών
συστημάτων της AbbVie από ζημιές και απώλεια αποτελεί ευθύνη όλων. Διατηρούμε τα
ηλεκτρονικά και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε καλή κατάσταση λειτουργίας και δεν τα
χρησιμοποιούμε ποτέ απρόσεκτα ή σπάταλα. Διατηρούμε τους υπολογιστές μας, τις άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές, το λογισμικό και τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούμε
για πρόσβαση σε αυτά, ασφαλή. Η περιστασιακή προσωπική χρήση πόρων της AbbVie
επιτρέπεται, εφόσον δεν επηρεάζει την εργασία σας και δεν παραβιάζει τις πολιτικές μας.

Προστατεύουμε τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία της AbbVie
Η ακεραιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων σε μετρητά και των χρεογράφων, των
τραπεζικών λογαριασμών, της πιστοληπτικής ικανότητας και των οικονομικών εγγραφών
είναι ουσιώδης για την επιτυχία μας. Προσέχουμε ιδιαίτερα για να προστατέψουμε αυτά και
άλλα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και να τα διατηρούμε ασφαλή. Διαχειριζόμαστε τους
προϋπολογισμούς υπεύθυνα. Συμμορφωνόμαστε με τους λογιστικούς ελέγχους της AbbVie, τις
οικονομικές πολιτικές και τις οδηγίες που σχετίζονται με τις προμήθειες και τις αγορές. Αν έχετε
κάποια ανησυχία λογιστικής ή ελεγκτικής φύσης, μιλήστε.

Κάνοντας τη διαφορά
Ως εκπρόσωπος πωλήσεων της AbbVie, εργάζομαι συχνά σε απομακρυσμένες
περιοχές. Μερικές φορές, ενώ περιμένω να συναντήσω έναν επιχειρηματικό συνεργάτη,
χρησιμοποιώ το εταιρικό μου laptop για να ελέγξω τα προσωπικά μου email. Κατά
λάθος κάνω κλικ σε ένα συνημμένο email που προκαλεί τον τερματισμό λειτουργίας του
υπολογιστή. Καλώ τον διευθυντή μου, ο οποίος με παραπέμπει στο τμήμα πληροφορικής
για να με βοηθήσουν να κάνω ασφαλή επανεκκίνηση της συσκευής μου και να
αποτρέψουν την πρόκληση βλάβης.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Μπορεί να υπάρξουν φορές που ένας κρατικός φορέας, ένας προμηθευτής ή μια νομική
ομάδα μας ζητάει να αποκαλύψουμε εμπιστευτικές πληροφορίες. Αν λάβετε ένα
αίτημα αυτού του είδους, επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα για βοήθεια.
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Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Διαχειριζόμαστε και αποθηκεύουμε τα
αρχεία με ακρίβεια
Εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα των επιχειρηματικών
συναλλαγών μας διατηρώντας τα έγγραφα και τις εγγραφές
οργανώμενα και φροντίζοντας οι καταχωρίσεις να ειναι
ακριβείς, πλήρεις και λεπτομερείς.
Αποθηκεύουμε τις εγγραφές με ασφάλεια και τις διατηρούμε σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Διαχείρισης Εγγραφών μας. Όταν υφίσταται Δικαστική Εντολή Διατήρησης για τις εγγραφές μας,
προσέχουμε να διατηρούμε τις εγγραφές μας άθικτες. Επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα για
να μάθετε περισσότερα για τις Δικαστικές Εντολές Διατήρησης.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική για τη διαχείριση αρχείων, για πρόσθετες
πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Μια συνάδελφος μόλις ολοκλήρωσε μια πώληση στην αρχή του δεύτερου τριμήνου
της AbbVie. Αναρωτιέται αν είναι αποδεκτό να καταγράψει προγενέστερη ημερομηνία
κλεισίματος για τη συναλλαγή, γιατί θέλει να πετύχει έναν στόχο πωλήσεων. Της
υπενθυμίζω ότι το να παραποιήσει μια καταχώριση στα βιβλία μας δεν είναι μόνο
ανέντιμο, αλλά μπορεί να είναι και παράνομο και ότι δεν θα πρέπει να το κάνει.

