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Η Επαγγελματική Συμπεριφορά
στο Επιχειρείν
Γιατί έχει σημασία
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Roche έχει αναγνωρισθεί ως ηγετικός όμιλος στην ανάπτυξη, παραγωγή και παροχή στην
αγορά υψηλής ποιότητας καινοτόμων λύσεων υγειονομικής φροντίδας, οι οποίες καλύπτουν
ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. Δραστηριοποιούμαστε με υπεύθυνο και δεοντολογικά ορθό
τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την πάγια προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και
σεβόμενοι τις ανάγκες του κάθε ατόμου, του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος.
Η φήμη της Roche είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της. Τα εμπλεκόμενα
με την εταιρεία μας μέρη αναμένουν από εμάς να πράττουμε το σωστό. Αποτελεί ευθύνη
όλων μας να ενισχύουμε και να προστατεύουμε τη φήμη της Roche. Οι Αξίες της Roche –
Ακεραιότητα, Τόλμη και Πάθος– και οι Εταιρικές Αρχές της Roche διαμορφώνουν ξεκάθαρα
το πλαίσιο της επαγγελματικής συμπεριφοράς μας.
Ο κώδικας δεοντολογίας του Ομίλου Roche περιγράφει με σαφήνεια τι αναμένει από εσάς ως
εργοδότης η Roche και παρέχει πρακτικές οδηγίες, παραδείγματα και παραπομπές σε
χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.
Η Roche καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλλιέργεια ενός κλίματος αμοιβαίας
εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης
εντός του οργανισμού. Η εξασφάλιση ενός φιλελεύθερου εργασιακού περιβάλλοντος είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρείας. Προάγοντας τον αμφίδρομο διάλογο και
διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο, κάθε εργαζόμενος της Roche μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Όποτε έχετε αμφιβολίες ως προς την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά, ζητήστε καθοδήγηση.
Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα συμμόρφωσης, μιλήστε ανοιχτά. Ο Κώδικας Δεοντολογίας
του Ομίλου Roche σάς υποδεικνύει πού μπορείτε να απευθύνεστε για καθοδήγηση και σε
ποιον μπορείτε να αναφέρετε έναν πιθανό προβληματισμό σχετικά με τη συμμόρφωση.
Η Εταιρική Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Roche Holding Limited
έχουν προσυπογράψει επίσημα τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche και υποστηρίζουν
απόλυτα κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την εφαρμογή του.
Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche και
να τον εφαρμόζετε σε όλες τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας.
Υπολογίζω στη θετική ανταπόκρισή σας.

Severin Schwan
Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου Roche
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Σκοπός της Roche
Περιγράφει ποιοι είμαστε, που προσβλέπουμε και πως θέλουμε να εργαζόμαστε

Κάνοντας τώρα αυτό που θα χρειαστούν
οι ασθενείς στο μέλλον
Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο να παρέχουμε ιατρικές λύσεις άμεσα – ενώ ταυτόχρονα
αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για το μέλλον. Προσπαθούμε με πάθος να μεταμορφώνουμε
τις ζωές των ασθενών. Επιδεικνύουμε θάρρος όταν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να
προβούμε σε ενέργειες. Και πιστεύουμε ότι το «καλώς επιχειρείν» συνεπάγεται έναν καλύτερο
κόσμο.
Γι’ αυτό το λόγο ερχόμαστε στη δουλειά κάθε μέρα. Είμαστε προσηλωμένοι στην επιστημονική
ακρίβεια, την αδιάσειστη ηθική και την πρόσβαση όλων στην ιατρική καινοτομία. Το κάνουμε
αυτό σήμερα για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.
Είμαστε περήφανοι για την ταυτότητά μας, τις πράξεις μας και τον τρόπο δράσης μας. Είμαστε
πολλοί αλλά δουλεύουμε σαν ένας, μεταξύ των τμημάτων, μεταξύ των εταιρειών και σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Είμαστε η εταιρεία Roche.
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Εταιρικές Αρχές της Roche
Καθορίζουν τις δεσμεύσεις μας

Δεσμεύσεις
Προσφορά σε ασθενείς και λειτουργούς της Υγείας
Πρωταρχικός στόχος της Roche είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών και των πελατών
της προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Για την επίτευξή του η Roche
οφείλει να αναγνωρίζει και να επιλύει τα προβλήματά τους και να προβλέπει τις μελλοντικές
τους ανάγκες διατηρώντας στενή επαφή μαζί τους και αφουγκραζόμενη τις παρατηρήσεις και
τις επιθυμίες τους. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε πλήρη σεβασμό στα
ατομικά δικαιώματα των ασθενών.
Σεβασμός στον Άνθρωπο και στην ατομικότητά του
Πιστεύουμε ότι η επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στο συνδυασμό ταλέντου και απόδοσης
αφοσιωμένων εργαζομένων. Για το λόγο αυτόν, επιθυμούμε:
- να καλλιεργούμε το σεβασμό της ατομικότητας του κάθε ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις
της εργασίας μας, μεριμνώντας ώστε όλοι οι εργαζόμενοί μας να αντιλαμβάνονται ότι
αποτελεί ευθύνη τους να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του άλλου.
- οι άνθρωποί μας να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και να αξιοποιούν στο έπακρο τις
ικανότητες και τις δυνατότητές τους, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον
ειλικρινή διάλογο.
- να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια του καθενός, βάσει της απόδοσης και της συνεισφοράς
του στην επιτυχία της Roche.
- να προάγουμε την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες.
- να εργάζονται όλοι, σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, υπό άριστες συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας.
Υψηλό αίσθημα ευθύνης
Θέλουμε να πληρούμε υψηλά πρότυπα απόδοσης και εταιρικής υπευθυνότητας σε όλες τις
δραστηριότητές μας και εφαρμόζουμε τις Εταιρικές Αρχές μας σε όλες τις συναλλαγές με τους
επιχειρηματικούς μας εταίρους. Αποτελεί πάγια δέσμευσή μας να επιλέγουμε, να
αναπτύσσουμε και να προάγουμε στην ιεραρχία υπαλλήλους και στελέχη που παρακινούνται
από εσωτερικά κίνητρα και επιδεικνύουν διάθεση κατανόησης, οι οποίοι:
- συνδυάζουν επαγγελματική ικανότητα και ηγετικό τρόπο διοίκησης που παρακινεί τους
συναδέλφους τους να αποδίδουν τα μέγιστα.
- έχουν ανοιχτό μυαλό και αίσθηση του επείγοντος, κατανοούν τις ανάγκες της εταιρείας και
έχουν την τόλμη να αμφισβητούν συμβατικές αντιλήψεις.
- έχουν την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να διευρύνουν τις εμπειρίες τους.
- λαμβάνουν αποφάσεις και ενεργούν με βάση τις Εταιρικές Αρχές.
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Προσήλωση στην αποδοτικότητα
Σταθερός στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεχώς σταθερή αξία για τα εμπλεκόμενα με
την εταιρεία μας μέρη και να επιτυγχάνουμε βιώσιμη και υψηλή κερδοφορία.
Επιδιώκουμε το στόχο αυτόν προκειμένου να είμαστε σε θέση να τηρούμε τη δέσμευσή μας
για διαρκή έρευνα, να διασφαλίζουμε την ανάπτυξη και την ανεξαρτησία μας, να παρέχουμε
ευκαιρίες απασχόλησης, να είμαστε καλυμμένοι έναντι των κινδύνων και να εξασφαλίζουμε
ελκυστική απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου.
Δέσμευση απέναντι στην κοινωνία
Επιθυμούμε να τηρούμε υψηλά δεοντολογικά και κοινωνικά πρότυπα στις επαγγελματικές
συναλλαγές μας, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιατρική επιστήμη, στις
προσπάθειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάδειξή μας σε υπεύθυνο
κοινωνικό εταίρο. Δεσμευόμαστε να τηρούμε αυτά τα πρότυπα μέσω της συμμόρφωσής μας
με την τοπική, την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία, κατά τη συνεργασία μας με τις Αρχές και
την επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασίας με όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη, αναζητώντας τακτικά τις απόψεις τους και συνυπολογίζοντάς τες.
Στηρίζουμε και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζουμε την προσέγγιση “Protect, Respect, Remedy” του πλαισίου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ruggie των
Ηνωμένων Εθνών. Συμμορφωνόμαστε εξίσου με τις 10 αρχές Global Compact Principles των
Ηνωμένων Εθνών, τη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τα Βασικά Εργασιακά
Δικαιώματα που θεσπίζονται από τη Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Δικαιωμάτων Εργασίας
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
Δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον
Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκουμε ενεργά την υιοθέτηση
νέων, περισσότερο βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση της
περιβαλλοντικής επίπτωσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας.
Προσήλωση στην καινοτομία
Η καινοτομία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας είναι το σημαντικότερο συστατικό
για την επιτυχία μας. Καθώς δραστηριοποιούμαστε σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, οφείλουμε
να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τις νέες τάσεις και να είμαστε ανοιχτοί σε πρωτοποριακές ιδέες.
Αντιμετωπίζουμε την αλλαγή ως ευκαιρία και τον εφησυχασμό ως απειλή. Για αυτόν το λόγο
ενθαρρύνουμε παντού εντός της εταιρείας το πνεύμα περιέργειας και φιλομάθειας που μας
επιτρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον έξω κόσμο και στις νέες ιδέες.
Συνεχής βελτίωση
Είμαστε αφοσιωμένοι στο να μεριμνούμε ώστε οι αρχές και τα επιτεύγματά μας να είναι πάντα
ανταγωνιστικά σε σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία και εφάμιλλα της βέλτιστης πρακτικής,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια της διαδικασίας δημοσιοποίησης στοιχείων της
εταιρείας μας. Θα συνεχίσουμε να θεσπίζουμε κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που
μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε στην πράξη κάθε μία από της Εταιρικές Αρχές μας.
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Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche
Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική μας
δραστηριότητα – κάθε μέρα, σε κάθε σημείο του κόσμου

Η καλή φήμη της Roche εξαρτάται από την ακεραιότητα με την οποία η εταιρεία ασκεί την
επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Αποτελεί πάγια δέσμευσή μας να πράττουμε το σωστό σε κάθε αλληλεπίδρασή μας με τα
εμπλεκόμενα με την εταιρεία μας μέρη.
Στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche περιγράφεται με σαφήνεια το τι αναμένει από
τους εργαζομένους της η Roche. Όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να υιοθετήσουν όλα τα
απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.
Κάθε εργαζόμενος της Roche και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της οφείλει
να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche, ανεξαρτήτως της χώρας
στην οποία εργάζεται και της φύσης της δραστηριότητάς του. Σύμφωνα με την αρχή “One
Roche Approach”, τα ισχύοντα πρότυπα δεσμεύουν αντίστοιχα τους δύο μεγάλους κλάδους
της Roche, τον κλάδο των φαρμακευτικών και τον κλάδο των διαγνωστικών.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche σχεδιάστηκε για να κατευθύνει την
επιχειρηματική μας συμπεριφορά και παρέχει πρακτικές οδηγίες, παραδείγματα καθώς και
παραπομπές σε περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες. Τα ήδη θεμελιωμένα επιπλέον έγγραφα
και εργαλεία συμμόρφωσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του αναλυτικού Συστήματος
Διαχείρισης της Συμμόρφωσης της Roche. Ωστόσο, τα υλικά αυτά μπορεί να μην παρέχουν
απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μας και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη του κάθε ατόμου να
εφαρμόζει ορθή κρίση και κοινή λογική.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά, πρέπει να αναζητήσουμε
βοήθεια και συμβουλή.
Έχουν αναπτυχθεί διαδραστικά, υπολογιστικά προγράμματα eLearning, όπως είναι το
πρόγραμμα RoBiB (Roche Behaviour in Business) και άλλα εύχρηστα εκπαιδευτικά εργαλεία,
όπως είναι τα “Compliance Podcasts” προκειμένου να βοηθήσουν στην κατανόηση της
ακεραιότητας στην επιχειρηματική δράση. Καλύπτουν τα βασικά μηνύματα του Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.
Η συμμόρφωση προς τον Κώδικα Δεοντολογίας της Roche είναι προϋπόθεση για την
εργασιακή μας σχέση. Κάθε υπάλληλος πρέπει να τον διαβάσει, να τον κατανοήσει και να
επιδείξει συμμόρφωση. Η Roche δεν ανέχεται καμία παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της
Roche και δεσμεύεται πλήρως να αντιμετωπίζει επαρκώς τυχόν περιστατικά μη συμμόρφωσης.
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι απολύτως ενήμεροι ότι τυχόν αποκλίσεις μπορεί να
επισείσουν σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία και τους ίδιους, και ότι θα θεωρηθούν
υπεύθυνοι.

Ε Σε τι μας χρησιμεύει ο Κώδικας
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche;
A Στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche περιγράφονται τα όσα αναμένει
από τους εργαζομένους της η Roche και
παρατίθενται τα πρότυπα επαγγελματικής
συμπεριφοράς που ισχύουν σε όλα τα
επίπεδα του Ομίλου Roche.
Ε Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche πρέπει να εφαρμόζεται από όλους
όσοι ανήκουν στον Όμιλο Roche;
A Κάθε εργαζόμενος της Roche και κάθε
άλλο πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό της οφείλει να
συμμορφώνεται με τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche,
ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία
εργάζεται και της φύσης της
δραστηριότητάς του. Τα ισχύοντα
πρότυπα δεσμεύουν αντίστοιχα τους δύο
μεγάλους κλάδους της Roche, τον κλάδο
των φαρμακευτικών και τον κλάδο των
διαγνωστικών
Ε Μου ζητείται να παρακολουθήσω το
πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
RoBiB. Δεδομένου ότι έχω κι άλλα
επείγοντα εργασιακά καθήκοντα δεν
βρίσκω το χρόνο να ξεκινήσω και να
ολοκληρώσω το πρόγραμμα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης. Θέτω τις προτεραιότητές
μου και αποφασίζω να μην το
ολοκληρώσω. Πήρα τη σωστή απόφαση;
A Όχι. Από τη στιγμή που τα
προγράμματα eLearning, όπως είναι το
πρόγραμμα RoBiB, έχουν σχεδιαστεί για
να υποστηρίξουν τις προσπάθειες σας για
συμμόρφωση με τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche,
οφείλετε να το ολοκληρώσετε με
σχολαστικότητα.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και να συμβάλλουμε στη διατήρηση της καλής
φήμης της Roche.
– να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
– να γνωρίζουμε ότι τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche δεν
γίνονται ανεκτές και ότι επισείουν συνέπειες για τη Roche και εμάς τους ίδιους.
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Αναζήτηση Βοήθειας &
Καθοδήγησης
Η ερώτηση είναι μέρος της πρόληψης
Στην καθημερινή μας εργασία ερχόμαστε κάποιες φορές αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν
καλύπτονται ξεκάθαρα από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche ή τα έγγραφα στα
οποία αναφέρεται (π.χ. οδηγίες, πολιτικές, κατευθυντήριες οδηγίες). Εάν δεν είμαστε σίγουροι
ποια είναι η ορθή συμπεριφορά, πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας τα ακόλουθα
ερωτήματα:
– Είναι νόμιμη η συμπεριφορά μου;
– Συνάδει με τις Αξίες και τις Εταιρικές Αρχές της Roche;
– Είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche;
– Μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη Roche ή σε εμένα;
– Θα με ενοχλούσε εάν δημοσιευόταν σε μια εφημερίδα;

Συχνά, οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά αρκούν για να ξεδιαλύνουν τις αμφιβολίες μας.
Ωστόσο, εάν εξακολουθούμε να έχουμε αμφιβολίες ως προς την ενδεδειγμένη συμπεριφορά,
η αναζήτηση βοήθειας και καθοδήγησης είναι η καλύτερη λύση.
Υιοθετώντας κουλτούρα ανοιχτού διαλόγου για τη διατύπωση ερωτήσεων, η εταιρεία Roche,
πρώτον και κύριον, αποσκοπεί στην πρόληψη συμπεριφορών μη συμμόρφωσης.
Ο προϊστάμενός μας, ο τοπικός Compliance Officer και o Chief Compliance Officer είναι
άτομα στα οποία μπορούμε να απευθύνουμε τις αμφιβολίες μας. Πέρα από τα τοπικά και
περιφερειακά διαθέσιμα εργαλεία παροχής βοήθειας και καθοδήγησης, οι υπάλληλοι της
Roche μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης του Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche (RoCoCHAL).
Όλοι όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στη Roche οφείλουν να μεριμνούν ώστε όλοι οι
υφιστάμενοί τους να λαμβάνουν τη βοήθεια και την καθοδήγηση που χρειάζονται προκειμένου
να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.

Ε Τι πρέπει να κάνω εάν δεν είμαι
σίγουρος για την ορθότητα μιας
επαγγελματικής συμπεριφοράς;
A Θέστε στον εαυτό σας συγκεκριμένα
ερωτήματα όπως π.χ.: «Θα με ενοχλούσε
εάν η συμπεριφορά μου δημοσιευόταν σε
μια εφημερίδα;» Σε περίπτωση
αμφιβολίας, ζητήστε βοήθεια και
καθοδήγηση.
Ε Τι πρέπει να κάνω εάν χρειάζομαι
βοήθεια και καθοδήγηση;
A Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
προϊστάμενό σας, τον τοπικό Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης ή τον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief
Compliance Officer). Πέρα από τα τοπικά
και περιφερειακά διαθέσιμα εργαλεία
παροχής βοήθειας και καθοδήγησης, οι
υπάλληλοι της Roche μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούν τη γραμμή βοήθειας &
καθοδήγησης του Κώδικα Δεοντολογίας
του Ομίλου Roche (RoCoCHAL).
Ε Ως προϊστάμενος, τι οφείλω να
εξασφαλίζω στους υφισταμένους μου στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου;
A Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας ως
προϊσταμένου στη Roche οφείλετε να
μεριμνάτε ώστε όλοι οι υφιστάμενοί σας
να λαμβάνουν τη βοήθεια και την
καθοδήγηση που χρειάζονται
προκειμένου να συμμορφώνονται με τον
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.