Συλλέγουμε επιχειρηματικές πληροφορίες
με δεοντολογικό τρόπο
Η συλλογή και η ανάλυση πληροφοριών μπορεί να μας
βοηθά να αναπτυσσόμαστε, αλλά είμαστε προσεκτικοί να
συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με
νόμιμο και με κατάλληλο τρόπο.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Δεν ζητούμε ούτε χρησιμοποιούμε εμπιστευτικές ή κατοχυρωμένες πληροφορίες
που έχουν ληφθεί μέσω της προηγούμενης εργασίας ενός εργαζομένου και δεν
αποκαλύπτουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που έγιναν γνωστές μέσω μιας
προηγούμενης εργασίας ή αποτελούν εμπορικά μυστικά άλλων.

Επικοινωνούμε με το κοινό με τον δέοντα
τρόπο
Αποτελεί προνόμιο να μοιραζόμαστε με τον κόσμο την
υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά μας. Όταν μοιραζόμαστε
πληροφορίες, το κοινό αναμένει να είμαστε συνεπείς και
ακριβείς.
Για αυτό τον σκοπό, να παραπέμπετε όλες τις ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης στο Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων. Να λαμβάνετε έγκριση από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων πριν μιλήσετε ή
γράψετε εκ μέρους της εταιρείας. Συμβουλευθείτε τον διευθυντή σας πριν γράψετε ένα άρθρο
για ένα επαγγελματικό περιοδικό ή δεχτείτε την ανάθεση μιας ομιλίας εκ μέρους της εταιρείας.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική εξωτερικών επικοινωνιών ή επικοινωνήστε
με το Τμήμα δημοσίων σχέσεων, για πρόσθετες πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Δουλεύω στο λογιστήριο της AbbVie και υποστηρίζω σθεναρά μια νέα απόφαση του
Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA). Θέλω να χρησιμοποιήσω το
προσωπικό μου blog για να γνωστοποιήσω τις σκέψεις μου και προσέχω να δηλώσω ότι
οι σκέψεις μου είναι προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν την AbbVie. Το δηλώνω αυτό
ξεκάθαρα στο blog μου.

Όπως δεν αποκαλύπτουμε τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες ή τα εμπορικά μυστικά μας, δεν
χρησιμοποιούμε ούτε μοιραζόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή τα εμπορικά μυστικά
άλλων.
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Η ακεραιότητα
στην αγορά
Οι μακρόχρονες επαγγελματικές
σχέσεις βασίζονται στην
τιμιότητα και τη διαφάνεια.
Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων
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Τηρούμε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους
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Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους για
κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης
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Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους
εισαγωγών/εξαγωγών
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Βρισκόμαστε σε εγρήγορση για πληρωμές από
ύποπτες πηγές

53

Αντιμετωπίζουμε τους προμηθευτές δίκαια

54

Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση
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Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις
συμφερόντων
Οι αποφάσεις μας βασίζονται στο τι είναι καλύτερο για την
AbbVie και την ευημερία των ασθενών παρά σε οποιοδήποτε
προσωπικό όφελος.
Αν επιτρέψουμε σε ένα ανταγωνιστικό συμφέρον να επηρεάσει την καλή λήψη αποφάσεων,
μπορεί να διακυβευθεί η φήμη μας ότι είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Μην αφήνετε την κρίση
σας να επηρεάζεται από μια σύγκρουση συμφερόντων.
Μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους. Η σύναψη στενής,
προσωπικής σχέσης με κάποιον που εργάζεται για έναν προμηθευτή της AbbVie, η επένδυση
σε μια εταιρεία που ανταγωνίζεται την AbbVie, η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
εκ μέρους της AbbVie με μια εταιρεία που ανήκει σε έναν συγγενή ή η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε μια άλλη φαρμακευτική εταιρεία – αυτές οι καταστάσεις μπορεί να συνιστούν
σύγκρουση.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στο Πρόγραμμα σύστασης εργαζομένων και στην
Πολιτική περί απασχόλησης συγγενικών προσώπων ή επικοινωνήστε
με το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, για πρόσθετες πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Ένας προμηθευτής με τον οποίο έχω συνεργαστεί επί σειρά ετών με προσεγγίζει για να
με ρωτήσει αν θα το σκεφτόμουν να παρέχω συμβουλευτική εργασία προς την εταιρεία
του. Με διαβεβαιώνει ότι η δουλειά αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που κάνω
στην AbbVie. Τον ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά αρνούμαι. Ακόμα κι αν η δουλειά
δεν έχει σχέση, γνωρίζω πώς αυτό θα μπορούσε να φανεί στους άλλους και ότι πρέπει να
αποφύγω ακόμα και να δώσω την εντύπωση μιας ανάρμοστης σχέσης.

Μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, αν...
• Εργάζεστε για έναν ανταγωνιστή, προμηθευτή ή επιχειρηματικό συνεργάτη της AbbVie
• Έχετε ιδιοκτησιακό συμφέρον σε μια επιχείρηση που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες στην AbbVie
• Προσλάβετε – ή προτείνετε να προσλάβει η AbbVie – έναν συγγενή ή φίλο
• Επενδύσετε σε μια εταιρεία που παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες στην AbbVie
• Έχετε έναν συγγενή που έχει ή θέλει να αποκτήσει επιχειρηματική συνεργασία με την
AbbVie

• Δεχτείτε ένα δώρο, μια πληρωμή ή μια χάρη από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη
• Προσφέρετε ένα δώρο, μια πληρωμή ή μια χάρη σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη
• Αποδεχτείτε μια επιχειρηματική ευκαιρία για εσάς που προοριζόταν να ωφελήσει την AbbVie
• Υπηρετείτε στο διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας που συνεργάζεται επιχειρηματικά με
την AbbVie
Ενημερώστε τον διευθυντή σας ή το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού́για οποιαδήποτε
κατάσταση η οποία πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει
επίσης να γνωστοποιείτε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στο Γραφείο
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
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Τηρούμε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους
Υποστηρίζουμε τον ελεύθερο και έντιμο ανταγωνισμό.
Η δίκαιη τιμολόγηση των προϊόντων μας είναι ουσιώδης για τη δέσμευσή μας για τη
βελτίωση της υγείας παγκοσμίως. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν εμπλεκόμαστε ποτέ σε
δραστηριότητες που περιορίζουν το ελεύθερο εμπόριο – όπως ο καθορισμός των τιμών, η
νόθευση διαγωνισμών ή άλλες πρακτικές που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.
Δεν συζητούμε ποτέ τις τιμές, τους πελάτες ή τις συμφωνίες πωλήσεων με τους ανταγωνιστές
και προσέχουμε να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα δίνει την εντύπωση
περιορισμού του εμπορίου.

Μάθετε περισσότερα

Υπάρχουν πολλών ειδών ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες.
Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε γνωρίζετε για κάτι από τα παρακάτω, τρέχοντα, νέα ή σε
εκκρεμότητα...

Συγχωνεύσεις
ή εξαγορές

Αλλαγές
στη διοίκηση

Ανατρέξτε στη Συμμόρφωση με την Πολιτική αντιμονοπωλιακής
νομοθεσίας ή επικοινωνήστε με το Νομικό τμήμα, για πρόσθετες
πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος σε ένα συνέδριο του κλάδου, βρίσκομαι σε μια παρέα
για κουβέντα και καφέ με δύο ανταγωνιστές της AbbVie και μερικούς προμηθευτές. Όταν
κάποιος αρχίζει να συζητά για τιμές και περιοχές, γνωρίζω ότι αν συμμετάσχω σε αυτή τη
συζήτηση μπορεί να θέσω την AbbVie σε κίνδυνο, κι έτσι ζητώ αμέσως συγγνώμη από την
ομάδα και βγαίνω από το δωμάτιο. Μόλις τελειώσει το συνέδριο, εξηγώ στο Νομικό Τμήμα
τι συνέβη.

Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους
για την κατάχρηση εσωτερικής
πληροφόρησης
Στο πλαίσιο της εργασίας μας, ίσως ακούσουμε ή μάθουμε
για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή τα σχέδια μιας
εταιρείας, που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αλλά, αν γνωστοποιηθούν, μπορεί να
πείσουν έναν σώφρονα επενδυτή να αγοράσει, να πωλήσει ή να διακρατήσει τα χρεόγραφα
μιας εταιρείας ονομάζονται «εσωτερικές» ή «μη δημόσιες» πληροφορίες. Μην χρησιμοποιήσετε
ποτέ πληροφορίες αυτού του είδους – είτε αφορούν την AbbVie είτε οποιαδήποτε άλλη
εταιρεία – για να κάνετε κάποια αγοραπωλησία. Ποτέ μην δίνετε «συμβουλές» σε κάποιον
άλλο για να κάνει αγοραπωλησίες βάσει αυτών που γνωρίζετε. Ποτέ μην δίνετε «συμβουλές»
σε κάποιον άλλο για να κάνει αγοραπωλησίες βάσει αυτών που γνωρίζετε. Η κατάχρηση
εσωτερικής πληροφόρησης για αγοραπωλησίες ή συμβουλές είναι παράνομη.
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Νομικές
ενέργειες

Οικονομικά
αποτελέσματα
ή προβλέψεις

Συμβάσεις

Στρατηγικές
αγοράς

Δεδομένα κλινικών
μελετών ή άλλα
επιστημονικά δεδομένα

Ακόμα κι αν οι εσωτερικές πληροφορίες γίνουν δημόσιες, δεν επιτρέπεται να τις
χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αγοραπωλησίες χρεογράφων, παρά μόνο αφού περάσει ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν έχετε απορίες για μια συναλλαγή που σκέφτεστε να κάνετε,
επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική εσωτερικών συναλλαγών σε θέματα
κινητών αξιών ή επικοινωνήστε με το Νομικό τμήμα, για πρόσθετες
πληροφορίες.

Κάνοντας τη διαφορά
Η γειτόνισσά μου εργάζεται για έναν από τους συνεργάτες της AbbVie και μου λέει ότι
πρόκειται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα σημαντικά δεδομένα μιας κλινικής
δοκιμής για μια χημική ένωση που αναπτύσσεται από κοινού από τον εργοδότη της και
την AbbVie. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η χημική ένωση θα σημειώσει μεγάλη εμπορική
επιτυχία. Σκέφτομαι να αγοράσω μετοχές της συνεργαζόμενης εταιρείας και να το πω και
στον αδερφό μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι αυτό που έμαθα για τις δύο εταιρείες μπορεί
να θεωρηθεί ως ουδιώδης μη δημόσια πληροφορία. Διατηρώ την εμπιστευτικότητα της
πληροφορίας και δεν αγοράζω μετοχές καμίας από τις εταιρείες, ώστε να μην παραβιάσω
τον Κώδικά μας ή τον νόμο.
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Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους
εισαγωγών/εξαγωγών

Βρισκόμαστε σε εγρήγορση για πληρωμές
από ύποπτες πηγές

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους,
κανονισμούς, κυρώσεις και περιορισμούς που σχετίζονται
με την εισαγωγή και την εξαγωγή των προϊόντων και των
υπηρεσιών μας.

Αγορές και πληρωμές οι οποίες διενεργούνται με
ασυνήθιστους τρόπους ενδέχεται να σηματοδοτούν
παράνομες δραστηριότητες.

Επίσης, συμμορφωνόμαστε με τους νόμους των Η.Π.Α. κατά του μποϊκοτάζ, οι οποίοι
απαγορεύουν ή επιφέρουν κυρώσεις για τη συνεργασία με διεθνή μποϊκοτάζ τα οποία
δεν εγκρίνει η κυβέρνηση των Η.Π.Α. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και συμμορφώνεστε με
οποιουσδήποτε νόμους και κανονισμούς εμπορικής συμμόρφωσης που σχετίζονται με
τις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεστε. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες,
επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα.

Κάνοντας τη διαφορά
Διανομέας με ενημερώνει ότι σκοπεύει να πωλήσει προϊόντα που αγοράζει από εμάς σε
μια χώρα, στην οποία έχουν επιβληθεί καθολικές εμπορικές κυρώσεις από την κυβέρνηση
των Η.Π.Α. Όταν προσπαθώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες, μου λέει να μην
ανησυχώ γιατί το προϊόν θα παραδοθεί στον διανομέα σε μια γειτονική χώρα, στην οποία
δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ο οποίος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την επανεξαγωγή
των αγαθών στη χώρα με τις κυρώσεις. Διακόπτω όλες τις αποστολές στον διανομέα και
ενημερώνω το Νομικό Τμήμα, αφού πιστεύω ότι αυτό είναι ασύμβατο με το Κώδικά μας
και τους ισχύοντες νόμους για το εμπόριο.
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Δείξτε προσοχή για πληρωμές που διενεργούνται προς την AbbVie ή εκ μέρους της και
προέρχονται από άγνωστη πηγή, διενεργούνται αποκλειστικά με μετρητά ή είναι πληρωμές
που διενεργούνται μέσω ενός προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος το οποίο δεν σχετίζεται με τον πελάτη ή τον επιχειρηματικό συνεργάτη.
Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή πιστεύετε ότι είναι ύποπτη στο
Νομικό Τμήμα ή την Οικονομική Διεύθυνση.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στην Πολιτική νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Αντιμετωπίζουμε τους προμηθευτές με
δίκαιο τρόπο
Η σχέση συνεργασίας με τους προμηθευτές βασίζεται στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και τη συμμετοχή με
υπερηφάνεια στην άριστη φροντίδα των ασθενών.
Είμαστε ειλικρινείς και ανοικτοί κατά την επικοινωνία μας με προμηθευτές. Υποστηρίζουμε τις
ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρακτικές και λαμβάνουμε αποφάσεις αντικειμενικά, χωρίς να
λάβουμε υπόψη μας το προσωπικό ή οικονομικό όφελος ή τις προσωπικές σχέσεις.

Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση
Οι αλληλεπιδράσεις μας με κυβερνητικούς φορείς και
αξιωματούχους είναι ειλικρινείς και έντιμες.
Ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις για ακριβείς, έγκαιρες αναφορές και έγγραφα που μπορεί
να απαιτούνται και συνεργαζόμαστε σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων και ερευνών. Όταν
μας ζητηθούν πληροφορίες ή αρχεία ή να επαληθεύσουμε δεδομένα που τους έχουμε
υποβάλει, ανταποκρινόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια. Αν λάβετε ένα αίτημα, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το Νομικό Τμήμα.

Κάνοντας τη διαφορά
Το τμήμα μου ετοιμάζεται να επιλέξει έναν προμηθευτή για κάποιον εξοπλισμό που
η AbbVie θα χρειαστεί να προμηθεύεται σε τακτική βάση. Ενημερώνω μια πιθανή
προμηθεύτρια ότι η πολιτική μας απαιτεί τρεις προσφορές. Αυτή υπόσχεται ότι η εταιρεία
της θα μας προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για αυτό και δεν χρειάζεται να ζητήσουμε
άλλες προσφορές. Την ενημερώνω ότι πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής
προσφορών της εταιρείας μας.

Μάθετε περισσότερα
Ανατρέξτε στον Κώδικα αγορών σχετικά με την Πολιτική
δεοντολογία συμπεριφοράς και αγορών.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Όλοι οι προμηθευτές της AbbVie πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς Προμηθευτών μας, καθώς και με τους νόμους. Αν παρατηρήσετε ή
υποπτευθείτε ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιου προμηθευτή, αναλάβετε την ευθύνη
και αναφέρετέ το στο Τμήμα Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών της AbbVie ή στο
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της AbbVie, είτε απευθείας είτε μέσω της
Παγκόσμιας Δικτυακής Πύλης Γραμμής Βοήθειας.
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Η ακεραιότητα
στην κοινότητα
Η επιχειρηματική απόδοση
βελτιώνεται όταν ασπάζεται την
κοινωνική ευθύνη.
Είμαστε καλοί πολίτες του κόσμου
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Βοηθούμε στην προστασία του πλανήτη
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Είμαστε καλοί πολίτες του κόσμου
Το πάθος μας να λύσουμε τις πιο δύσκολες προκλήσεις
υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως μεταδίδεται
και στην αντιμετώπιση των αναγκών των ανεπαρκώς
εξυπηρετούμενων κοινοτήτων.
Είναι τιμή μας να κατέχουμε ηγετική θέση στις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας.
Συνεργαζόμαστε με κοινότητες – σε παγκόσμια και τοπική βάση – για να προσφέρουμε ελπίδα
και ευκαιρίες σε ανθρώπους σε τομείς όπως ο αλφαβητισμός, η εκπαίδευση, η απασχόληση,
η υγειονομική περίθαλψη και άλλες. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στα κοινωνικά μας
προγράμματα, αλλά δεν ασκούμε ποτέ πιέσεις για εθελοντική δράση.

Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα
Σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ατόμου, υποστηρίζοντας
τις αρχές που ορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που
συνέταξαν τα Ηνωμένα Έθνη. Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους για την απασχόληση στις
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να πράττουν το ίδιο.

Ως άτομα, κάνουμε τη διαφορά
Ασπαζόμαστε τη συμμετοχή στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε, αλλά οι
αποφάσεις συμμετοχής σε φιλανθρωπικές ή πολιτικές δραστηριότητες είναι προσωπικές.
Εφόσον δεν ενημερωθείτε για το αντίθετο, επιτρέπεται να δράσετε ως εθελοντές, να
συμμετάσχετε ή να προσφέρετε εισφορές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή σε πολιτικούς
υποψηφίους, καμπάνιες ή κόμματα, όπως εσείς επιθυμείτε, ωστόσο πρέπει πάντα να
χρησιμοποιείτε το δικό σας όνομα, τα δικά σας χρήματα και τους δικούς σας πόρους – όχι της
AbbVie – εκτός αν λάβετε σχετική έγκριση εκ των προτέρων.

Κάνοντας τη διαφορά
Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της AbbVie για τον εθελοντισμό, την Εβδομάδα
Δυνατοτήτων μας, η εταιρεία ενθαρρύνει τους πάντες να συμμετάσχουν σε διάφορους
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και να βοηθήσουν τις τοπικές τους κοινότητες. Είμαι
τόσο χαρούμενος που επέλεξα να το κάνω! Πραγματικά αισθάνθηκα ότι μπορώ να κάνω
τη διαφορά στον κόσμο. Γνωρίζω ότι είναι προσωπική μου απόφαση να προσφέρω
εθελοντική εργασία και είμαι περήφανος που εργάζομαι για μια εταιρεία που υποστηρίζει
τη συμμετοχή σε θετικά εξωστρεφή προγράμματα αυτού του είδους.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Η AbbVie δεν ανέχεται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμορφωνόμαστε
με νόμους και πρακτικές που απαγορεύουν:

•
•
•
•
•
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Την παιδική εργασία
Την καταναγκαστική, δέσμια εργασία ή την εργασία για αποπληρωμή χρέους
Την μη εθελοντική εργασία φυλακισμένων
Τη διακίνηση ανθρώπων
Τις αδικίες σε μισθούς και επιδόματα
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Βοηθούμε στην προστασία του πλανήτη
Οι πρωτοβουλίες μας για την προστασία του περιβάλλοντος
βοηθούν να προστατεύουμε τον πλανήτη, βελτιώνοντας
παράλληλα την αποδοτικότητα, μειώνοντας το
κόστος και διαφυλλάσσοντας την ικανότητά μας να
δραστηριοποιούμαστε στο μέλλον.
Η AbbVie εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος σε
ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την αναζήτηση πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή
και διανομή των προϊόντων μας. Αναφέρετε εγκαίρως κάθε κατάσταση ή επιχειρηματική
πρακτική που θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, την υγεία ή το
περιβάλλον στον διευθυντή σας ή στον εκπρόσωπο της εγκατάστασής σας του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.

Αυτός είναι ο τρόπος μας
Για να βοηθήσουμε στην προστασία του πλανήτη, εφαρμόζουμε πιστά τις παρακάτω
πρακτικές...

• Μείωση της χρήσης ενέργειας, της χρήσης νερού, της παραγωγής αποβλήτων και της
χρήσης άλλων φυσικών πόρων

• Υποστήριξη έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και περιορισμός
των περιβαλλοντικών κινδύνων

• Υποστήριξη της μείωσης των απορριμμάτων και των προσπαθειών ανακύκλωσης
• Συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς και τα εσωτερικά πρότυπα για θέματα
περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας

• Υποχρέωση των προμηθευτών να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας

Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας για το
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και τη θέση διαχείρισης
περιβάλλοντος της AbbVie.
Επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικής Πολιτικής στο My AbbVie για πρόσβαση σε πρόσθετες
πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται εντός του Κώδικά μας ή
ζητήστε περαιτέρω καθοδήγηση από τον υπεύθυνό σας ή το Γραφείο Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης.
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Άδειες Παρέκκλισης
Η Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie
μπορεί να δώσει άδεια παρέκκλισης από τον Κώδικά μας για τους
αξιωματούχους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο άτομο
που μπορεί να εγκρίνει άδεια παρέκκλισης για οποιονδήποτε
άλλο εργαζόμενο της AbbVie. Ανακοινώνουμε δημόσια τις άδειες
παρέκκλισης, όπως απαιτείται από τον νόμο.
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Επαφές και γραμμή βοήθειας
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε μια απορία ή ανησυχία.
Ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τη μέθοδο που τους είναι πιο εύκολη.
Αυτός ο κατάλογος έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει.

Πόρος

Θέμα
επικοινωνίας

Στοιχεία
επικοινωνίας

Πόρος

Θέμα
επικοινωνίας

Στοιχεία
επικοινωνίας

Παγκόσμια
Δικτυακή Πύλη
Γραμμής Βοήθειας

Οποιοδήποτε θέμα ή
ανησυχία

Για να αναφέρετε τις
ανησυχίες σας σε σχέση με
καταστάσεις που πιστεύετε
ότι ενδέχεται να αντίκεινται
στον Κώδικά μας ή ότι ίσως
συνιστούν παράβαση νόμων ή
κανονισμών, χρησιμοποιήστε
την Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη
Γραμμής Βοήθειας.

Τμήμα Παγκόσμιας
Ασφάλειας

Οποιοδήποτε θέμα ή
ανησυχία ασφάλειας

Γραμμή Βοήθειας του
Παγκόσμιου Κέντρου Ελέγχου:
1-847-935-5555

Μοιραστείτε τις
ανησυχίες σας
εμπιστευτικά και
ανώνυμα, όπου
επιτρέπεται από
τον νόμο,
24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την
εβδομάδα

Αντιπρόεδρος,
Επικεφαλής
Τμήματος
Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης

Οποιοδήποτε θέμα ή
ανησυχία

Αλληλογραφία: Vice President
Chief Ethics and Compliance
Officer AbbVie, Department
V36X1 North Waukegan Road,
North Chicago, IL 60064 U.S.A.
Σημειώστε στον φάκελο:
«Confidential – To be opened
by the Vice President, Chief
Ethics and Compliance Officer
only.»

Θυγατρικές: +1-847-935-5555

Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού

Οποιοδήποτε θέμα
ή ανησυχία σχετικά
με το ανθρώπινο
δυναμικό

https://abbviehr.abbvienet.
com/GL-EN/Pages/Global_
HRCentral_Help_All.aspx

Νομικό Τμήμα

Οποιοδήποτε θέμα
ή ανησυχία νομικής
φύσης

legalcodecontacts
@abbvie.com

Τμήμα Επιχειρήσεων:

Οποιοδήποτε θέμα ή
ανησυχία

operationsinformation
@abbvie.com

Οποιοδήποτε θέμα ή
ανησυχία σχετικά με
μέσα ενημέρωσης

PAReviews@abbvie.com

• Περιβάλλον, Υγεία
και Ασφάλεια
• Διαχείριση Αγορών
και Προμηθευτών
• Ποιότητα

Τμήμα Δημοσίων
σχέσεων
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Δέσμευση τήρησης του Κώδικα

Ευρετήριο

Αναγνωρίζω ότι έλαβα, διάβασα και κατανόησα τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς
της AbbVie και συμφωνώ με τους όρους του, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πολιτικών, των
διαδικασιών και της Σύμβασης Εργασίας που αναφέρονται σε αυτόν, εκτός από τις περιπτώσεις
που οι ισχύοντες νόμοι ορίζουν διαφορετικά. Υπόσχομαι να τον χρησιμοποιώ ως οδηγό για
την αποδεκτή συμπεριφορά και αναγνωρίζω ότι η πραγματοποίηση ηθικών επιλογών στην
εργασία μου και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους συνεισφέρουν στην κουλτούρα
ακεραιότητας της AbbVie.