Όλοι οφείλουμε:
– να απευθυνόμαστε στον προϊστάμενό μας, στον τοπικό Compliance Officer, τον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή RoCoCHAL για να
ζητήσουμε βοήθεια και συμβουλές, εάν έχουμε αμφιβολίες ως προς την ορθή συμπεριφορά.
– να παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση στους υφισταμένους μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Πρόγραμμα eLearning “Behavior in Business” (RoBiB). Πρόγραμμα eLearning «Behavior in Business – Addendum
Ι» (RoBiB Παράρτημα Ι), Οδηγίες για τη χρήση της γραμμής Speak Up του Ομίλου Roche. Τα υλικά αυτά παρατίθενται στο εσωτερικό δίκτυο της Roche
intranet (ιστοσελίδα του νομικού τμήματος του Ομίλου).
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Μιλήστε Ανοιχτά
Η ανοιχτή επικοινωνία είναι η σωστή πρακτική

Οι εργαζόμενοι της Roche που μιλούν ανοιχτά όταν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα
συμμόρφωσης πράττουν το σωστό και ενεργούν σύμφωνα με τις Αξίες και τις Εταιρικές Αρχές
της Roche.
Η Διοίκηση της Roche πρέπει να γνωρίζει κάθε θέμα ακεραιότητας που προκύπτει ώστε να
είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει γρήγορα και αξιόπιστα. Αναφέροντας ένα πιθανό ζήτημα
συμμόρφωσης, οι εργαζόμενοι της Roche συμβάλλουν στην προστασία των ίδιων, των
συναδέλφων τους και των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Roche.
Εάν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα συμμόρφωσης, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε
είναι κατά κανόνα να έχουμε μια κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον προϊστάμενό μας. Εάν δεν νιώθουμε
άνετα να συζητήσουμε με τον προϊστάμενό μας ένα θέμα συμμόρφωσης, θα πρέπει να
επικοινωνήσουμε με τον τοπικό Compliance Officer, τον Chief Compliance Officer, το τμήμα
νομικών υποθέσεων και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στη διαθέσιμη γραμμή επικοινωνίας
Speak Up της θυγατρικής ή του ομίλου.
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, οι γραμμές επικοινωνίας για
θέματα συμμόρφωσης της Roche επιτρέπουν στους υπαλλήλους της Roche να αναφέρουν
την ανησυχία συμμόρφωσης οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε ώρα στη γλώσσα τους, είτε
διαδικτυακά είτε/και μέσω τηλεφώνου. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από εξωτερικό
προμηθευτή και παρέχει την επιλογή στο άτομο να εκφράσει ανώνυμα την άποψή του.
Όλοι οι υπάλληλοι που εγείρουν ανησυχίες συμμόρφωσης καλεί τη πίστει δρουν προασπιζόμενοι
τα συμφέροντα της Roche και η στάση τους πρέπει να αναγνωρίζεται. Η Roche δεν ανέχεται
την εφαρμογή αντιποίνων έναντι υπαλλήλου που διατυπώνει ανησυχία συμμόρφωσης καλεί τη
πίστει. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε υπάλληλος κρίνει ότι δεν τηρείται η συγκεκριμένη αρχή,
τυχόν παράπονα μπορούν και θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στον τοπικό Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης, είτε στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Executive Officer), είτε
στον επικεφαλής του τμήματος HR του ομίλου είτε σε άλλο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ή
της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας του Συμβουλίου.
Αντίστοιχα, η Roche δεν ανέχεται την κατάχρηση των διαθέσιμων διαύλων ανοιχτής
επικοινωνίας της εταιρείας.
Όλοι όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στη Roche οφείλουν να καλλιεργούν κλίμα
εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να μιλούν ανοιχτά και να αναφέρουν πιθανά
ζητήματα συμμόρφωσης.

Όλοι οφείλουμε:
– να μιλάμε ανοιχτά όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι κάποιος έκανε, κάνει ή σκοπεύει να
κάνει κάτι που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.
– να αναφέρουμε το πιθανό ζήτημα συμμόρφωσης στον προϊστάμενό μας.
– να χρησιμοποιούμε τους υπόλοιπους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς σε περίπτωση που
δεν νιώθουμε άνετα να μιλήσουμε για το πιθανό ζήτημα συμμόρφωσης με τον προϊστάμενό
μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Πρόγραμμα eLearning “Behavior in Business” (RoBiB). Πρόγραμμα eLearning «Behavior in Business – Addendum
Ι» (RoBiB Παράρτημα Ι), Οδηγίες για τη χρήση της γραμμής Speak Up του Ομίλου Roche. Τα υλικά αυτά παρατίθενται στο εσωτερικό δίκτυο της Roche
intranet (ιστοσελίδα του νομικού τμήματος του Ομίλου).

Ε Το να μιλήσω ανοιχτά είναι προς το
συμφέρον της Roche;
A Ναι. Η Διοίκηση της Roche πρέπει να
γνωρίζει κάθε θέμα ακεραιότητας που
προκύπτει, ώστε να είναι σε θέση να το
αντιμετωπίσει γρήγορα και αξιόπιστα.
Όταν μιλάτε ανοιχτά, πράττετε το σωστό
και ενεργείτε σύμφωνα με τις Αξίες και
τις Εταιρικές Αρχές της Roche.
Ε Πότε πρέπει να αναφέρω ένα πιθανό
ζήτημα συμμόρφωσης;
A Αναμένεται ότι θα πρέπει να μιλήσετε,
εάν θεωρείτε καλή τη πίστει ότι κάποιος
έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι,
το οποίο παραβιάζει τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche.
Ε Ποια είναι τα διαθέσιμα κανάλια
επικοινωνίας;
Α Γενικότερα, το πρώτο άτομο στο οποίο
θα πρέπει να απευθύνεστε είναι ο
προϊστάμενός σας. Εάν δεν νιώθετε άνετα
να συζητήσετε ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα συμμόρφωσης με τον άμεσο
προϊστάμενό σας, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον τοπικό Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης, στον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief
Compliance Officer), στο νομικό τμήμα ή
το τμήμα HR ή στις γραμμές Speak Up
των τμημάτων, ή στη γραμμή Speak Up
του Ομίλου Roche.
Ε Μπορώ να διατηρήσω την ανωνυμία
μου κατά τη χρήση της γραμμής Speak
Up του Ομίλου Roche;
Α Ναι, Η γραμμή Speak Up του Ομίλου
Roche παρέχεται από εξωτερικό
προμηθευτή και το σύστημα εγγυάται την
ανωνυμία.
Ε Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα
στη γραμμή Speak Up του Ομίλου Roche
και τη γραμμή βοήθειας και καθοδήγησης
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche;
Α Η γραμμή βοήθειας και καθοδήγησης
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche βοηθά στην πρόληψη
καταστάσεων μη συμμόρφωσης.
Η γραμμή Speak Up του Ομίλου Roche
αφορά στην αναφορά πιθανής
παραβίασης της συμμόρφωσης μετά από
διαπίστωσή της.
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Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες μας
Καινοτομία & Ποιότητα
Δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας βοηθούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των
ασθενειών, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Ε Ποια είναι τα δύο καθοριστικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων και των
υπηρεσιών της Roche;

Για περισσότερο από έναν αιώνα το όνομα της Roche είναι και θα εξακολουθήσει και στο
μέλλον να είναι συνώνυμο των καινοτόμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Η
καινοτομία και η ποιότητα είναι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής και της κουλτούρας μας, και
συνιστούν θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας.

A Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της
Roche είναι συνώνυμα της καινοτομίας
και της υψηλής ποιότητας.

Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας σε
ό,τι κι αν κάνουμε. Προκειμένου να είναι επιτυχημένη, η εταιρεία Roche πρέπει να μπορεί να
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να επιδιώκει την ανάπτυξη
εξαιρετικών και άριστων προϊόντων μέσω αποδοτικών διαδικασιών επιχειρηματικής δράσης.
Αυτός είναι ο στόχος της ποιοτικής διοίκησης, ένας από τους βασικούς στόχους της οποίας
είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και προϊόντων. Η καινοτομία είναι
κρίσιμη καθώς κατευθύνει την πρόοδο και την αυξημένη ποιότητα.

Α Εξατομικευμένη θεραπεία σημαίνει
προσαρμογή των θεραπειών σε
διαφορετικές ομάδες ασθενών.

Ε Τι σημαίνει εξατομικευμένη θεραπεία;

Βασική συνιστώσα της στρατηγικής μας για την καινοτομία είναι η εξατομικευμένη θεραπεία.
Εξατομικευμένη θεραπεία σημαίνει σωστή θεραπεία για τη σωστή ομάδα ασθενών στη σωστή
στιγμή. Έχουμε φάρμακα και συνοδευτικές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να
εντοπίσουν υποομάδες ασθενών, για διάφορες ασθένειες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στη θεραπεία.

Όλοι οφείλουμε:
– να διασφαλίζουμε ότι ικανοποιούνται οι υψηλές προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών
όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
– να επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και προϊόντων.
– να υποστηρίζουμε την εξατομικευμένη θεραπεία.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο τοποθέτησης της Roche για την Εκτίμηση της Αξίας των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της Roche.
Έγγραφο τοποθέτησης της Roche για την Εξατομικευμένη Θεραπεία. Έγγραφο της Roche με τίτλο “Doing now what patients need next”. Έγγραφο της
Roche με τίτλο “Roche Personalised HealthCare”. Τα έγγραφα αυτά παρατίθενται στο δίκτυο της Roche και στο εσωτερικό δίκτυο intranet (ιστοσελίδα
νομικού τμήματος Ομίλου).
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Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες μας

Πρότυπα Ποιότητας & Καλές Πρακτικές
Η τήρηση των προτύπων ποιότητας και των ορθών πρακτικών είναι προϋπόθεση
της άδειας λειτουργίας μας
Η τήρηση προτύπων υψηλής ποιότητας είναι σημαντικό κομμάτι της ρυθμιστικής
συμμόρφωσης και προϋπόθεση της επιχειρηματικής μας δράσης. Η Roche δεσμεύεται
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των νομικών και ρυθμιστικών αρχών, τις διεθνώς
αναγνωρισμένες αρχές καλής πρακτικής, π.χ. Αρχή Καλής Κλινικής Πρακτικής (GCP), Αρχή
Καλής Πρακτικής Φαρμακοεπαγρύπνησης (GVP), Αρχή Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής
(GLP) και την Αρχή Καλής Πρακτικής Παρασκευής (GMP), και στην ικανοποίηση των υψηλών
προσδοκιών των εμπλεκόμενων μερών όσον αφορά στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην
αποτελεσματικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Η Roche αναμένει ότι οι όλοι οι συνεργάτες της θα συμμορφώνονται, επίσης, στα πρότυπα
υψηλής ποιότητάς της.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επίβλεψης και της διαχείρισης των GCP/GVP, η Roche
προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Ιατρικής Συμμόρφωσης (Medical Compliance
Committee), η οποία λειτουργεί ως σώμα διακυβέρνησης για την ιατρική συμμόρφωση στον
φαρμακευτικό κλάδο. Υποστηρίζεται από το Γραφείο Ιατρικής Συμμόρφωσης (Medical Compliance Office), το οποίο διασφαλίζει μία ενοποιημένη, ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη
στρατηγική ιατρικής συμμόρφωσης.
Η ασφάλεια των ασθενών και η έγκαιρη αναφορά τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών και παραπόνων
πελατών είναι ύψιστης σημασίας. Οι εργαζόμενοι της Roche έχουν εκπαιδευτεί ώστε να
αναφέρουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια υποπέσει στην αντίληψή τους στο τοπικό
τμήμα ασφάλειας και τυχόν παράπονα πελατών στο τοπικό τμήμα ρυθμιστικών υποθέσεων
και ποιότητας, ανεξάρτητα από το εάν ο εργαζόμενος το διαπιστώσει κατά τη διάρκεια ή εκτός
της εργασίας του και ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας (π.χ. διαπροσωπική επικοινωνία,
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Το ανεπιθύμητο συμβάν ορίζεται ως οποιαδήποτε δυσάρεστη ιατρική εμφάνιση σε ασθενή
ή άτομο που συμμετέχει σε κλινική έρευνα, στο οποίο χορηγείται φαρμακευτικό προϊόν
της εταιρείας Roche και το οποίο δε σχετίζεται απαραιτήτως αιτιωδών με τη συγκεκριμένη
θεραπεία. Το ανεπιθύμητο συμβάν μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπερβολική δόση
(από πρόθεση ή μη), θάνατο, κατάχρηση φαρμάκου, κύηση, έλλειψη αποτελεσματικότητας ή
συμπτώματα απόρριψης.
Η αναφορά για τις ιατρικές συσκευές απαιτεί την αναφορά παραπόνου από τον πελάτη. Ως
παράπονο πελάτη ορίζεται οποιαδήποτε γραπτή, ηλεκτρονική ή προφορική επικοινωνία,
η οποία διατείνεται ελάττωμα σε σχέση με την ταυτότητα, την ποιότητα, τη διάρκεια, την
αξιοπιστία, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα ή την απόδοση μίας ιατρικής συσκευής
της Roche μετά από την απελευθέρωσή της για τη διάθεση.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις καθώς και με τις διεθνώς
αναγνωρισμένες καλές πρακτικές.
– να διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες συμμορφώνονται με τα υψηλά
πρότυπα ποιότητάς μας.
– να αναφέρουμε αμέσως τα ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά
προϊόντα της Roche στην τοπική μονάδα ασφάλειας.
– να αναφέρουμε αμέσως τα παράπονα πελατών που σχετίζονται με τις ιατρικές συσκευές
της Roche στο τοπικό τμήμα ρυθμιστικών υποθέσεων και ποιότητας.

Ε Εργάζομαι σε γραμμή παραγωγής. Τι θα
πρέπει να κάνω εάν παρατηρήσω ότι
κάποια τελικά προϊόντα που βγαίνουν
από τη γραμμή παραγωγής δεν
ικανοποιούν τα πρότυπα ποιότητας της
Roche;
Α Το όνομα της Roche συνεπάγεται
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εάν
παρατηρήσετε προϊόντα, τα οποία δεν
πληρούν τα πρότυπα της Roche,
ακολουθείτε τις διαδικασίες που ορίζονται
στα κατάλληλα έγγραφα και εάν είναι
απαραίτητο ενημερώστε τον προϊστάμενό
σας και τους ειδικούς του τμήματος
ποιότητας. Διασφαλίστε ότι λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα βήματα.
Ε Ένας επαγγελματίας υγείας με τον
οποίο επικοινωνώ συχνά στη δουλειά μου
τηλεφώνησε και ανέφερε ότι ένας
ασθενής της που λαμβάνει το φάρμακο Χ
της Roche εισήχθη πρόσφατα στο
νοσοκομείο με πνευμονία και κατέληξε.
Πρέπει να το αναφέρω;
Α Ναι. Η συγκεκριμένη ανεπιθύμητη
ενέργεια θα πρέπει να αναφερθεί
αμέσως στο τοπικό τμήμα ασφάλειας.
Ε Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκα μια
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία
ένας ασθενής αναφέρει ότι εμφάνισε
θολή όραση μετά από τη λήψη του
φαρμάκου Υ της Roche. Πρέπει να το
αναφέρω;
Α Ναι. Εάν πληροφορηθείτε κάτι τέτοιο,
θα πρέπει να το αναφέρετε στην τοπική
μονάδα ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή
περιλαμβάνονται πληροφορίες από
ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στη Roche.
Ε Τι πρέπει να αναφέρω σε περίπτωση
ανεπιθύμητου συμβάντος;
Α Σε περίπτωση ανεπιθύμητου
συμβάντος θα πρέπει να αναφέρετε
τουλάχιστον τα ακόλουθα τέσσερα
στοιχεία: Ασθενή, Άτομο που κάνει την
αναφορά, Συμβάν και Προϊόν.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Προγράμματα eLearning, π.χ. «Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων». Βοήθεια & Συμβουλή: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη συμμόρφωση σε
ρυθμιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής σας να αναφέρετε ανεπιθύμητα συμβάντα και παράπονα πελατών σε σχέση με τα προϊόντα της Roche, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε
με τους υπεύθυνους ειδικούς, π.χ. το τοπικό τμήμα ασφάλειας ή το τμήμα ρυθμιστικών θεμάτων και ποιότητας. Speak Up: Αν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται
να κάνει κάτι σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, το οποίο παραβιάζει τα πρότυπα ποιότητας και τις καλές πρακτικές, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους
διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Πρόσβαση στη Θεραπεία
Η δέσμευσή μας στη βιώσιμη θεραπεία

Οι σημαντικές ανακαλύψεις στη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, καθώς και οι
βελτιώσεις στην παροχή της θεραπείας, έχουν βελτιώσει σταθερά τα αποτελέσματα για την
υγεία και έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, η καθολική πρόσβαση στην ιατρική
καινοτομία και την ποιοτική θεραπεία παραμένουν μία παγκόσμια πρόκληση και ένα ζήτημα
ηθικής.
Η ανεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων για τα διεθνή εμπόδια στην υγεία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μέσω της επίμονης δέσμευσης και δράσης πολλών εμπλεκόμενων μερών.
Απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των παικτών – δημοσίων αρχών, μη κυβερνητικών φορέων,
τοπικών κοινοτήτων και της βιομηχανίας της υγείας –. Για να πετύχουμε, πρέπει να αναπτύξουμε
από κοινού καινοτόμους, βιώσιμους τρόπους παροχής αποτελεσματικής και προσιτής
θεραπείας στα άτομα προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα για την υγεία.
Όντας μια διεθνής εταιρεία στο χώρο της υγείας, η Roche είναι υπεύθυνη να αντιμετωπίζει τις
προκλήσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης ξεπερνώντας τα εμπόδια. Αναζητούμε βιώσιμες
και αναλυτικές λύσεις, οι οποίες προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες υγείας. Επιπλέον της
βασικής συμβολής μας ως καινοτόμου εταιρείας στην παραγωγή νέων φαρμάκων και
διαγνωστικών, προσφέρουμε προγράμματα πρόσβασης ασθενών, συμπεριλαμβανομένης
μεταξύ άλλων, της βελτιωμένης προσιτότητας, της επένδυσης σε δομές υγείας, της αύξησης
της γνώσης για τη δημόσια υγεία καθώς και της προαγωγής της πρόληψης και του πρώιμου
εντοπισμού και παρακολούθησης των ασθενειών.
Επιδιώκουμε να διατηρήσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο είναι οικονομικά βιώσιμο
και το οποίο εξισορροπεί τις ανάγκες όλες των εμπλεκομένων μερών με της δέσμευσής μας
για βελτίωση της πρόσβασης. Ως γενικό κανόνα, πιστεύουμε ότι η υποστήριξη των βελτιώσεων
στα συστήματα υγείας έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από τη δωρεά προϊόντων. Επομένως,
οι δωρεές φαρμάκων και διαγνωστικών δεν είναι βασική συνιστώσα της πολιτικής μας ή
πρακτική για την αύξηση της βιώσιμης πρόσβασης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
διεθνώς.