Ανεπιθύμητο συμβάν

35

Δώρα και ψυχαγωγία

Χρήση αλκοόλ

24

Κυβέρνηση

Ευημερία των ζώων

37

Παρενόχληση

Νόμος κατά της δωροδοκίας

39

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

50

Ανθρώπινα δικαιώματα

Περιουσιακά στοιχεία

42

Εισαγωγές

Έλεγχοι

43

Κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης

Βιβλία και αρχεία

44

Διεθνές εμπόριο

Αναγνωρίζω επίσης ότι έχω την ευθύνη να αναφέρω οποιεσδήποτε γνωστές ή πιθανές
παραβιάσεις του Κώδικα, των πολιτικών ή των διαδικασιών της AbbVie ή του νόμου, στο
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή στην Παγκόσμια Δικτυακή Πύλη Γραμμής Βοήθειας,
εκτός όπου ορίζουν κάτι διαφορετικό οι νόμοι ή οι κανονισμοί. Οι συνέπειες για τις παραβιάσεις
μπορεί να περιλαμβάνουν κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται μέχρι και η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας.

Μποϊκοτάζ

52

Δωροδοκία

Δωροδοκία

39, 40

Η AbbVie δεν ανέχεται τη λήψη αντιποίνων εναντίον οποιουδήποτε ως αποτέλεσμα της
υποβολής με καλή πίστη μιας αναφοράς.

Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία

42

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες

30, 42

Πληροφορίες για τους ανταγωνιστές

42

Υλικά περιουσιακά στοιχεία

42, 43

Υπογραφή

Επιχειρηματικές πληροφορίες

39
13, 19, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 50, 52, 58, 66

Μάρκετινγκ

12, 34

Ουσιώδεις πληροφορίες

51

22, 58, 59

Ασθενείς

Επικοινωνία

18, 28, 45

Πληρωμές

18, 19, 54, 64, 66

50, 51
52

Κοινότητες

45, 65

4, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 48
29, 39, 40, 53

Ιδιωτικότητα

Υπολογιστές

42, 43

Εργαζόμενος

25

Εμπιστευτικές πληροφορίες

42, 44

Πελάτης

30

Συγκρούσεις συμφερόντων

48

Πληροφορίες

30

Ασθενείς

30

Επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης

19, 66
59

Διαφθορά

39, 40

Αποφάσεις

6, 14, 16, 17, 28, 38, 48, 54, 59

Διακρίσεις

20, 21

Διαφοροποίηση
Ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία
Email
Εργαζόμενοι
Συμφωνητικό
Ιδιωτικότητα

Πολιτικές δραστηριότητες

59

Αξίες

14

Προϊόντα

12, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 50, 52, 60

Κατοχυρωμένες πληροφορίες

20

Ποιότητα

24

Εγγραφές

42, 43

Αναφορά ανησυχιών

21, 42, 43

Έρευνα και ανάπτυξη

6, 14, 15, 22, 24, 25, 29, 42, 62, 64

Υγεία και ασφάλεια

Πόροι

42

Αντίποινα

22, 60, 65

Ασφάλεια

25

Απασχόληση

Παραλήφθηκε από

52

Ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης

Γραμμή βοήθειας συμμόρφωσης

4, 28, 29, 34, 36
58

36, 37, 51

Χρήση ναρκωτικών

Αριθμός UPI

29, 59

20, 21

Κλινικές δοκιμές

Συνεισφορά σε πολιτικές καμπάνιες

Όνομα ολογράφως

44

Φιλανθρωπικές δραστηριότητες

Νόμοι

29, 48
35, 36, 39, 40, 42, 52, 55

Εργαζόμενος

20

Εξωτερική

48

Αυτόβουλη ομιλία

Συγγενείς

48

Κατάχρηση ουσιών

Περιβάλλον

22, 24, 60, 65

Εξοπλισμός

19, 40, 43, 44, 55
18, 19, 22, 24, 30, 35, 54, 60, 66
36
43, 59, 64, 65
18, 66
65
22, 24, 60

Ασθενής

Ίση

Ίσες ευκαιρίες

42, 43, 44
4, 28, 35, 37

20
22, 43, 54

Εξαγωγές

52

Χρηστά συναλλακτικά ήθη

54

35

Προϊόν

Προμηθευτές
Μποϊκοτάζ
Εμπορικά μυστικά
Χώρος εργασίας
Ασφάλεια

35
18, 43
24
13, 25, 30, 34, 35, 48, 49, 54, 58, 60, 65
50, 52
42, 44
14, 20, 22, 24
22, 24

Βία

66
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