Ε Τι σημαίνει πρόσβαση στη θεραπεία;
A Οι πόροι για την υγεία και οι απαιτήσεις
για τους συγκεκριμένους πόρους
ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα,
ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα, λόγω της
αύξησης των χρόνιων ασθενειών, σε
συνδυασμό με τη γήρανση του
πληθυσμού, την αυξημένη ανεργία και τις
οικονομικές πιέσεις που επιδεινώνουν
περαιτέρω τις ανισότητες στην πρόσβαση
στη θεραπεία. Ο στόχος μας είναι να
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να
μπορούν να ωφεληθούν από τα φάρμακά
μας όλα τα άτομα που τα χρειάζονται.
Επομένως, παρέχουμε βιώσιμες και
αναλυτικές λύσεις, οι οποίες
προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες
περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη το
επίπεδο του εισοδήματος, τα μοντέλα και
το αίτιο της νόσου, την πολιτική δέσμευση
για την υγεία και τις υποδομές υγείας.
Ε Τι θα πρέπει να κάνω εάν λάβω αίτημα
για δωρεάν φάρμακα;
A Τα αιτήματα που λαμβάνει η Roche
από οργανισμούς που ζητούν δωρεές
φαρμάκων ή διαγνωστικών αξιολογούνται
κατ’ εξαίρεση μόνο επί τη βάση του
επείγοντος και θα πρέπει να
παραπέμπονται στο τμήμα Εταιρικών
Δωρεών και Φιλανθρωπίας.

Όλα τα προγράμματα πρόσβασης πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία,
κανονισμούς και κώδικες της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων θεμάτων
όπως είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση, η πολιτική καθορισμού της τιμής, η προστασία των
δεδομένων του ασθενούς, οι απαιτήσεις κατά του μονοπωλίου και τα πρότυπα ακεραιότητας
που σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις με επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα εμπλεκόμενα
μέρη.

Όλοι οφείλουμε:
– να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προγράμματα πρόσβασης συμμορφώνονται πλήρως με την
ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τον κώδικα της βιομηχανίας.
– να απευθύνουμε τυχόν ερωτήματα για δωρεά προϊόντων στο τμήμα Εταιρικών Δωρεών και
Φιλανθρωπίας της Roche.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche με τίτλο “Improving access: overcoming barriers”, Έγγραφο της Roche Pharma για τις επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές σε
σχετιζόμενες με την υγεία οντότητες, Έγγραφο αναφοράς Ομίλου Roche. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche intranet (ιστοσελίδα νομικού τμήματος ομίλου).
Επιπλέον, το βιβλίο με τίτλο “Lifesavers for millions” έχει δημοσιευτεί από τον εκδοτικό οίκο Editiones Roche. Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με την πρόσβαση στην
θεραπεία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, το τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή
βοήθειας & καθοδήγησης για τον κώδικα δεοντολογίας της Roche. Speak Up: Αν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι σε σχέση με την πρόσβαση στη
θεραπεία, το οποίο παραβιάζει τα πρότυπα ποιότητας και τις καλές πρακτικές, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Παροχή Ενημέρωσης & Εμπορική Προώθηση
Ικανοποιούμε κάθε έννομο δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας

Η Roche, ως εταιρεία υγειονομικής φροντίδας που είναι προσανατολισμένη στην έρευνα,
αναπτύσσει, παράγει και παρέχει στην αγορά καινοτόμα διαγνωστικά και θεραπευτικά
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Τα εμπλεκόμενα με την εταιρεία
μας μέρη έχουν έννομο συμφέρον να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

Ε Ασχολούμαι με την εκστρατεία
εμπορικής προώθησης ενός νέου
προϊόντος. Με προβληματίζει το γεγονός
ότι ένας από τους προτεινόμενους
ισχυρισμούς δεν είναι απολύτως ακριβής.
Να μιλήσω σε κάποιον γι’ αυτό;

Παρέχουμε την ενημέρωση αυτή με διαφανή και ακριβή τρόπο εγκαίρως, ώστε να δώσουμε
την ευκαιρία στα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν κάθε βήμα προόδου που σημειώνουμε
στην ιατρική επιστήμη. Για παράδειγμα, δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα
αποτελέσματα των κλινικών μας μελετών στον διαδικτυακό τόπο της Roche. Υποστηρίζουμε
τη ιατρική εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας, π.χ. επιχορηγώντας την ανεξάρτητη ιατρική
εκπαίδευση. Η ενημέρωση για τις εξελίξεις που σημειώνονται στην ιατρική επιστήμη είναι
προς το συμφέρον των Επαγγελματιών Υγείας και των ασθενών τους.

A Ναι. Συζητήστε το με τον προϊστάμενό
σας. Είναι ευθύνη μας να διασφαλίζουμε
ότι κάθε ισχυρισμός που αφορά στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι
τεκμηριωμένες επιστημονικά και δεν είναι
παραπλανητικός.

Η συνεργασία της Roche με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους οργανισμούς υγείας έχει
ως στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών που μπορούν να συμβάλουν στη
βελτιστοποίηση της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Roche. Η συνεργασία
αυτή βασίζεται σε πρότυπα δεοντολογίας, ακεραιότητας και δίκαιης αποζημίωσης για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εμπορική προώθηση των φαρμάκων και των διαγνωστικών
προϊόντων, καθώς και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων με τους επαγγελματίες της υγείας και
τους οργανισμούς υγείας διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Αποτελεί πάγια δέσμευση της Roche να συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυόντων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων,
τους κώδικες της φαρμακοβιομηχανίας και των εσωτερικών διαδικασιών και προτύπων της
εταιρείας σε σχέση με την καλή πρακτική προώθησης και τυχόν αλληλεπιδράσεις με τους
επαγγελματίες της υγείας και τους οργανισμούς υγείας. Για να υποστηρίξουμε τη συμμόρφωση,
έχουμε ορίσει ειδικά τμήματα συμμόρφωσης (π.χ. Επιτροπή Συμμόρφωσης Περίθαλψης
Ομίλου, Γραφείο Συμμόρφωσης Περίθαλψης Φαρμακευτικού Κλάδου).
Η Roche αναμένει από τους ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που
παράγουν γενόσημα και βιοομοειδή προϊόντα, να προχωρούν σε έννομες πράξεις. Ωστόσο,
αναμένεται ότι θα συμμορφώνονται και αυτοί με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις και τους κώδικες της φαρμακοβιομηχανίας. Η Roche δε δείχνει ανοχή σε κανέναν
παραπλανητικό ισχυρισμό που δυσφημεί τα προϊόντα της και προασπίζεται τα προϊόντα και τα
συμφέροντά της έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ε Κάποιος φίλος με ρώτησε ποιες είναι οι
αρχές που καθορίζουν τη σχέση της
Roche με τους λειτουργούς της Υγείας. Τι
να του απαντήσω;
A Η σχέση της Roche με τους
Επαγγελματίες Υγείας βασίζεται σε δύο
βασικές αρχές: (i) η Roche δεσμεύεται να
παρέχει πληροφορίες για τα καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες της με ανοιχτό,
διαφανή, ειλικρινή, άμεσο και συμβατό με
τον κώδικα τρόπο.
(ii) η Roche δεν παρέχει αθέμιτα οφέλη
με αντάλλαγμα τη συνταγογράφηση των
προϊόντων της.
Ε Τι πρέπει να κάνω εάν υποπέσει στην
αντίληψή μου ότι κάποιος ανταγωνιστής
ισχυρίζεται κάτι παραπλανητικό για
κάποιο προϊόν της Roche;
A Συζητήστε το με τον προϊστάμενό σας
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για
την προστασία των προϊόντων και των
συμφερόντων της Roche.

Επιδιώκουμε τη διαφάνεια όσον αφορά τις επιχορηγήσεις σε επαγγελματίες της υγείας
και οργανισμούς υγείας και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και τους κώδικες της φαρμακοβιομηχανίας που καθιστούν απαραίτητη
την αποκάλυψη πληροφοριών (π.χ. Πράξη Sunshine των Η.Π.Α., Κώδικας Δημοσίευσης
Στοιχείων EFPIA). Δημοσιεύουμε οικειοθελώς συγκεκριμένα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο
στο πλαίσιο της αναφοράς βιωσιμότητάς μας, π.χ. όλες τις επιχορηγήσεις προς οργανισμούς
υγείας.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τους
κώδικες της φαρμακοβιομηχανίας και τις διαδικασίες και πρότυπα της Roche.
– να αναφέρουμε τις περιπτώσεις παραβίασης των ορθών πρακτικών εμπορικής προώθησης
και να λαμβάνουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Κώδικες βιομηχανίας (π.χ. IFPMA, PhRMA, EFPIA, Eucomed, AdvaMed, EDMA), Έγγραφο της Roche Pharma για τις αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες
και οργανισμούς του χώρου της υγείας. Πρότυπο κλάδου διαγνωστικών της Roche για τις αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες και οργανισμούς του χώρου της υγείας, Έγγραφο της Roche
Pharma για τις επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές σε σχετιζόμενες με την περίθαλψη οντότητες. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα νομικού
τμήματος του ομίλου). Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τις καλές πρακτικές προώθησης και τυχόν αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες και
οργανισμούς υγείας, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Chief Compliance Officer, τον HealthCare Compliance Officer του
φαρμακευτικού κλάδου ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις προϋποθέσεις που αφορούν στις καλές πρακτικές προώθησης ή τυχόν αλληλεπιδράσεις με
τους επαγγελματίες και τους οργανισμούς υγείας, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Σύγκρουση Συμφερόντων
Τα προσωπικά συμφέροντα δεν πρέπει να επηρεάζουν την
επαγγελματική κρίση μας

Ως εργαζόμενοι της Roche οφείλουμε να αποφεύγουμε καταστάσεις κατά τις οποίες τα
προσωπικά μας συμφέροντα συγκρούονται, ή φαίνεται να συγκρούονται, με τα συμφέροντα
της Roche. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα προσωπικά συμφέροντα του ατόμου
αντίκειται αυτών της Roche με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντικρουόμενα αισθήματα
αφοσίωσης.
Συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να προκαλέσουν και οι δραστηριότητες συγγενικών
προσώπων και στενών συνεργατών. Δεν πρέπει να συμμετέχουμε, να φαίνεται ότι συμμετέχουμε
ή ότι επηρεάζουμε οποιαδήποτε απόφαση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις στις
οποίες τα προσωπικά σας συμφέροντα συγκρούονται με εκείνα της Roche.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη θέση μας στη Roche για προσωπικό όφελος ή για το
όφελος συγγενών ή στενών συνεργατών μας.
Πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πριν αποδεχτούμε
την ανάληψη δεύτερης εργασίας.
Η ανάληψη επαγγελματικών υποχρεώσεων εκτός Roche, συμπεριλαμβανομένης της
συμμετοχής σε επιτροπές τρίτων φορέων, μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις συμφερόντων.
Επομένως, οι υπάλληλοι ενδέχεται να αποδεχτούν τη συμμετοχή σε επιτροπή τρίτου φορέα,
εμπορική οντότητα ή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή μόνο μετά από τη λήψη
προηγούμενης έγκρισης του αρμόδιου στελέχους της Roche στον οργανισμό, όπως ορίζεται
στην Οδηγία της Roche για τους Υπαλλήλους που είναι μέλη επιτροπών. Δεν απαιτείται
προηγούμενη έγκριση για τη συμμετοχή σε επιτροπές φιλανθρωπικών, μη κερδοσκοπικών και
μη εμπορικών επιτροπών (π.χ. αθλητικά σωματεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις).
Πολλές πραγματικές ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να επιλυθούν κατά τρόπο
που να είναι αποδεκτός, τόσο από τον εργαζόμενο, όσο και από την εταιρεία. Σε περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων, ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει αμέσως
τον προϊστάμενό του προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση.

Όλοι οφείλουμε:
– να αποφεύγουμε καταστάσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά μας συμφέροντα συγκρούονται
με εκείνα της Roche.
– να μη χρησιμοποιούμε με αθέμιτο τρόπο τη θέση μας στη Roche για την αποκόμιση
προσωπικού οφέλους ή προς όφελος συγγενικών προσώπων ή στενών συνεργατών μας.
– να ενημερώνουμε τον προϊστάμενό μας εφόσον σκεφτόμαστε να συμμετέχουμε σε
επιτροπή τρίτης εταιρείας, εμπορική οντότητα ή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή.
– να ενημερώνουμε αμέσως τον προϊστάμενό μας για την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο σύγκρουσης
συμφερόντων προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο συμπεριφοράς της Roche στην Επιχείρηση – Έγγραφο για την ακεραιότητα στην επιχείρηση, Έγγραφο
της Roche για τους υπαλλήλους που είναι μέλη επιτροπών, πρόγραμμα eLearning με τίτλο “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiB Add I). Τα
έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche intranet (ιστοσελίδα νομικού τμήματος του ομίλου). Βοήθεια και συμβουλές: Σε
περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το σωστό χειρισμό ειδικής κατάστασης αντικρουόμενου συμφέροντος, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό
σας, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Chief Compliance Officer, ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας
Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να
κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις που αφορούν σε αντικρουόμενα συμφέροντα, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους
διαύλους αναφοράς.

Ε Η σύζυγός μου εργάζεται ως
διευθυντικό στέλεχος σε έναν
προμηθευτή που διεκδικεί την ανάθεση
μιας σύμβασης προμήθειας της Roche.
Έχω τη δυνατότητα να επηρεάσω τη
διαδικασία επιλογής. Τι είναι σωστό να
κάνω;
A Είναι προφανές ότι υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων, λόγω της
ιδιότητας της συζύγου σας. Πρέπει να
ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας ώστε
να μην εμπλακείτε στην απόφαση. Ο
προϊστάμενός σας θα αποφασίσει εάν ο
προμηθευτής, για τον οποίο εργάζεται η
σύζυγός σας, αποτελεί την καλύτερη
επιλογή για τη Roche. Εάν ο
συγκεκριμένος προμηθευτής είναι η
καλύτερη επιλογή για τη Roche, ο
προϊστάμενός σας μπορεί να τον
επιλέξει παρά το γεγονός ότι έχετε
κοινά συμφέροντα.
Ε Ένας φίλος ξεκίνησε πρόσφατα μια
επιχείρηση βιοτεχνολογίας και μου
πρότεινε μια θέση στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Τι πρέπει να κάνω;
A Καθώς ενδέχεται να υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να
ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας
υπάλληλος της Roche θέλει να
συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο
τρίτης εταιρείας, πρέπει να έχει τη
γραπτή έγκριση του σχετικού αρμόδιου
στελέχους της Roche (ανάλογα με τη
θέση, του Προέδρου του Συμβουλίου,
τουChief Executive Officer ή
σημαίνοντος μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής).
Ε Δεν είμαι σίγουρος εάν μια
συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί
σύγκρουση συμφερόντων. Τι πρέπει να
κάνω;
A Σε περίπτωση αμφιβολίας,
ενημερώστε αμέσως τον προϊστάμενό
σας προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη
λύση.
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Δώρα & Ψυχαγωγία
Δεν προσφέρουμε ούτε αποδεχόμαστε δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας που
μπορεί να εγείρουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική μας ακεραιότητα

Τα δώρα και η ψυχαγωγία, ακόμη κι αν προσφέρονται με τα πιο αγνά κίνητρα προσωπικής ή
επαγγελματικής φιλίας, μπορεί να παρερμηνευτούν και να εκληφθούν ως αθέμιτο όφελος για
τη δημιουργία επιρροής.
Δεν πρέπει να προσφέρουμε ή να αποδεχόμαστε δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας που μπορεί
να εγείρουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική μας ακεραιότητα ή την ανεξαρτησία της
Roche.
Για την αποφυγή ανάρμοστων σχέσεων ή την υποψία ανάρμοστων σχέσεων με υπάρχοντες ή
πιθανούς συνεργάτες, τόσο στο δημόσιο όσο στον ιδιωτικό βίο μας, οι εργαζόμενοι της Roche
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:
Προσφορά δώρων & ψυχαγωγίας
– Δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας μπορούν να δοθούν μόνο όπου είναι κατάλληλο και σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κίνδυνος να εκληφθεί η συγκεκριμένη ενέργεια ως απόπειρα
άσκησης επιρροής σε πιθανή απόφαση του αποδέκτη.
– Η αξία του δώρου πρέπει να είναι συμβολική και η διασκέδαση πρέπει να εντάσσεται σε
λογικό πλαίσιο. Δαπάνες για πολυτελή ή ακατάλληλα δώρα ή ψυχαγωγία απαγορεύονται
αυστηρά.
Λήψη δώρων & προσφορών ψυχαγωγίας
– Η απαίτηση ή προσέλκυση δώρου ή προσφοράς ψυχαγωγίας οποιασδήποτε μορφής
απαγορεύεται. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται μόνο εμπορεύματα αλλά κάθε είδους όφελος.
– Αυθόρμητα δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνο εάν δεν
υπερβαίνουν τα συνήθη πρότυπα ευγένειας και εφόσον αποτελούν τοπική επιχειρηματική
πρακτική.
– Προσφορές ψυχαγωγίας μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο εάν προκύπτουν από τη
φυσιολογική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορούν να εκληφθούν ως
πολυτελή και πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε κατάλληλες συνθήκες.
Εάν έχουμε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι θεμιτό να αποδεχθούμε ένα δώρο ή μια
προσφορά ψυχαγωγίας που μας παρέχεται χωρίς να το έχουμε ζητήσει, οφείλουμε να
συμβουλευτούμε τον προϊστάμενό μας και να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις του.

Όλοι οφείλουμε:
– να διασφαλίζουμε ότι η προσφορά και η αποδοχή ενός δώρου ή προσφοράς ψυχαγωγίας
δεν εγείρει αμφιβολίες ως προς την προσωπική ακεραιότητά μας, και την ακεραιότητα και
την ανεξαρτησία της Roche.
– να μην εκμαιεύουμε δώρα ή προσφορές ψυχαγωγίας από τρίτο πρόσωπο που έχει ή
ενδέχεται να αποκτήσει επιχειρηματικές σχέσεις με τη Roche.
– να συμβουλευόμαστε τον προϊστάμενό μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις του,
εάν έχουμε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι θεμιτό να αποδεχθούμε ένα δώρο ή μια
προσφορά ψυχαγωγίας που μας παρέχεται χωρίς να το έχουμε ζητήσει.

Ε Ένας σημαντικός πελάτης της Roche
παραθέτει δείπνο για να γιορτάσει την
50ή επέτειο από την ίδρυση της
εταιρείας του. Παρόντες θα είναι
εξέχοντες επιχειρηματίες και κρατικοί
αξιωματούχοι. Έχω λάβει πρόσκληση.
Επιτρέπεται να την αποδεχτώ;
A Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχετε
προσκληθεί ως εκπρόσωπος της Roche
και ότι έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη
γνώμη του προϊσταμένου σας.
Ε Ένας σημαντικός προμηθευτής της
Roche έχει προσκαλέσει εμένα και τη
σύζυγό μου σε ένα Σαββατοκύριακο για
γκολφ ως «ευχαριστώ» για τη
μακροχρόνια συνεργασία μας.
Επιτρέπεται να δεχθώ;
A Όχι. Εάν αποδεχτείτε αυτή την
πρόσκληση μπορεί να διακινδυνεύσετε
τόσο τη δική σας ακεραιότητα και
ανεξαρτησία, όσο και την ακεραιότητα και
ανεξαρτησία της Roche, ειδικά η
συγκεκριμένη πρόσκληση φαίνεται να
είναι πολυτελής και επεκτείνεται σε
μέλος της οικογένειάς σας που δε
σχετίζεται με την επιχείρηση.
Ε Συνεργάζομαι με έναν προμηθευτή εδώ
και μήνες και τελικά ολοκληρώσαμε το
έργο. Ο προμηθευτής βρίσκεται στην
πόλη και με κάλεσε έξω σε δείπνο στο
πλαίσιο της διατήρησης καλής
επαγγελματικής σχέσης. Μπορώ να
αποδεχτώ την πρόσκληση;
Α Ναι, αρκεί να πρόκειται για ένα
συμβατικό δείπνο και μπορείτε να
διατηρήσετε την προσωπική και εταιρική
ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Τα
αυθόρμητα δώρα ή προσφορές
ψυχαγωγίας μπορούν να γίνουν δεκτά
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα συνήθη
πρότυπα ευγένειας και αποτελούν
αποδεκτή τοπική επιχειρηματική
πρακτική. Η αξία και η συχνότητά τους
δεν πρέπει να εγείρει καμία υποψία
υποχρέωσης εκ μέρους του αποδέκτη.
Η προσφορά τυχόν οφέλους που δεν
ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις
πρέπει να απορρίπτεται.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο συμπεριφοράς της Roche στην Επιχείρηση – Έγγραφο για την ακεραιότητα στην επιχείρηση, πρόγραμμα eLearning με τίτλο “Behaviour in
Business – Addendum I” (RoBiB Add I). Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα νομικού τμήματος του ομίλου). Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση
ερωτήσεων σχετικά με το σωστό χειρισμό δώρων και προσφοράς ψυχαγωγίας, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Chief Compliance
Officer, ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της
Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις που αφορούν σε δώρα και διασκεδάσεις, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους
διαύλους αναφοράς.
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Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει
εσωτερικών πληροφοριών
Προστατεύουμε τις εσωτερικές πληροφορίες και αποτρέπουμε
τις συναλλαγές βάσει εσωτερικών πληροφοριών
Με τον όρο Εσωτερικές Πληροφορίες εννοούμε κάθε ουσιώδη, μη δημόσια πληροφορία
σχετικά με τη Roche ή τους επιχειρηματικούς εταίρους της, την οποία ένας λογικός επενδυτής
θα θεωρούσε σημαντική κατά τη λήψη αποφάσεων αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας.
Στις πληροφορίες αυτές συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, τα οικονομικά αποτελέσματα και
πληροφορίες σχετικά με πιθανές συγχωνεύσεις, εξαγορές ή από επενδύσεις, αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου, συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά, σημαντικές συμφωνίες σχετικά με τις
άδειες κυκλοφορίας και άλλες συνεργασίες, καθώς και αποτελέσματα σημαντικών κλινικών
μελετών.
Οι εργαζόμενοι της Roche, που γίνονται κοινωνοί εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, εκούσια ή ακούσια, θεωρούνται κάτοχοι εμπιστευτικών
εσωτερικών πληροφοριών, ενώ και το ίδιο ισχύει για τους μη εργαζόμενους που αποκτούν
τέτοιες πληροφορίες.
Οι κάτοχοι εσωτερικών πληροφοριών πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους
κανονισμούς:
- Οι εσωτερικές πληροφορίες, πρέπει να παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές και δεν μπορούν
να αποκαλύπτονται εντός ή εκτός της Roche, συμπεριλαμβανομένων των μελών της
οικογένειας.
- Οι κάτοχοι εσωτερικών πληροφοριών δεν πρέπει να αγοράζουν, να πωλούν ή να ανταλλάσσουν
με άλλο τρόπο χρεόγραφα της Roche ή άλλων εγγεγραμμένων εμπλεκόμενων εταιρειών.
- Οι κάτοχοι εσωτερικών πληροφοριών δεν πρέπει να παρέχουν συστάσεις για συναλλαγές σε
άτομα που δεν κοινωνούν τις εσωτερικές αυτές πληροφορίες.
Στις περισσότερες χώρες είναι παράνομη η εκμετάλλευση των εσωτερικών πληροφοριών
κατά την αγοραπωλησία μετοχών (συναλλαγές βάσει εσωτερικών πληροφοριών), και θα
διωχθεί ποινικά τόσο το ίδιο το άτομο όσο και η εταιρεία Roche.
Η Roche συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις περί
συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης και έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία
της εσωτερικής πληροφόρησης και την αποτροπή των συναλλαγών βάσει εσωτερικής
πληροφόρησης.

Όλοι οφείλουμε:
– να προστατεύουμε τις εσωτερικές πληροφορίες.
– να μην επιτρέπουμε τις συναλλαγές βάσει εσωτερικών πληροφοριών για ίδιον όφελος ή επ’
ωφελεία άλλων.
– να απευθυνόμαστε στο Νομικό Τμήμα του Ομίλου εάν έχουμε κάποιο ερώτημα ή εάν δεν
είμαστε σίγουροι για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Ομίλου Roche για τις Συναλλαγές
βάσει Εσωτερικών πληροφοριών (Roche Group Insider Directive).

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο για τις Συναλλαγές βάσει Εσωτερικών Πληροφοριών, πρόγραμμα eLearning με τίτλο “Behaviour in
Business – Addendum I” (RoBiB Add I). Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα νομικού τμήματος του ομίλου).
Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το σωστό χειρισμό συναλλαγών βάσει εσωτερικών πληροφοριών, παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, το νομικό τμήμα του ομίλου, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Chief Compliance Officer, ή τη γραμμή
βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις που αφορούν σε συναλλαγές βάσει
εσωτερικών πληροφοριών, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.

Ε Η Roche σχεδιάζει να εξαγοράσει μια
εταιρεία διαγνωστικών. Είμαι μέλος της
ειδικής ομάδας της Roche που
προετοιμάζει την εξαγορά. Δεδομένου ότι
η εξαγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στην
τιμή της μετοχής της εταιρείας που είναι
υποψήφια για εξαγορά, οι σχετικές
πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές.
Ένας φίλος δείχνει ενδιαφέρον για τον
κλάδο μας και του αρέσει να συζητά μαζί
μου τις εξελίξεις στη φαρμακοβιομηχανία.
Επιτρέπεται να του μιλήσω για την
εξαγορά;
A Όχι. Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα παραβίαζε
τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητάς σας
αλλά θα εξέθετε εσάς και τον φίλο σας
στον κίνδυνο ποινικής δίωξης στην
περίπτωση που ο φίλος σας θα
αξιοποιούσε τις πληροφορίες για να
αγοράσει μετοχές της εν λόγω εταιρείας.
Αυτό θα αποτελούσε συναλλαγή βάσει
εσωτερικής πληροφόρησης, πράξη που
στις περισσότερες χώρες συνιστά ποινικό
αδίκημα.
Ε Έφτασε στα αυτιά μου η φήμη ότι η
Roche προτίθεται να εξαγοράσει μια άλλη
φαρμακευτική εταιρεία. Επιτρέπεται να
προβώ σε αγοραπωλησία μετοχών της
Roche ή της εταιρείας που είναι
υποψήφια για εξαγορά;
A Οι φήμες δεν λογίζονται ως εσωτερική
πληροφόρηση και ως εκ τούτου,
τουλάχιστον κατ’ αρχήν, η συναλλαγή στην
οποία αναφέρεστε δεν θεωρείται
παράνομη. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες
σας προέρχονται από πηγή της Roche
που εμπλέκεται στη συναλλαγή, οφείλετε
να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή και να
επικοινωνήσετε με το Νομικό Τμήμα του
Ομίλου προτού προβείτε σε οποιαδήποτε
αγοραπωλησία μετοχών.
E Βρήκα ένα αντίγραφο των εξαμηνιαίων
αποτελεσμάτων που είναι εμπιστευτικό
και δεν προτίθεται για δημοσίευση.
Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτά θα
επηρεάσουν σημαντικά την τιμή της
μετοχής του ανταγωνιστή. Βάσει αυτών
των πληροφοριών, μπορώ να αγοράσω
μετοχές του ανταγωνιστή;
Α Όχι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
με κανένα τρόπο τις εμπιστευτικές
πληροφορίες, ακόμα και αν αυτές θα
μπορούσαν να φανούν χρήσιμες σε εσάς
και την εταιρία. Αν οι πληροφορίες για
τον ανταγωνισμό περιλαμβάνουν τελικά
αποτελέσματα, τα οποία είναι πιθανό να
επηρεάσουν σημαντικά την τιμή της
μετοχής του ανταγωνιστή, θεωρείστε από
σύμπτωση κάτοχος εμπιστευτικών
πληροφοριών και πρέπει να
συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς που
αφορούν στους κατόχους εμπιστευτικών
πληροφοριών
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Επαγγελματική Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα της Roche εξαρτάται από τη συμπεριφορά
των εργαζομένων της

Η επαγγελματική ακεραιότητα ορίζεται ως η πραγματική και εκληφθείσα δεοντολογική
συμπεριφορά στην επιχειρηματική δράση, η οποία συμφωνεί με τον Κώδικα Δεοντολογίας
του Ομίλου Roche και τη δέσμευσή μας για επιχειρηματικότητα με κοινωνικά υπεύθυνο
τρόπο.
Επαγγελματική ακεραιότητα σημαίνει, πρώτον και κύριον, συμμόρφωση με το σύνολο των
ισχυόντων νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων καθώς και με τα υψηλά πρότυπα
ακεραιότητας που έχει ορίσει η Roche. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα θεωρείται
πάντα πρέπουσα και αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη επιτυχία της Roche.
Τα εμπλεκόμενα με εμάς μέρη περιμένουν ότι θα συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα σε
όλη την επιχειρηματική μας δράση.
Η συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας της Roche μπορεί να οδηγήσει σε
επιχειρηματική απώλεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι
αυτή μας η ενέργεια μας παρέχει επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Κάθε εργαζόμενος της Roche συμβάλλει στην ακεραιότητα της εταιρείας Roche μέσω της
συμπεριφοράς του.
Καθώς η Roche ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, η
παραβατική συμπεριφορά ενός εργαζομένου σε μια χώρα μπορεί να έχει αρνητικές
επιπτώσεις για τη Roche διεθνώς.
Οι όροι και προϋποθέσεις που οριοθετούν την πρέπουσα συμπεριφορά στις επαγγελματικές
συναλλαγές πρέπει να αξιολογούνται και κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές
παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης. Δεδομένου ότι τα νομικά πρότυπα εξελίσσονται
με την πάροδο του χρόνου, κρίνεται αναγκαία η διαρκής επαναξιολόγηση της απαιτούμενης
επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Ε Ο προϊστάμενός μου έθεσε για μένα
ένα φιλόδοξο στόχο πωλήσεων. Για να
τον πετύχω και να εξασφαλίσω το
επίδομα παραγωγικότητας θα πρέπει
να παραβιάσω τα πρότυπα
επαγγελματικής ακεραιτότητας της
Roche. Επιτρέπεται αυτό;
A Όχι. Οφείλετε να συμμορφώνεστε
πάντοτε με τα πρότυπα επαγγελματικής
ακεραιότητας της Roche. Συζητήστε
ανοιχτά για το θέμα με τον προϊστάμενό
σας και βρείτε μια λύση που συνάδει με
τα πρότυπα επαγγελματικής
ακεραιότητας της Roche.
Ε Ο προϊστάμενός μου μού ζήτησε να
κάνω κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν
συνάδει με τα πρότυπα επαγγελματικής
ακεραιότητας της Roche. Τι είναι σωστό
να κάνω;
A Εκφράστε αμέσως τις επιφυλάξεις
σας στον προϊστάμενό σας. Γνωρίζουμε
ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τόλμη, αλλά είναι
η μόνη σωστή επιλογή. Μην ξεχνάτε ότι,
εν τέλει, ο κάθε εργαζόμενος της Roche
είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική
συμπεριφορά του. Εάν ο προϊστάμενός
σας εμμείνει στη θέση του ή σας
ζητήσει να αποσιωπήσετε το θέμα,
οφείλετε να απευθυνθείτε αμέσως στον
τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ή στον
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης Ομίλου (Chief
Compliance Officer). Εναλλακτικά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
Γραμμή SpeakUp του Ομίλου Roche.

Η Roche παρέχει στους εργαζομένους και τους συνεργάτες της την κατάλληλη
πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, καθοδήγηση και υποστήριξη που χρειάζονται
ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας της Roche.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των ισχύοντων νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων
καθώς και με τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας που ορίζει η Roche.
– να αξιολογούμε προσεκτικά, και κατά περίπτωση, εάν η επαγγελματική συμπεριφορά μας
συνάδει με τις προσδοκίες και τα πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας της Roche.
– να μην ξεχνάμε ότι η ακεραιότητα της Roche εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για τη Συμπεριφορά στο Επιχειρείν – Οδηγία για την Ακεραιότητα στο Επιχειρείν,
πρόγραμμα eLearning με τίτλο “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiB Add I). Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche
(ιστοσελίδα νομικού τμήματος του ομίλου). Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την ακεραιότητα στο επιχειρείν, παρακαλείστε
να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, το νομικό τμήμα του ομίλου, τον τοπικό Compliance Officer, τον Chief Compliance Officer, ή τη γραμμή βοήθειας
& καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει την ακεραιότητα στο επιχειρείν, οφείλετε να το
αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Δωροδοκία & Αθέμιτα Οφέλη
Δεν δείχνουμε ανοχή σε δωροδοκίες και σε κάθε άλλου
είδους διεφθαρμένη επαγγελματική συμπεριφορά

Η Roche απορρίπτει κάθε μορφή διεφθαρμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως είναι
η δωροδοκία (στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, ενεργητική ή παθητική), η υπεξαίρεση, η απάτη, η
κλοπή και η εκχώρηση αθέμιτου οφέλους. Η οδηγία της Roche για την ακεραιότητα στο
επιχειρείν παρέχει περαιτέρω οδηγίες γι’ αυτά τα θέματα.
Δωροδοκία
Οι υπάλληλοι της Roche και οι επιχειρηματικοί τους εταίροι δεν επιτρέπεται να δώσουν, να
υποσχεθούν να δώσουν, να εκμαιεύσουν ή να αποδεχτούν οποιαδήποτε μορφή αθέμιτου
οφέλους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε ή από άτομα ή οργανισμό με πρόθεση τη λήψη ή
διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης ως αντάλλαγμα. Στα αθέμιτα οφέλη περιλαμβάνονται
παράνομες εκπτώσεις, δωροδοκίες, μίζες και αφορολόγητες πληρωμές. Το αθέμιτο όφελος
μπορεί να έχει οποιαδήποτε αξία, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, πληρωμών, γευμάτων,
δώρων, διασκέδασης, ταξιδιωτικών δαπανών ή ψευδών συμφωνιών.
Εκχώρηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων
Απαγορεύεται εξίσου η παροχή ή υπόσχεση παροχής αθέμιτου οφέλους χωρίς να υπάρχει
σχετική επιχειρηματική απόφαση. Σε αντίθεση με τον ορισμό της δωροδοκίας, δεν υπάρχει
«υπηρεσία σε αντάλλαγμα». Επομένως, το αθέμιτο όφελος μπορεί να εκληφθεί ως πληρωμή
«καλής θελήσεως» για να ενισχυθεί το θετικό αίσθημα προς τον προσφέροντα.
Οι υπάλληλοι της Roche πρέπει να έχουν κατά νου ότι η αντίληψη των καταστάσεων έχει
σημασία και ότι η συμπεριφορά τους θα μπορούσε να εκληφθεί ως δωροδοκία ή εκχώρηση
αθέμιτου οφέλους, ανεξάρτητα από την αρχική τους πρόθεση.
Οι αρχές αυτές ισχύουν διεθνώς σε όλες τις συναλλαγές του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου
της Roche. Πολλά χώρες ποινικοποιούν τη δωροδοκία και/ή την εκχώρηση αθέμιτου οφέλους
σε κρατικούς λειτουργούς. Η παραβίαση της συγκεκριμένης ή άλλης νομοθεσίας που
απαγορεύει τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές και αστικές
διώξεις κατά της Roche και των εμπλεκόμενων ατόμων.
Δεδομένου ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις όπως ορίζονται στην οδηγία της Roche για
την Ακεραιότητα στο Επιχειρείν και ότι λαμβάνονται όλες οι ισχύουσες τοπικές εγκρίσεις,
μπορεί να επιτραπεί η εκχώρηση οφέλους σε επιχειρηματικούς εταίρους και τρίτα μέρη.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία της Roche για
την Ακεραιότητα στο Επιχειρείν.
– να μην ασκούμε, ανεχόμαστε ή υποστηρίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε
διεφθαρμένη επαγγελματική συμπεριφορά.
– να μην δίνουμε, υποσχόμαστε ότι δίνουμε, εκμαιεύουμε ή αποδεχόμαστε οποιαδήποτε
μορφή αθέμιτου οφέλους.
– να ελέγχουμε προσεκτικά εάν η παροχή οφέλους στους επιχειρηματικούς εταίρους συνάδει
με τα πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας της Roche.

Ε Διαπραγματεύτηκα μία σύμβαση
ομιλητή με έναν επαγγελματία της υγείας
για μία ογκολογική εκδήλωση της
εταιρείας. Πριν από την εκδήλωση, ο
επαγγελματίας της υγείας με ενημέρωσε
ότι δεν μπορεί να έρθει ως ομιλητής. Ο
προϊστάμενός μου πιστεύει ότι το
συγκεκριμένο άτομο είναι σημαντικό για
την επιχειρηματική μας δράση και
επομένως, μου ζήτησε να προχωρήσω τη
σύμβαση ώστε να διασφαλιστεί η
πληρωμή του, ακόμα και αν αυτός δε
μιλήσει στην εκδήλωση. Τι θα πρέπει να
κάνω;
Α Θα πρέπει να αναφέρετε αμέσως στον
προϊστάμενό σας τις ενστάσεις σας και
την πρόθεσή σας να μην προχωρήσετε τη
σύμβαση γιατί η πληρωμή του για μη
παρασχεθείσες υπηρεσίες θα
θεωρούνταν δωροδοκία. Εάν ο
προϊστάμενός σας επιμείνει ή σας
ζητήσει να αποσιωπήσετε το θέμα, θα
πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον
τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ή τον
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου
(Chief Compliance Officer). Εναλλακτικά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή
SpeakUp του Ομίλου Roche
E Σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα, η
προσφορά ενός μικρού δώρου σε
επαγγελματικό εταίρο για το νέο έτος
είναι κοινωνικά αποδεκτή. Επιτρέπεται;
Α Ναι, αρκεί να ικανοποιούνται όλες οι
απαιτήσεις όπως ορίζονται στην Οδηγία
για την Ακεραιότητα στο Επιχειρείν, και
να έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες
τοπικές εγκρίσεις.
Ε Επιτρέπεται η πληρωμή διευκόλυνσης
ως μορφή μικρής δωροδοκίας;
Α Όχι, σύμφωνα με το κώδικα
δεοντολογίας του Ομίλου Roche και την
κρατική νομοθεσία πολλών χωρών,
απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή
δωροδοκίας, ανεξαρτήτως ύψους.
Επομένως, οι πληρωμές διευκόλυνσης
απαγορεύονται, εκτός εάν μπορούν να
εκληφθούν ως επιτρεπόμενο όφελος.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για τη Συμπεριφορά στο Επιχειρείν – Έγγραφο για την Ακεραιότητα στο Επιχειρείν, Έγγραφο της Roche Pharma για την επικοινωνία
με επαγγελματίες και οργανισμούς υγείας, Πρότυπο κλάδου διαγνωστικών της Roche για την επικοινωνία με επαγγελματίες και οργανισμούς υγείας, Κατευθυντήριες οδηγίες καλής πρακτικής της
Roche για τη συνεργασία με κρατικούς λειτουργούς, Ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς της Roche για τους επιχειρηματικούς εταίρους της Roche (εργαλείο αυτοεκτίμησης),
Επιβεβαίωση διασφάλισης της συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς της Roche για τους επιχειρηματικούς εταίρους της Roche, πρόγραμμα eLearning “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiC
Add I). Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη δωροδοκία και τα αθέμιτα οφέλη, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, το νομικό τμήμα του ομίλου,
τον τοπικό Compliance Officer, τον Chief Compliance Officer, ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει
ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τη δωροδοκία ή τα αθέμιτα οφέλη,
οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η παραβίαση του ανταγωνισμού ποτέ δεν βγαίνει σε καλό

Το δίκαιο ανταγωνισμού –γνωστό και ως αντιμονοπωλιακή νομοθεσία– αποβλέπει στην
προστασία του ανταγωνισμού. Απαγορεύει την επιχειρηματική συμπεριφορά που έχει ως
στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
(π.χ. καθορισμός τιμών και επιμερισμός των αγορών ή της πελατείας).
Η Roche υποστηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης και προστασίας του ανταγωνισμού,
συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης από το νόμο προστασίας της διανοητικής
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων εμπορίας.
Η Roche έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης με την αντιμονοπωλιακή
νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι που στο πλαίσιο των εργασιακών τους καθηκόντων χειρίζονται
θέματα ανταγωνισμού οφείλουν να κατανοούν τις βασικές αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού
και τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης με αυτό. Εάν η απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
που αφορά στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη, οι εργαζόμενοι οφείλουν να
ζητούν βοήθεια και καθοδήγηση.
Οι ποινές για την παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού είναι βαρύτατες. Πέραν της
ευθύνης της Roche ως εταιρείας, οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε συμπεριφορά που
παραβιάζει το δίκαιο ανταγωνισμού υπόκεινται σε ποινές.
Παρά τη ρητή δέσμευσή της για συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο ανταγωνισμού, η Roche
μπορεί να υποβληθεί σε αιφνίδιο έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές – γνωστό και ως
«dawn raid» (επιδρομή). Σε περίπτωση αιφνίδιου ελέγχου, η Roche θα συνεργαστεί πλήρως με
τους ελεγκτές υπαλλήλους, και δεν θα καταστρέψει τυχόν έγγραφα, δεδομένα και επίσημες
σφραγίδες.
Οι υπάλληλοι της Roche που εμπλέκονται σε διαγωνισμούς πρέπει να έχουν επίγνωση και να
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τους διαγωνισμούς. Πρέπει να
διατηρείται διαφάνεια σε όλο τον κύκλο εύρεσης προμηθευτών δια της συμμόρφωσης με τις
ισχύουσες επίσημες διαδικασίες και να παρέχονται στους κρατικούς λειτουργούς που παίρνουν
αποφάσεις σωστά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις δεδομένα.
Η Roche σέβεται κάθε νόμιμη προσπάθεια των ανταγωνιστών σας, συμπεριλαμβανομένων
των παρασκευαστών γενοσήμων προϊόντων και βιοομοειδών. Ωστόσο, αναμένεται ότι θα
συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και κώδικες της βιομηχανίας. Η
Roche δεν ανέχεται παραπλανητικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι δυσφημούν τα προϊόντα της, και
προστατεύει τα προϊόντα και τα συμφέροντά της έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με το ισχύον δίκαιο ανταγωνισμού και να μη διαταράσσουμε ή
παρεμποδίζουμε τον έννομο ανταγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στις
αρχές του ανταγωνισμού.
– να ζητούμε νομική συμβουλή σε περίπτωση αμφιβολίας.
– να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές σε περίπτωση έρευνας.

Ε Εργάζομαι στο Τμήμα Μάρκετινγκ και
είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ένας
ανταγωνιστής δίνει πολύ υψηλές
εκπτώσεις σε πελάτες για να αυξήσει το
μερίδιό του στην αγορά. Θα ήταν καλή
ιδέα να έρθω σε επαφή μαζί του και να
συμφωνήσουμε ένα πλαφόν στις
εκπτώσεις και να επιμερίσουμε
ορισμένους πελάτες και αγορές;
A Όχι. Η κοινή απόφαση για καθορισμό
των τιμών αγοράς και πώλησης και ο
επιμερισμός των πελατών και της αγοράς
θα συνιστούσε σοβαρή παράβαση του
δικαίου ανταγωνισμού. Η Roche
απαγορεύει αυστηρά την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά από
εργαζομένους της.
Ε Οι αντιμονοπωλιακές αρχές
πραγματοποιούν αιφνίδιο έλεγχο
(επιδρομές) στην εταιρεία της Roche
στην οποία εργάζομαι. Φοβάμαι μήπως
κάποιες επιστολές που αντάλλαξα
πρόσφατα με ανταγωνιστή της Roche
εκληφθούν ως τεκμήρια αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Μήπως
πρέπει να τις καταστρέψω;
A Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η καταστροφή εγγράφων ή
δεδομένων που ενδέχεται να σχετίζονται
με το αντικείμενο αντιμονοπωλιακής
έρευνας (για αναλυτικότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Διαχείριση Αρχείων»). Σε περίπτωση
ελέγχου, η Roche θα συνεργαστεί πλήρως
με τις Αρχές.
Ε Κληθήκαμε να συμμετέχουμε σε ένα
διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια μίας
συνάντησης του συλλόγου εταιρειών στον
οποίο ανήκουμε, συμφώνησα με τους
ανταγωνιστές να μην προσφέρουμε στο
διαγωνισμό. Επιτρέπεται αυτή η
συμπεριφορά;
Α Όχι, αυτή είναι συμπεριφορά είναι αντιανταγωνιστική και επομένως, συνιστά
παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για τη Συμπεριφορά στον Ανταγωνισμό – Έγγραφο για το Δίκαιο Ανταγωνισμού, Κατευθυντήρια οδηγία της Roche για την
Έρευνα που στηρίζεται σε ισχυρισμό παραβίασης του Δικαίου του Ανταγωνισμού, Κατευθυντήρια οδηγίας της Roche για τους διαγωνισμούς. Ερωτηματολόγιο Roche για τη Συμπεριφορά
στη Συμμόρφωση του Ανταγωνισμού (εργαλείο αυτοεκτίμησης). Πρόγραμμα eLearning “Competition Law Interactive Dialogues” (RoCLID). Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο
εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα νομικού τμήματος του ομίλου). Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, το νομικό τμήμα του ομίλου, τον τοπικό Compliance Officer, τον Chief Compliance Officer, ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης
για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή
πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Ακριβής καταγραφή πληροφοριών
& Τήρηση λογαριασμών
Καταρτίζουμε και παρέχουμε ακριβή και αμερόληπτη χρηματοοικονομική 			
και μη πληροφόρηση
Η ακεραιότητα των δεδομένων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική μας
δραστηριότητα.
Μεριμνούμε ώστε όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες και τα αρχεία που δημιουργούμε ή για τα
οποία είμαστε υπεύθυνοι να είναι ακριβή και αμερόληπτα. Τα παραπάνω μπορεί να έχουν
πολλές μορφές, από τον ετήσιο απολογισμό της Roche και τα δεδομένα έρευνας και ανάπτυξης,
έως τις προσωπικές αιτήσεις επιστροφής οδοιπορικών εξόδων και δαπανών εκτός έδρας
(εξοδολόγια) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (e-mails).
Η Roche οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και τα εξωτερικά λογιστικά
πρότυπα και να μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που παρέχει στους ελεγκτές και στα
εμπλεκόμενα μέρη (όπως π.χ. στους κάτοχους των μετοχικών και δανειακών τίτλων της),
καθώς και στις ρυθμιστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, να παρέχουν ακριβή
και αμερόληπτη εικόνα της χρηματοοικονομικής της κατάστασης.
Δεν πρέπει επ’ ουδενί να συμπεριλαμβάνουμε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή
λογιστικές εγγραφές σε εκθέσεις, καταστάσεις προς δημοσίευση, ή αιτήσεις επιστροφής
δαπανών.
Η παραποίηση στοιχείων και λογαριασμών ή η διαστρέβλωση γεγονότων μπορεί να συνιστά
απάτη. Πέραν της ευθύνης της Roche ως εταιρείας, οι εργαζόμενοι που ενέχονται σε τέτοιες
παράνομες συμπεριφορές υπόκεινται σε αυστηρότατες ποινές.

Ε Πλησιάζει το τέλος του λογιστικού έτους
και ο προϊστάμενός μου μού ζητά να κάνω
λογιστική εγγραφή των πωλήσεων που
προσδοκά από έναν συγκεκριμένο πελάτη,
χωρίς ο εν λόγω πελάτης να έχει
επιβεβαιώσει ακόμη την παραγγελία του.
Επιτρέπεται αυτό;
A Όχι. Η παραποίηση στοιχείων και
λογαριασμών ή η διαστρέβλωση
γεγονότων μπορεί να συνιστούν απάτη,
και πέραν της επιβολής πειθαρχικών
κυρώσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την άσκηση αστικών και ποινικών διώξεων
εναντίον σας και εναντίον της Roche. Μην
κάνετε επ’ ουδενί ψευδείς ή
παραπλανητικές λογιστικές εγγραφές σε
έγγραφα της Roche.
Ε Τελευταία κάνω πολλά επαγγελματικά
ταξίδια και έχω χάσει κάποιες αποδείξεις
ξενοδοχείων. Ένας συνάδελφος που
βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση στο
παρελθόν, μου είπε ότι δεν πειράζει να
προσκομίσω μερικές εικονικές αποδείξεις.
Πειράζει;
A Ναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο παραποιείτε
το εξοδολόγιό σας, και αυτό δεν
επιτρέπεται. Μιλήστε με τον προϊστάμενό
σας για να βρείτε την κατάλληλη λύση.

Όλοι οφείλουμε:
– να μεριμνούμε ώστε η χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση που καταρτίζουμε ή
παρέχουμε είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.
– να μη διαστρεβλώνουμε επ’ ουδενί στοιχεία που παρουσιάζονται σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις,
αρχεία ή άλλα έγγραφα της Roche.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Το Εγχειρίδιο Έκθεσης του Ομίλου Roche είναι αναρτημένο στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα
τμήματος οικονομικών και νομικών θεμάτων του Ομίλου) Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την ακριβή καταγραφή
στοιχείων και την τήρηση λογαριασμών, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας και τα τοπικά αρμόδια άτομα που εξειδικεύονται σε
οικονομικά θέματα. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή
σχεδιάζει να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την ακριβή καταγραφή στοιχείων και την τήρηση λογαριασμών, οφείλετε να το
αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Φόροι
Έχουμε δεσμευθεί να συμμορφωνόμαστε με τις φορολογικές
διατάξεις σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε

Η Roche λειτουργεί σε όλη την υφήλιο και είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις
φορολογικές απαιτήσεις των χωρών στις οποίες λειτουργεί. Σε αυτές περιλαμβάνονται
φορολογικές υποχρεώσεις για όλα τα είδη φόρων, και συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Roche,
κυρίως φόροι εισοδήματος και πωλήσεων ή φόρος προστιθέμενης αξίας.
Οι φόροι εισοδήματος καταβάλλονται με βάση το φορολογητέο εισόδημα. Το φορολογητέο
εισόδημα μίας εταιρείας του ομίλου εξαρτάται σημαντικά από την ενδοομιλική τιμολόγηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζονται ή πωλούνται σε άλλες εταιρείες του ομίλου.
Οι φορολογικές αρχές μπορεί να διεκδικήσουν υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα ζητώντας
χαμηλότερη ενδοομιλική τιμολόγηση και/ή υψηλότερη ενδοομιλική τιμολόγηση στις πωλήσεις.
Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύψει υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα για το ένα από τα
συναλλασσόμενο μέρη. Εάν η φορολογική αρχή της άλλης εμπλεκόμενης χώρας δεν
προσαρμόσει αντίστοιχα το εισόδημα, οι προσαρμογές του εισοδήματος της πρώτης χώρας
οδηγούν σε διπλή φορολόγηση για τη Roche.
Προκειμένου να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί η πιθανότητα διπλής φορολόγησης, οι
εταιρείες της Roche εφαρμόζουν τις οδηγίες “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” για τις διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών και
υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εφαρμογή της σωστής μεθόδου ενδοομιλικής
τιμολόγησης βάσει της ανάλυσης των λειτουργιών που εκτελούνται και τους κινδύνους που
αναλαμβάνονται καθώς και της κατάλληλης τεκμηρίωσης.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Roche και η αντίστοιχη φορολογική αρχή μπορεί να
διαφωνούν ως προς τη σωστή εφαρμογή της τοπικής φορολογικής νομοθεσίας και τις
κατευθυντήριες οδηγίες ενδοομιλικής τιμολόγησης OECD. Επιπρόσθετα, οι κρατικές
φορολογικές αρχές μίας χώρας θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική άποψη από τις κρατικές
φορολογικές αρχές μίας άλλης χώρας όσον αφορά την ισχύουσα τιμή της ενδοομιλικής
συναλλαγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει ακόμα και αντίφαση μεταξύ αρχών
της ίδιας χώρας, όπως συμβαίνει π.χ. όταν η τελωνειακή και η φορολογική νομοθεσία δεν είναι
πάντα ευθυγραμμισμένες και συνεπής. Ωστόσο, η Roche είναι προσηλωμένη στη συμμόρφωση
με τις φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, συμβάλλει με τις αρμόδιες αρχές με
θετικό πνεύμα στην εξεύρεση ισορροπημένων λύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

E Έχω διάφορες επιλογές για την
προγραμματισμένη ροή του προϊόντος και
την αντίστοιχη κοστολόγηση. Δεν είμαι
βέβαιος για τις φορολογικές συνέπειες
των διαφόρων επιλογών (π.χ. όσον αφορά
το φόρο εισοδήματος και άλλους φόρους
όπως είναι ο Φ.Π.Α.). Τι θα πρέπει να
κάνω;
A Επικοινωνήστε με το τοπικό αρμόδιο
άτομο για φορολογικά θέματα ή το άτομο
επικοινωνίας για φορολογικά θέματα του
Ομίλου για συντονισμό μεταξύ των
διαφόρων εμπλεκομένων χωρών.
Ε Αμφιβάλλω για το κατά πόσο οι
πραγματικοί ή προβλεπόμενοι όροι και
προϋποθέσεις μιας ενδοεταιρικής
σύμβασης πληρούν πλήρως τις
προδιαγραφές των κατευθυντήριων
οδηγιών του OECD για την ενδοομιλική
τιμολόγηση ή τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας;
A Απευθυνθείτε στο αρμόδιο άτομο
επικοινωνίας για φορολογικά θέματα του
Ομίλου για περαιτέρω συζήτηση.
Ε Τι θα πρέπει να κάνω σε περίπτωση
που οι φορολογικές αρχές
αμφισβητήσουν τις ενδοομιλικές τιμές σε
σχέση με διασυνοριακές συναλλαγές;
Α Επικοινωνήστε με το υπεύθυνο άτομο
φορολογικών θεμάτων του Ομίλου για να
αναλύσετε περαιτέρω την κατάσταση και
να προχωρήσετε σε κατάλληλες ενέργειες
συμμόρφωσης προς την κείμενη
νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες
του OECD για την ενδοομιλική τιμολόγηση,
και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή
φορολόγηση.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμμορφωνόμαστε με τη φορολογική νομοθεσία στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.
– να εφαρμόζουμε την ενδοομιλική τιμολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
ενδοομιλικής τιμολόγησης OECD για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές
αρχές.
– να συμβάλλουμε ενεργά και θετικά σε λύσεις σε περίπτωση αντίφασης με τις τοπικές
φορολογικές αρχές ή μεταξύ εθνικών αρχών.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυo της Roche (ιστοσελίδα
οικονομικών Ομίλου) Βοήθεια και συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τους φόρους, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στο τοπικό
αρμόδιο για θέματα φόρων ή στον υπεύθυνο για θέματα φόρων του ομίλου. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την
επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τους
φόρους, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Τελωνεία, έλεγχος εμπορίου & εξαγωγών
Κλειδί για την αποτελεσματική και αποδοτική ροή των αγαθών
Όλες οι συναλλαγές, ανεξάρτητα από το εάν περνούν τα σύνορα ή μεταφέρονται μέσα στην
ίδια χώρα, μπορεί να υπόκεινται σε κρατικές και διεθνείς τελωνειακές διατάξεις και διατάξεις
ελέγχου του εμπορίου και/ή των εξαγωγών.
Η εμπορική δραστηριότητα σε ξένη χώρα είναι προνόμιο. Η Roche καθώς δεσμεύεται να
συμμορφώνεται με το σύνολο των τελωνειακών διατάξεων, καθώς και των διατάξεων ελέγχου
του εμπορίου και/ή των εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αντιφατικών
διατάξεων μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η αποτυχία της εφαρμογής
μπορεί να οδηγήσει στην άσκηση αστικών και ποινικών διώξεων και σε απώλεια των προνομίων
εξαγωγής.
Τελωνείο και εμπόριο
Η εταιρεία Roche δραστηριοποιείται διεθνώς και εκτελεί καθημερινά εισαγωγές, εξαγωγές και
μεταφορές πλήθους αγαθών. Από τη στιγμή που τα αγαθά πρέπει να ελέγχονται και να
απελευθερώνονται εγκαίρως από τις τελωνειακές αρχές, όλες οι αποστολές των αγαθών
πρέπει να ετοιμάζονται από τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακολουθώντας τις
οδηγίες των ειδικών ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις κρατικές και διεθνείς
διατάξεις.
Η τελωνειακή νομοθεσία ισχύει ανεξαρτήτως ποσότητας, είδους υλικού ή τρόπου μεταφοράς.
Οι τελωνειακές αρχές δεν εξετάζουν μόνο τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία αλλά
πραγματοποιούν και άλλες εργασίες στα σύνορα για τις τοπικές αρχές εφαρμόζοντας π.χ.
κτηνιατρικές, αγροτικές, ιατρικές, ρυθμιστικές, δημοσιονομικές διατάξεις και διατάξεις
πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά ισχύουν, επίσης, για τα αγαθά που παρέχονται δωρεάν.
Έλεγχος εξαγωγών
Όλοι οι εργαζόμενοι της Roche που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου
πρέπει να απέχουν από συναλλαγές, οι οποίες αναγνωρίζονται ως μη επιτρεπόμενες από την
κρατική ή διεθνή νομοθεσία ελέγχου του εμπορίου ή από μία εσωτερική οδηγία, η οποία είναι
γνωστή ως «Τυπικός Έλεγχος Εξαγωγών Roche» ( Roche Standard Export Control).
Πριν από τη συνεργασία με νέους επιχειρηματικούς εταίρους, οι εργαζόμενοι της Roche
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταίροι αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κρατικούς ή διεθνείς
καταλόγους εταίρων, η συνεργασία με τους οποίους επιδοκιμάζεται. Πριν από την εξαγωγή
εμπορικών ή μη εμπορικών αγαθών, λογισμικού ή τεχνολογίας, υλικής ή ηλεκτρονικής, εντός
ή εκτός της Roche, οι υπάλληλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι το συγκεκριμένο αγαθό δεν
ελέγχεται και δεν απαιτεί άδεια εξαγωγής/επανεξαγωγής από τις αρχές. Ορισμένοι προορισμοί
υπόκεινται σε εκτενείς ελέγχους εξωτερικού εμπορίου, τα λεγόμενα «εμπάργκο», και χρήζουν
επιπλέον ελέγχου πριν από τη διεκπεραίωση.

E Ετοιμάζω τα έγγραφα για μία
διασυνοριακή αποστολή. Τι θα πρέπει να
λάβω υπόψη;
A Όλοι οι υπάλληλοι που ζητούν την
αποστολή αγαθών είναι υπεύθυνοι για την
παροχή ολοκληρωμένων και πραγματικών
πληροφοριών για την επεξεργασία των
εξαγωγών ή των εισαγωγών. Θα πρέπει
να θυμάστε ότι υπάρχουν περιορισμοί και
απαγορεύσεις για ορισμένες μορφές
αποστολών σε ορισμένες χώρες.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο για
θέματα ελέγχου εξαγωγών για περαιτέρω
λεπτομέρειες.
Ε Θέλω να εξάγω εξοπλισμό US IT σε
συνάδελφο της Roche στο εξωτερικό.
Πρέπει να ακολουθήσω τις τελωνειακές
διατάξεις και τις διατάξεις εμπορίου και
εξαγωγών, από τη στιγμή που ο
εξοπλισμός παραμένει στη Roche;
A Ναι. Θα πρέπει να ζητήσετε οδηγίες
από το τοπικό τμήμα εφοδιασμού και τον
τοπικό αρμόδιο ελέγχου εξαγωγών πριν
από τη διεκπεραίωση της αποστολής.
Ε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σε
περίπτωση που παρατηρήσω κάποιο
λάθος;
Α Εάν παρατηρήσετε κάποιο λάθος, είστε
υποχρεωμένος να επικοινωνήσετε
εγκαίρως με το σχετικό αρμόδιο τμήμα
για να αντιμετωπιστεί το θέμα και να
συμβάλλετε στην επίλυση του
προβλήματος και την εφαρμογή της
λύσης. Τελικά, η εποικοδομητική αυτή
συμπεριφορά συμβάλλει στην προστασία
του δικαιώματος λειτουργίας της Roche
Ε Ποιες είναι οι συνέπειες από την
παραβίαση τελωνειακών διατάξεων ή
διατάξεων του ελέγχου εμπορίου ή των
εξαγωγών;
Α Η Roche δεν ανέχεται τυχόν παραβίαση
των διατάξεων και θα λάβει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα και θα προχωρήσει σε
κυρώσεις. Θα θεωρηθείτε υπόλογος για
τη συμπεριφορά σας.

Όλοι οφείλουμε:
– να επικοινωνούμε εγκαίρως αληθείς και πλήρεις πληροφορίες.
– να ελέγχουμε για συμμόρφωση με τις κρατικές και διεθνείς τελωνειακές διατάξεις, και τις
διατάξεις του εμπορίου και του ελέγχου εξαγωγών κατά την ανάπτυξη και προσαρμογή των
διαδικασιών.
– να επικοινωνούμε με το σχετικό εξειδικευμένο τμήμα εγκαίρως σε περίπτωση ερώτησης ή
για να αναφέρουμε ένα λάθος.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Η τυπική πολιτική ελέγχου εξαγωγών της Roche είναι αναρτημένη στο εσωτερικό δίκτυο της Roche Intranet
(ιστοσελίδα συμμόρφωσης εξαγωγών). Βοήθεια & συμβουλή: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών, παρακαλείστε να απευθυνθείτε
στο τοπικό Export Control Officer ή στον Chief Export Control Officer. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με το τελωνείο, τον έλεγχο του
εμπορίου και των εξαγωγών, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τη δέουσα επιμέλεια
Η Roche λειτουργεί σε όλη την υφήλιο χρησιμοποιώντας συστήματα επεξεργασίας και
ανταλλαγής δεδομένων, τόσο μεταξύ μονάδων που υπάγονται οργανικά στον Όμιλο Roche,
όσο και κατά τη συνεργασία με τρίτους. Η εντεινόμενη συνεργασία σε όλα τα πεδία συνεπάγεται
την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Η τάση αυτή ενισχύεται από την αυξανόμενη χρήση
σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών και συνεργατικών ηλεκτρονικών εργαλείων και πλατφορμών.
Η Roche έχει δεσμευτεί να προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων και έχει θεσπίσει αρχές,
οι οποίες πρέπει να τηρούνται με συνέπεια, σε κάθε διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων εντός του Ομίλου Roche και από τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες.
Καθώς δραστηριοποιείται στους τομείς της κλινικής και γενετικής έρευνας, η Roche οφείλει
να διασφαλίζει την προσεκτική επεξεργασία των προσωπικών ιατρικών δεδομένων που
δύνανται να ταυτοποιήσουν το εκάστοτε άτομο. Η Roche μεριμνά δεόντως ώστε να αποτρέπεται
η λανθασμένη ή μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε τέτοιου είδους ταυτοποιήσιμες πληροφορίες
υγείας που έχει στην κατοχή της.
Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένων εργαζομένων, επιχειρηματικών
συνεργατών, πελατών ή προμηθευτών) πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αρχές της Roche.

E Εργάζομαι σε μια μονάδα κλινικών
ερευνών και έχω πρόσβαση σε ιατρικά
προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα ήθελα
να κοινοποιήσω σε έναν συνάδελφό μου.
Επιτρέπεται αυτό;
A Καθώς δραστηριοποιείται στους τομείς
της κλινικής και γενετικής έρευνας, η
Roche οφείλει να διασφαλίζει την
προσεκτική επεξεργασία των ιατρικών
προσωπικών δεδομένων. Ως υπάλληλος
της Roche έχετε αυστηρή υποχρέωση να
μεταχειρίζεστε τις πληροφορίες αυτές ως
εμπιστευτικές και να τις κοινοποιείτε
μόνον σε συναδέλφους σας που τις
χρειάζονται στο πλαίσιο των εργασιακών
καθηκόντων τους, για το σκοπό για τον
οποίο λήφθηκαν και μόνο εάν και εφόσον
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ε Η Roche επιθυμεί να συνεργαστεί με
τρίτο μέρος για την επεξεργασία των
δεδομένων ή την πρόσβαση των
δεδομένων μας από άλλη χώρα. Τι θα
πρέπει να λάβω υπόψη;
A Κάθε ανταλλαγή προσωπικών
δεδομένων με άλλη οντότητα ή άτομο,
δηλ. εταιρείες εντός του Ομίλου Roche ή
με τρίτους απαιτεί τη λήψη επαρκών
μέτρων, τα οποία διασφαλίζουν τη συνεχή
συμμόρφωση με τη νομοθεσία
προστασίας δεδομένων και τις αρχές της
Roche, ιδίως εάν τα προσωπικά
δεδομένα μεταφέρονται εκτός των
συνόρων.

Όλοι οφείλουμε:
– να διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη δέουσα
επιμέλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αρχές της Roche.
– να μη συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα αναγκαία για ένα συγκεκριμένο
σκοπό.
– να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και
μόνο όπως απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Καταστατικό της Roche για τη Γενετική.
Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων του ομίλου) Βοήθεια & συμβουλή:
Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με την ακριβή προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Data Privacy Coordinator ή τον Group Privacy Officer. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε
σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με
το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.

Ε Χρησιμοποιώ τον εταιρικό φορητό
υπολογιστή για να γράψω προσωπικά
e-mails για θέματα που δεν αφορούν τη
δουλειά. Ενημερώθηκα ότι θα χρειαστεί
να συμμετέχω σε μία έρευνα που αφορά
την πιθανή συμπεριφορά μη
συμμόρφωσης ενός συναδέλφου. Εξαιτίας
αυτού, ο φορητός μου υπολογιστής θα
ελεγχθεί από τις αρχές. Επιτρέπεται να
ελέγξει ο εξωτερικός ελεγκτής τα
προσωπικά μου e-mails;
Α Τα e-mails σας μπορούν να ελεγχθούν
από εσωτερικό ή εξωτερικό ελεγκτή στο
πλαίσιο ελέγχων ή νομικών ενεργειών.
Η Roche ή οι αρχές έχουν το δικαίωμα ή
λόγους για να αιτιολογήσουν την
πρόσβασή τους σε εταιρικές συσκευές ή
υπολογιστικούς λογαριασμούς που έχετε,
με αποτέλεσμα να είναι δυνατό να
πληροφορηθούν τυχόν προσωπική σας
επικοινωνία. Να θυμάστε πάντα ότι το
απόρρητο των δεδομένων όσον αφορά
εταιρικές συσκευές ή συστήματα δεν
εκχωρείται χωρίς περιορισμούς, ακόμα
και όταν οι πληροφορίες προέρχονται
από κατάλληλη προσωπική χρήση.
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Απασχόληση στη Roche
Προσφέρουμε ελκυστικές προκλήσεις και θέτουμε υψηλά
πρότυπα

Η Roche προσφέρει στους εργαζομένους της ανά τον κόσμο έναν χώρο εργασίας που είναι
καινοτόμος, προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και θέτει ενδιαφέρουσες προκλήσεις.

Ε Ποιες είναι οι τρεις Αξίες της Roche
που διέπουν τον Όμιλο Roche;
A Ακεραιότητα, Τόλμη και Πάθος.

Οι Αξίες της Roche –Ακεραιότητα, Τόλμη και Πάθος– καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις
ενέργειές μας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Αποτελούν τους πυλώνες
της εταιρικής μας κουλτούρας και διέπουν ολόκληρο τον Όμιλο Roche.

Ε Τι ρόλο παίζουν οι Αξίες της Roche
στην καθημερινή μου εργασία;

Η προαγωγή του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί πάγια δέσμευση
της Roche.

A Σκοπός τους είναι να εφαρμόζονται
στην πράξη. Χρησιμοποιήστε τις στην
καθημερινή σας εργασία ως γνώμονα για
τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Η Πολιτική Απασχόλησης του Ομίλου Roche (Roche Group Employment Policy) καθιερώνει
ενιαία ελάχιστα πρότυπα για όλες τις εταιρείες και τους εργαζομένους της Roche. Στην
πολιτική αυτή εξετάζονται θέματα όπως: προσλήψεις, προαγωγές, εξέλιξη σταδιοδρομίας,
αμοιβές, πολυμορφία, απαγόρευση της εξαναγκαστικής και παιδικής εργασίας και ελευθερία
του συνδικαλίζεσθαι, και περιγράφεται το τι αναμένει η Roche από τους εργαζομένους της.
Η Roche σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε νομικά
αναγνωρισμένο σωματείο εργαζομένων και συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας που
αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Η Roche καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να
διατηρεί ανοιχτό διάλογο με όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Οι εφτά δεσμεύσεις ηγετικής συμπεριφοράς ορίζουν με σαφή τρόπο τις προσδοκίες μας για
όλους τους προϊσταμένους στη Roche και αποτυπώνουν την υπόσχεση που έχουμε δώσει
στους εργαζομένους μας. Ανεξαρτήτως περιοχής εργασίας ή επιπέδου, η Roche προσδοκά
από κάθε προϊστάμενο να επιδεικνύει καθημερινά τις κάτωθι δεσμεύσεις:
Πιστεύω ακράδαντα ότι όλα τα άτομα στη Roche αξίζει να έχουν έναν σπουδαίο προϊστάμενο.
Καθημερινά επιδιώκω να κατευθύνω τους υφισταμένους μου με το παράδειγμα, επιδεικνύοντας
με συνέπεια τις αξίες μας «Ακεραιότητα», «Τόλμη» και «Πάθος». Αυτό σημαίνει:
1. Ενδιαφέρομαι πραγματικά για τα άτομα.
2. Ακούω προσεκτικά, λέω την αλήθεια και εξηγώ τους «λόγους».
3. Ενθαρρύνω και εμπιστεύομαι τα άτομα ώστε να πάρουν αποφάσεις.
4. Ανακαλύπτω και αναπτύσσω τις δυνατότητες των ατόμων.
5. Επιδιώκω την αριστεία και τα εξαιρετικά αποτελέσματα.
6. Θέτω προτεραιότητες και απλοποιώ τη δουλειά.
7. Συγχαίρω τα άτομα για την καλή δουλειά τους.

Ε Με ενδιαφέρουν τα θέματα
απασχόλησης. Πού μπορώ να βρω
πληροφορίες για τη θέση της Roche στο
θέμα της εξαναγκαστικής και της
παιδικής εργασίας;
A Στο Έγγραφο τοποθέτησης της Roche
για τον Σεβασμό των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στην Πολιτική
Απασχόλησης του Ομίλου Roche.
Ε Γιατί έχουμε τις επτά δεσμεύσεις
ηγετικής συμπεριφοράς;
Α: Ορίζουν με σαφή τρόπο τις
προσδοκίες για όλους τους
προϊσταμένους στη Roche και
αποτυπώνουν την υπόσχεση της
διοίκησης στους εργαζομένους.
Ανεξαρτήτως περιοχής εργασίας ή
επιπέδου, η Roche αναμένει ότι όλοι οι
προϊστάμενοι θα επιδεικνύουν
καθημερινά αυτές τις δεσμεύσεις.

Πραγματοποιούμε συχνά τη διεθνή έρευνα για τη γνώμη των υπαλλήλων (GEOS) για να
εκμαιεύσουμε ειλικρινή, ανώνυμα σχόλια για τις ανάγκες και τις προσδοκίες ώστε να
εντοπιστούν οι περιοχές στις οποίες μπορούμε να βελτιωθούμε. Οι έρευνες αυτές
χρησιμοποιούνται επίσης για να προσδιοριστεί το επίπεδο της δέσμευσης στην εταιρεία.

Όλοι οφείλουμε:
– να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τις Αξίες της Roche.
– να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της Roche.
– ως προϊστάμενοι να επιδεικνύουμε καθημερινά τις δεσμεύσεις ηγετικής συμπεριφοράς.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο τοποθέτησης της Roche για τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτική Απασχόλησης του
Ομίλου Roche. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων του
ομίλου). Βοήθεια & συμβουλή: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με θέματα απασχόλησης, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, τον
τοπικό Data Privacy Coordinator ή τον Group Privacy Officer. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα
της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την πολιτική απασχόλησης ή τις εργασιακές
διατάξεις, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Διακρίσεις & Παρενοχλήσεις
Δίνουμε αξία στην πολυμορφία και την ένταξη ως συστατικό
κομμάτι ενός περιβάλλοντος εργασίας που εμπνέει
Η Roche ήταν ανέκαθεν ανοιχτή σε νέες και διαφορετικές προσεγγίσεις, δραστηριοποιούμενη
επιχειρηματικά σε αρκετές χώρες με πολύ διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η
πολυμορφία προσφέρει μεν πολλαπλά οφέλη, ωστόσο χρήζει προσεκτικής διαχείρισης ώστε
να αποφεύγονται παρανοήσεις και συγκρούσεις. Η αξία της πολυμορφίας γίνεται αντιληπτή
μέσω της προσεκτικής αυτής αντιμετώπισης. Στη Roche δίνουμε αξία και διαχειριζόμαστε την
πολυμορφία σε ένα κατά τα άλλα συγκεντρωτικό περιβάλλον, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πορεία μας προς την καινοτομία καθώς και στη δημιουργία
συμμετοχικού κλίματος μεταξύ των υπαλλήλων. Η ποικιλία ως προς την καταγωγή, τον
πολιτισμό, τις γλώσσες, τις σκέψεις και τις ιδέες των ανθρώπων μας, μας βοηθούν να
διατηρούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η συγκεντρωτική κουλτούρα της Roche σημαίνει ότι δίνουμε σημασία στις διαφορές των
υπαλλήλων μας και ότι εργαζόμαστε ενεργά για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι
έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν νέες ιδέες και τρόπους εργασίας, και να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους.
Η Roche δεσμεύεται να μεταχειρίζεται δίκαια και ισότιμα όλους τους εργαζομένους της και
όλους τους ανθρώπους που ζητούν εργασία στη Roche, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες
ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή διακρίσεων ή παρενόχλησης στο χώρο
εργασίας.
Δε γίνονται αποδεκτές συμπεριφορές υπαλλήλων οι οποίες λογίζονται ως προσβλητικές,
καταχρηστικές ή κάθε άλλου είδους ανεπιθύμητες συμπεριφορές δε γίνονται αποδεκτές στον
χώρο εργασίας καθώς παραβιάζουν την ατομική ακεραιότητα του θύματος ή δημιουργούν
περιβάλλον εκφοβισμού, εχθρικότητας ή εξευτελισμού για το θύμα (π.χ. σωματική, σεξουαλική,
ψυχολογική, λεκτική ή άλλη μορφή παρενόχλησης).

Ε Γιατί η Roche δίνει αξία στην
πολυμορφία;
A Ως εταιρεία ανέκαθεν ανοιχτή σε νέες
και διαφορετικές τεχνολογίες και
προσεγγίσεις, η Roche δημιουργεί
ορόσημα στην ιατρική ήδη από την
ίδρυσή της. Η πολυμορφία δεν αποτελεί
μόνο βασική προϋπόθεση της
καινοτομίας, αλλά και στοιχείο που
εμπλουτίζει τους προσωπικούς και τους
πολιτισμικούς επαγγελματικούς ορίζοντες
όλων των εργαζομένων.
Ε Έχω την εντύπωση ότι ο προϊστάμενός
μου δεν με συμπαθεί και ότι έχει αρχίσει
να με παρενοχλεί με διάφορους τρόπους.
Τι πρέπει να κάνω;
A Το να μιλήσετε για τους
προβληματισμούς σας άμεσα, ανοιχτά και
απευθείας με τον προϊστάμενό σας
αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις την
καλύτερη λύση, καθώς έτσι δίνεται και σε
εσάς και στον προϊστάμενό σας η
ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως
θεωρήσετε προτιμότερο να μιλήσετε
εμπιστευτικά με κάποιον εκπρόσωπο του
Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων ή με τον
τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την Γραμμή SpeakUp
του Ομίλου Roche.

Αποτελεί πάγια πολιτική της Roche να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί της δεν προβαίνουν με
τη συμπεριφορά τους σε διακριτική μεταχείριση κανενός λόγω φύλου, φυλής, ηλικίας,
εθνότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού,
λοίμωξης από HIV/AIDS, ιθαγένειας, γενετικών πληροφοριών και κάθε άλλων σχετικών
χαρακτηριστικών που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι αρχές αυτές διέπουν όλες τις πτυχές της εργασιακής σχέσης, όπως είναι η διαδικασία
πρόσληψης, η ανάθεση καθηκόντων, οι προαγωγές, οι αμοιβές, ο πειθαρχικός έλεγχος και η
καταγγελία της εργασιακής σχέσης.
Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κάποιος υφίσταται διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση,
οφείλουμε να αναφέρουμε αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά.

Όλοι οφείλουμε:
– να αντιμετωπίζουμε την πολυμορφία ως προτεραιότητα και ευκαιρία για την επιχειρηματική
μας επιτυχία.
– να διασφαλίζουμε ότι δεν κάνουμε διακρίσεις απέναντι στον οποιονδήποτε.
– να μην εμπλεκόμαστε σε καμίας μορφής παρενόχληση στο χώρο εργασίας.
– να αναφέρουμε κάθε περιστατικό συμπεριφοράς διάκρισης ή παρενόχλησης που υποπίπτει
στην αντίληψή μας.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Πολιτική Απασχόλησης του Ομίλου Roche. Κατευθυντήριες Οδηγίες Roche για το HIV/AIDS στο χώρο εργασίας. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο
εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων του ομίλου). Βοήθεια & συμβουλή: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με θέματα διακρίσεων και παρενόχλησης,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας, τον τοπικό τμήμα ανθρωπίνων πόρων, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου ή τη γραμμή Βοήθειας
& καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας της Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή
πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τις διακρίσεις και τις παρενοχλήσεις, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Ασφάλεια, Υγεία & Περιβάλλον
Προάγουμε και παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας και ένα
καθαρό περιβάλλον
Τα θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος (SHE) αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της
επιχειρηματικής μας λειτουργίας και σε αυτό το πλαίσιο τα προσεγγίζουμε με το ίδιο επίπεδο
δέσμευσης με το οποίο αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε σχετιζόμενη με την επιχειρηματική
μας δράση δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προληπτικά επιδιώκουμε να
εφαρμόσουμε νέες, βιωσιμότερες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση του
αποτυπώματός μας στο περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες της Roche διεξάγονται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις, τα εταιρικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα υγείας,
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και πρακτικά μέτρα που
εξασφαλίζουν ένα ασφαλές, υγιεινό και καθαρό περιβάλλον εργασίας.
Η πολιτική της Roche σε θέματα προστασίας της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος
εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο μέσω της λήψης κάθε απαιτούμενου μέτρου σε τεχνικό,
οργανωτικό και προσωπικό επίπεδο.
Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση όταν είναι δυνατό και οικονομικά εφικτό. Παρακολουθούμε
τακτικά την απόδοσή μας για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους
στόχους μας καθώς και για να διασφαλίσουμε ότι οι συμπεριφορές, οι διαδικασίες και ο
εξοπλισμός σας είναι τα καλύτερα δυνατά.
Κάθε εργαζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας
και του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας, στον μέγιστο βαθμό που προβλέπουν τα εργασιακά
του καθήκοντα και στο μέτρο των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας του. Καλούμαστε
όλοι να εντοπίζουμε τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να εργαζόμαστε διαρκώς για ένα
καλύτερο περιβάλλον.

Όλοι οφείλουμε:

Ε Πόσο σημαντική είναι προστασία του
περιβάλλοντος για τη Roche;
A Για τη Roche, η προστασία του
περιβάλλοντος είναι ζήτημα υψηλής
προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της
δέσμευσής μας για αειφόρο ανάπτυξη,
επιδιώκουμε ενεργά τη χρήση νέων,
περισσότερο βιώσιμων τεχνολογιών και
διαδικασιών, με απώτερο στόχο την
ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός μας
στο περιβάλλον. Η Roche αναγνωρίζεται
διεθνώς ως πρωτοπόρος στις
προσπάθειες για την προστασία του
περιβάλλοντος. Κάθε εργαζόμενος της
Roche και μπορεί και οφείλει να
συμβάλλει, εντός της σφαίρας των
αρμοδιοτήτων και της επιρροής του, στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Ε Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο
αφορά αρκετά τμήματα και χώρες.
Προγραμματίζουμε μία συνάντηση, στην
οποία θα προσκληθούν διαφορετικές
ομάδες για να συζητηθεί το συγκεκριμένο
θέμα. Τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε
επίπεδο ασφάλειας, υγείας και
περιβάλλοντος;
A Η μετακίνηση με αεροπλάνο έχει
σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική
οικολογική ισορροπία της Roche.
Επομένως, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε
τα επαγγελματικά ταξίδια λαμβάνοντας
υπόψη τα ακόλουθα θέματα:
πραγματοποιήσετε συνάντηση με
βιντεοκλήση / τηλεδιάσκεψη. Εάν
απαιτείται προσωπική επικοινωνία,
μειώστε τον αριθμό των συμμετεχόντων
– ζητήστε την αποστολή ενός ικανού
εκπροσώπου αντί όλης της ομάδας,
Επιλέξτε σημείο που ελαχιστοποιεί τον
αριθμό των ταξιδιωτικών μιλίων που θα
πρέπει να διανυθούν. Συνδυάστε το
επαγγελματικό ταξίδι με άλλα για να
μειώσετε τα μίλια.

– να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και σιγουριά και να προστατεύουμε την υγεία και το περιβάλλον
στο χώρο εργασίας μας, στο μέτρο των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας μας.
– να λαμβάνουμε υπόψη τις παραμέτρους της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος
στην καθημερινή μας εργασία.
– να αναφέρουμε κάθε προβληματισμό που έχουμε σε θέματα ασφάλειας, υγείας και
περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Διάφορα άρθρα τοποθέτησης της Roche (π.χ. άρθρο τοποθέτησης της Roche για τα θέματα SHE στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα, άρθρο τοποθέτησης της Roche για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα στο Περιβάλλον), Πολιτική της Roche για θέματα SHE στον Όμιλο
Roche, Κατευθυντήριες Οδηγίες Roche για τη διασφάλιση SHE στον Όμιλο Roche. Πρόγραμμα eLEarning “Safety, Security, HEalth and Environmental
Protection” (RoSHE). Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος SHE του ομίλου και νομικών
υποθέσεων του ομίλου) και εν μέρει στο διαδίκτυο της Roche. Βοήθεια & συμβουλή: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με θέματα ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό SHE-Manager. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την
επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τα θέματα SHE
οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
επιχειρηματική μας δραστηριότητα

Ανακαλύπτοντας, αναπτύσσοντας και διαθέτοντας στην αγορά καινοτόμα φάρμακα και
διαγνωστικά προϊόντα συμβάλλουμε στη θεραπεία σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή
νόσων. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Roche βασίζεται στα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας και στην αποτελεσματική προστασία τους.
Η νομοθεσία περί προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχει προστασία στα πολύτιμα
περιουσιακά στοιχεία της Roche – τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα
κανονιστικά δεδομένα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), τα εμπορικά
μυστικά, τα ονόματα διαδικτυακών τόπων (domain name) και τα συναφή δικαιώματα της
εταιρείας. Η Roche υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αποβλέπει στη θέσπιση ενός
νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει προστασία στα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων αποτελεί πάγια δέσμευση της
Roche. Η Roche αναμένει από όλους τους εργαζομένους της να λαμβάνουν δεόντως υπόψη
κατά την καθημερινή τους εργασία τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.
Η Roche προασπίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της όταν παραβιάζονται. Η
παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν βλάπτει μόνο τα περιουσιακά
στοιχεία της Roche, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνιστά απειλή για την υγεία και την
ασφάλεια των ασθενών, π.χ. τα πλαστά φαρμακευτικά και διαγνωστικά προϊόντα είναι
παράνομα και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
Roche λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλαστών προϊόντων εντός
της σφαίρας επιρροής της.
Η δημόσια υγεία δρέπει τα οφέλη από την ανάπτυξη ενός φαρμάκου για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα από τη διάρκεια προστασίας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, π.χ. αυτή τη
στιγμή δεκαεννέα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον
κατάλογο βασικών φαρμάκων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Τα περισσότερα
από αυτά τα φάρμακα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αντιβιοτικά που σώζουν ζωές,
φάρμακα κατά της ελονοσίας και φάρμακα χημειοθεραπείας, δεν προστατεύονται πλέον
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα προϊόντα αυτά δεν θα είχαν ανακαλυφθεί εάν δεν υπήρχε
ένα ισχυρό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο ενθαρρύνει τις
επενδύσεις στην καινοτομία. Παράλληλα, αποτελούν τον καλύτερο μάρτυρα της ουσιαστικής
και αδιάλειπτης συνεισφοράς της Roche στην παγκόσμια υγεία, ακόμη και πολύ μετά τη
λήξη του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσής του.
Αναγνωρίζουμε ότι η ευελιξία γύρω από τους ασθενείς σε ορισμένες από τις φτωχότερες
χώρες μπορεί να βοηθήσει στη διεύρυνση της πρόσβασης στα φάρμακα. Γι’ αυτό το λόγο,
δεν υποβάλλουμε αιτήσεις για νέα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή ενίσχυση των υφιστάμενων
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τον ορισμό
των Ηνωμένων Εθνών, ή σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τον ορισμό της
Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ε Γιατί τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην επιχειρηματική δραστηριότητα της
Roche;
A Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα
εμπορικά σήματα, τα κανονιστικά
δεδομένα, τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας (copyright), τα εμπορικά
απόρρητα, τα ονόματα διαδικτυακών
τόπων (domain name) αποτελούν
πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας. Μας επιτρέπουν να
εφαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας
μοντέλο που βασίζεται στην καινοτομία.
Ε Τι μπορώ να κάνω ως εργαζόμενος για
την προστασία των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας της Roche;
A Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας
οποιαδήποτε παραβίαση δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας της Roche από
τρίτο, οφείλετε να το αναφέρετε αμέσως
στον προϊστάμενό σας. Με τον τρόπο
αυτό συμβάλλετε στην προστασία των
πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της
Roche.
Ε Εργάζομαι στο Τμήμα Μάρκετινγκ και
θα ήθελα να φωτοτυπήσω ένα άρθρο
επιστημονικού περιοδικού και να το
διανείμω στους συμμετέχοντες σε ένα
σεμινάριο. Επιτρέπεται αυτό;
A Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα
πνευματικά δικαιώματα τρίτων πρέπει να
εξετάζονται προσεκτικά και κατά
περίπτωση. Εάν έχετε αμφιβολίες για το
τι ισχύει για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε μια συγκεκριμένη
περίπτωση, απευθυνθείτε για
διευκρινήσεις στην ειδική Υπηρεσία
Ελέγχου Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στο εσωτερικό δίκτυο της
Roche.

Όλοι οφείλουμε:
– να προστατεύουμε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Roche.
– να σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και να απευθυνόμαστε σε
ειδικούς για να διευκρινίσουμε την κατάσταση όταν έχουμε αμφιβολίες.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο τοποθέτησης της Roche για τα πλαστά προϊόντα. Έντυπο με τίτλο “Improving access: overcoming
barriers”. Έγγραφο της Roche για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο
εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων του ομίλου). Επιπλέον, έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Editiones Roche
το βιβλίο με τίτλο “Lifesavers for millions” Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche,
κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τα θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Εμπιστευτικές πληροφορίες
Χειριζόμαστε με προσοχή τις εμπιστευτικές πληροφορίες με γνώμονα την προστασία
της περιουσίας και των συμφερόντων της Roche
Ως εργαζόμενοι της Roche έχουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους πρόσβαση σε
εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας. Σε αυτές
συγκαταλέγονται εμπιστευτικές πληροφορίες για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης,
μεθόδους παρασκευής, επιχειρησιακά σχέδια, χρηματοοικονομικά στοιχεία, στρατηγικές
μάρκετινγκ και πωλήσεων, κυκλοφορία νέων προϊόντων, δραστηριότητες συγχωνεύσεων ή
εξαγορών κ.λπ.
Σεβόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση
ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με τρίτους, κάθε ενέργεια ανταλλαγής τέτοιου
είδους πληροφοριών υπόκειται στην υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας.
Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον πολλοί είναι εκείνοι
που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν
στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών για τον
ανταγωνισμό αποτελούν μια πραγματικότητα στον κλάδο μας. Πρέπει να επιδεικνύουμε
ιδιαίτερη προσοχή όταν χειριζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες σε δημόσιους χώρους,
όπως σε αεροπλάνα, τρένα, τραμ, μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.
Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας και εξακολουθούν
να ισχύουν και μετά τη λήξη μιας εργασιακής σχέσης.

E Εργάζομαι για τη Roche. Η εξαδέλφη
μου έπιασε πρόσφατα δουλειά σε μια
άλλη φαρμακοβιομηχανία. Θέλει διακαώς
να συζητήσουμε για τις διαφορές και τις
ομοιότητες μεταξύ της Roche και του
νέου της εργοδότη. Τι επιτρέπεται να της
πω;
Α Πρέπει να προσέχετε πολύ τι λέτε,
ακόμη κι όταν ο συνομιλητής σας είναι
στενός σας συγγενής. Αναλογιστείτε εάν
το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες που προτίθεστε να δώσετε.
Εάν η απάντηση είναι αρνητική, οφείλετε
να μην κοινοποιήσετε τις εμπιστευτικές
πληροφορίες σε ένα μη εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Ε Μόλις ήρθα στη Roche από μια
ανταγωνίστρια εταιρεία και φέρνω μαζί
μου πολλές πληροφορίες που θεωρώ ότι
θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην
εταιρεία. Επιτρέπεται να δώσω τις
πληροφορίες αυτές στην νέα μου ομάδα;
A Όχι. Δεν επιτρέπεται να παρέχετε
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Ακόμη και μετά την αποχώρησή σας από
την εταιρεία, οι πληροφορίες παραμένουν
εμπιστευτικές. Οφείλετε να τηρείτε τη
ρήτρα εχεμύθειας που περιλαμβάνεται
στη σύμβαση εργασίας που είχατε
υπογράψει με τον πρώην εργοδότη σας
ακόμη και μετά τη λήξη της.
Ε Πετάω για Νέα Υόρκη μαζί με μια
συνάδελφο από τη Roche και συζητάω
μαζί της τα εμπιστευτικά αποτελέσματα
μιας κλινικής δοκιμής που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Επιτρέπεται αυτό;

Όλοι οφείλουμε:

A Πρέπει να έχετε πάντοτε το νου σας
για δραστηριότητες συλλογής
πληροφοριών από ανταγωνιστές! Πρέπει
να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν
χειρίζεστε εμπιστευτικές πληροφορίες σε
δημόσιους χώρους, όπως σε αεροπλάνα,
τρένα, τραμ, μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.

– να κοινοποιούμε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε πρόσωπα που χρειάζεται να
γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες και έχουν δικαίωμα να τις λάβουν.
– να είμαστε σε εγρήγορση για τυχόν δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών από
ανταγωνιστές που μπορεί να βλάψουν την περιουσία και τα συμφέροντα της Roche.
– να τηρούμε τη ρήτρα εχεμύθειας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας μας ακόμη
και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης μας με τη Roche.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Σύμβαση εργασίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Roche για Πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό για τους
Εργαζομένους και το πρόγραμμα eLearning “Competitive Intelligence Sensitization” (RoCIS) είναι αναρτημένο στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα
του τμήματος νομικών υποθέσεων). Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τους τοπικούς υπεύθυνους πληροφοριών για τον ανταγωνισμό ή με το τμήμα νομικών υποθέσεων του ομίλου. Speak Up: Εάν
πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο
παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
Χρησιμοποιούμε τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης με προσοχή
Ο όρος «Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Roche» καλύπτει εταιρικές
- συσκευές όπως τηλέφωνα, συσκευές φαξ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα
και τα αξεσουάρ τους,
- μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργατικά εργαλεία, π.χ. e-mail, messenger, συστήματα
ενδοδικτύου (intranet) και διαδικτύου (internet), όπως blog, wiki, forum κ.λπ..
Τα Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Roche πρέπει να χρησιμοποιούνται καταρχήν
και πρωτίστως για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Roche. Σε γενικές γραμμές και
εφόσον δεν ισχύουν άλλοι τοπικοί περιορισμοί, οι εργαζόμενοι της Roche επιτρέπεται
σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας
της Roche για προσωπική χρήση, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
παρατίθενται στη σχετική οδηγία της Roche. Ως προσωπική χρήση νοείται κάθε χρήση
που δεν σχετίζεται άμεσα με επιχειρηματικούς σκοπούς της Roche.
Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας της
Roche οφείλουν να τα χειρίζονται με τη δέουσα επιμέλεια και να μεριμνούν ώστε να
μην υφίστανται φθορά ή απώλεια. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της Roche οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας του Τμήματος Πληροφορικής (ΙΤ) της Roche,
π.χ. δεν επιτρέπεται να εγκαθιστούν ή να χρησιμοποιούν σε συστήματα της Roche υλικό
ή λογισμικό που δεν έχει εγκριθεί από ειδικούς ΙΤ της Roche. Σε περίπτωση κλοπής ή
άλλης απώλειας εργαλείου ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Roche, ενημερώστε αμέσως το
τοπικό γραφείο υποστήριξης.
Η εμπιστευτικότητα δεδομένων που σχετίζεται με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής
επικοινωνίας της Roche δεν τηρείται ανεπιφύλακτα καθώς ενδέχεται να αρθεί ανάλογα με
τις ισχύουσες αρχές και τα πρότυπα για τα εμπιστευτικά δεδομένα της Roche.
Η Roche αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. blog,
microblob, wiki, κοινότητες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης). Ωστόσο, αναμένει ότι οι
εργαζόμενοί της θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλατφόρμες με υπεύθυνο τρόπο και
σύμφωνα με τις αρχές χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανεξάρτητα από το εάν
λειτουργούν ή όχι από τη Roche. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα
μας διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Επομένως, δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός
σχετικά με ή γύρω από ένα προϊόν της Roche εκτός εάν επιτρέπεται ρητά κάτι τέτοιο.
Πρέπει να επιδιωχθεί προηγουμένως η εξέταση και έγκριση του τοπικού τμήματος
κοινοτήτων προκειμένου να πραγματοποιηθούν διαδικτυακές ενέργειες «εκ μέρους της
εταιρείας». Εάν ένας υπάλληλος δημιουργήσει εξωτερικό ψηφιακό κανάλι για τη Roche
(π.χ. ιστοσελίδα Roche, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Roche), το κανάλι αυτό πρέπει να
καταγραφεί στο διεθνές ψηφιακό μητρώο (Global Digital Registry).

Όλοι οφείλουμε:

– να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Roche καταρχήν και
πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών της Roche και να τα
χειριζόμαστε με τη δέουσα επιμέλεια.
– να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες, πολιτικές, κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα
ηλεκτρονικής ασφάλειας και τυχόν άλλα ισχύοντα πρότυπα της Roche.
– να ενημερώνουμε αμέσως το τοπικό γραφείο υποστήριξης σε περίπτωση κλοπής ή
απώλειας εργαλείου ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Roche.
– να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε λειτουργούνται είτε όχι από τη
Roche, με υπεύθυνο τρόπο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης της Roche.
– να καταγράφουμε τυχόν εξωτερικά ψηφιακά κανάλια της Roche.

Ε Επιτρέπεται να χρησιμοποιώ εργαλεία
ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Roche για
προσωπικούς σκοπούς;
A Τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας
της Roche πρέπει να χρησιμοποιούνται
καταρχήν και πρωτίστως για τους
επιχειρηματικούς σκοπούς της Roche. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν
ισχύουν άλλοι τοπικοί περιορισμοί, τα
μέσα αυτά επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση,
εφόσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που παρατίθενται στην
οδηγία της Roche για τη χρήση των
ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας
της Roche.
Ε Θέλω να γράψω σε ένα blog για την
καλή ανταπόκριση που έδειξε ο
καλύτερός μου φίλος στη θεραπεία με το
προϊόν Χ της Roche. Μπορώ να το κάνω;
A Αν και η εταιρεία υποστηρίζει και
σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να
χρησιμοποιούν τα κανάλια προσωπικής
επικοινωνίας όπως είναι τα blog, η
επικοινωνία γύρω από τα προϊόντα μας
διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Θα
πρέπει να μην σχολιάσετε την καλή
ανταπόκριση του φίλου σας για το προϊόν
Χ της Roche, γιατί αυτό θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως αθέμιτη προώθηση
συνταγογραφούμενης αγωγής στο ευρύ
κοινό.
Ε Είδα ότι κάποιος στέλνει tweets για τις
φαρμακευτικές εταιρείες στο περιβάλλον
και διαφωνώ κάθετα με την άποψή του.
Μπορώ να παραπέμψω στο άρθρο
τοποθέτησης της Roche για τις
φαρμακευτικές εταιρείες και το
περιβάλλον;
A Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Το
έγγραφο τοποθέτησης της Roche
αποσκοπεί στο να παρέχει την άποψη της
εταιρείας για συγκεκριμένα θέματα
βιωσιμότητας που είναι ουσιαστικά για
την εταιρεία και σημαντικά για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη. Απλά και μόνο η
αναφορά στη Roche επιτρέπεται και δεν
θεωρείται προάσπιση της Roche.
Ενθαρρύνεστε να διαβάσετε και να
παραπέμψετε στα έγγραφα τοποθέτησης
της Roche. Μπορείτε να τα βρείτε
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Roche
στο διαδίκτυο www.roche.com.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών, Αρχές μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
Κατευθυντήριες γραμμές Wikipedia, Αρχές Προώθησης για τον Κλάδο των διαγνωστικών. Πρόγραμμα eLearning “Roche Information Security End User Awareness Training”. Τα υλικά αυτά είναι
αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (σελίδα τμήματος επικοινωνίας ομίλου & νομικού τμήματος) Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα ηλεκτρονικά εργαλεία
επικοινωνίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς υπεύθυνους για θέματα IT. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το μητρώο εξωτερικού καναλιού, παρακαλείστε να επισκεφτείτε
την εσωτερική ιστοσελίδα διεθνούς ψηφιακής διακυβέρνησης. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει
ή σχεδιάζει να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους
αναφοράς.
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Διαχείριση Αρχείων
Οφείλουμε να επιδεικνύουμε τη δέουσα προσοχή στη διαχείριση αρχείων
Ως διαχείριση αρχείων νοείται η δημιουργία, τήρηση και διαγραφή αρχείων.

Ε Τι εννοούμε με τον όρο «διαχείριση
αρχείων»;

Πολλά επαγγελματικά αρχεία, ανεξαρτήτως μέσου (έντυπα, ηλεκτρονικά, οπτικοακουστικά,
μικροφίλμ κ.λπ.) που δημιουργούν ή λαμβάνουν οι εργαζόμενοι της Roche κατά τις συνήθεις
δραστηριότητες της επιχείρησης αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Roche. Ως εκ
τούτου, η αποτελεσματική και ορθή διαχείριση αρχείων είναι ζωτικής σημασίας για την
προστασία των συμφερόντων της Roche.

A Ως διαχείριση αρχείων νοείται η
δημιουργία, τήρηση και διαγραφή ενός
αρχείου.

Η Roche καθιέρωσε ένα πρόγραμμα διαχείρισης εταιρικών αρχείων («COREMAP») με σκοπό
τη βελτίωση της διαχείρισης αρχείων σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης της Roche σε ολόκληρο
τον κόσμο.
H Roche διακρίνει τα έγγραφα σε έγγραφα διευκόλυνσης και επίσημα έγγραφα. Τα επίσημα
έγγραφα αναφέρονται στον κατάλογο ταξινόμησης εγγράφων του Ομίλου Roche. Ο χειρισμός
τους πρέπει να γίνεται με προσοχή σύμφωνα με εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα και
κανονισμούς, και πρέπει να τηρούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα έγγραφα
διευκόλυνσης έχουν προσωρινή μόνο αξία και θα πρέπει να απορρίπτονται τακτικά για να
αποφεύγεται ο πιθανός κίνδυνος και η σχετική δαπάνη.
Οι εργαζόμενοι της Roche οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα πρότυπα κατά τη δημιουργία ενός
εγγράφου:
– σκεφθείτε καλά προτού γράψετε οτιδήποτε και αποφασίστε εάν είναι όντως αναγκαίο να
δημιουργήσετε ένα έγγραφο (π.χ. e-mail).
– βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία.
– στηριχθείτε σε δεδομένα, μην κάνετε υποθέσεις και αποφύγετε παραπλανητικές και
υπαινικτικές διατυπώσεις.
– μη φέρνετε σε δύσκολη θέση τον παραλήπτη.
– μη δημιουργείτε ποτέ ένα έγγραφο για το οποίο δεν είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε την
ευθύνη.
– προσέξτε τους παραλήπτες του εγγράφου – μην μοιράζεστε έγγραφα με παραλήπτες, και
συγκεκριμένα άτομα εκτός της εταιρείας, εάν η πρόσβαση των συγκεκριμένων ατόμων στα
έγγραφα δεν είναι απολύτως απαραίτητη.
Τα έγγραφα, η ισχύς των οποίων έχει παρέλθει, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την
οδηγία διαχείρισης εγγράφων της Roche, τις τοπικές πολιτικές διαχείρισης εγγράφων και τα
προγράμματα τήρησης εγγράφων.

Ε Γιατί είναι σημαντικό να τηρώ τα
πρότυπα της Roche κάθε φορά που
δημιουργώ ένα έγγραφο στο πλαίσιο των
εργασιακών καθηκόντων μου;
A Έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε
έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο μιας νομικής διαδικασίας ή κατά
τη διεξαγωγή έρευνας από τις αρμόδιες
ρυθμιστικές αρχές κατά της Roche, π.χ.
τυχόν παραπλανητικές και υπαινικτικές
δηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν τη
διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της Roche
αλλά και του εμπλεκόμενου εργαζομένου.
Ε «Κληρονόμησα» από τον προκάτοχό
μου έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που θα μπορούσαν να
έχουν καταστραφεί καθώς έχει εκπνεύσει
η προθεσμία τήρησής τους που
προβλέπεται από το νόμο. Τώρα μαθαίνω
ότι έχει κινηθεί νομική διαδικασία και
νομίζω ότι τα έγγραφα αυτά θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε
βάρος της Roche. Επιτρέπεται να τα
καταστρέψω;
A Όχι. Δεν πρέπει να καταστρέφουμε
ποτέ αρχεία που σχετίζονται με
οποιαδήποτε εν εξελίξει ή επικείμενη
νομική διαδικασία ή έρευνα ρυθμιστικής
αρχής. Η καταστροφή των εγγράφων
αυτών μπορεί να θεωρηθεί παρακώλυση
της δικαιοσύνης, πράξη που επισύρει
βαρύτατες κυρώσεις. Ως εκ τούτου,
οφείλετε να διατηρήσετε τα αρχεία που
μπορεί να έχουν οποιαδήποτε σχέση.
Απευθυνθείτε στον τοπικό Records
Coordinator ή το Νομικό Τμήμα για
περαιτέρω καθοδήγηση.

Η τήρηση και αποκάλυψη εγγράφων που σχετίζονται με εν εξελίξει ή επικείμενη νομική
διαδικασία ή έρευνα των ρυθμιστικών αρχών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (πρόκειται για τα λεγόμενα “legal hold” ή “low hold” έγγραφα). Οι εργαζόμενοι της
Roche δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν αυτά τα αρχεία και πρέπει να τα διατηρούν μέχρι τη
σχετική άρση της κατά νόμο τήρησης.

Όλοι οφείλουμε:
– να επιδεικνύουμε τη δέουσα προσοχή στη διαχείριση των αρχείων μας.
– να μην καταστρέφουμε ποτέ αρχεία που σχετίζονται με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή
επικείμενη νομική διαδικασία ή έρευνα ρυθμιστικής αρχής.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για την τήρηση διεθνών εγγράφων. Κατευθυντήριες οδηγίες της Roche για την Έρευνα με βάση το δίκαιο του Ανταγωνισμού (“Dawn
Raid”). Έγγραφο της Roche για τα e-mail. Βίντεο με τίτλο “Yout E-mail Matters”. Πρόγραμμα eLearning “Records Management and Electronic Communications Basics” (COREMAP). Τα υλικά αυτά είναι
αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα COREMAP) Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την τήρηση εγγράφων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον
τοπικό συντονιστή εγγράφων ή το νομικό τμήμα. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το μητρώο εξωτερικού καναλιού, παρακαλείστε να επισκεφτείτε την εσωτερική ιστοσελίδα διεθνούς ψηφιακής
διακυβέρνησης. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις
διατάξεις σχετικά με την τήρηση εγγράφων, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Βιώσιμη ανάπτυξη
Δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
βελτιώνοντας τις ζωές όλων – τώρα και στο μέλλον

Η επιτυχία μας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο και σύνθετο περιβάλλον υγείας εξαρτάται από
την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε στρατηγικές από τις οποίες επωφελείται τόσο η
βιομηχανία όσο και η κοινωνία. Αυτό σημαίνει: παροχή ιατρικών λύσεων και διασφάλιση
ευρείας πρόσβασης σε αυτές, παροχή εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την
ανταμοιβή, να είμαστε αξιόπιστος συνεργάτης και υποστήριξη των κοινοτήτων στις οποίες
λειτουργούμε.
Εδώ και σχεδόν 120 χρόνια, η εταιρεία Roche έχει δεσμευθεί να βελτιώνει τη ζωή των ασθενών.
Η μακροχρόνια σκέψη των ιδρυτών μας και η σταθερή πλειοψηφία των μετόχων μας, μας
επιτρέπουν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το όραμα, και διαμορφώνει τον τρόπο με
τον οποίο αλλάζουμε τις ζωές εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο.
Γι’ αυτό το λόγο, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο
δραστηριοποιούμαστε. Συγκαταλέγεται στη δήλωση του σκοπού μας, αποτελεί σταθερό
σημείο αναφοράς στις εταιρικές μας αρχές και συνιστά τα θεμέλια του επιχειρηματικού μας
μοντέλου. Αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με
ολιστική προσέγγιση για να δημιουργήσουμε μακροχρόνια αξία. Εάν καταφέρουμε όντως να
παρέχουμε καινοτομία στους ασθενείς, τότε δημιουργούμε αξία και για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη.
Η δέσμευσή μας για τη μακροπρόθεσμη σκέψη υπογραμμίζεται περαιτέρω στους «Πενταετείς
Εταιρικούς Στόχους», οι οποίοι λειτουργούν ως σχετιζόμενο με τις εξτρά οικονομικές μας
απολαβές μέτρο σύγκρισης και έναντι των οποίων παρακολουθείται σε ετήσια βάση η πρόοδός
μας. Εστιάζουμε στην αναφορά θεμάτων υψηλού ενδιαφέροντος προς όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη και υψηλού αντικτύπου για την επιχείρησή μας, όπως εκτιμώνται από την ενοποιημένη
διαδικασία υλοποίησης και έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την
αριστεία σε σχέση με την αναφορά μη οικονομικών θεμάτων, είμαστε πλήρως προσηλωμένοι
στα πρότυπα που ορίζονται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI).
Σε ένα αυξανόμενα εξελισσόμενο και σύνθετο περιβάλλον υγείας, δεσμευόμαστε απέναντι
στην επιστημονική ενάργεια, την αδιάσειστη δεοντολογία και πρόσβαση στις ιατρικές
καινοτομίες για όλους – για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Τελικά, η μακροχρόνια καινοτομία θα είναι το μεγαλύτερο δώρο μας στην κοινωνία.

Όλοι οφείλουμε:
– να τηρούμε στην πράξη τη δέσμευση της Roche για βιωσιμότητα στις καθημερινές μας
δραστηριότητες.
– να φροντίζουμε ώστε τα επιτεύγματά μας να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τη
φαρμακοβιομηχανία και εφάμιλλα της βέλτιστης πρακτικής.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Εταιρικές αρχές της Roche. Έντυπο της Roche με τίτλο “Doing now what patients need next”. Ιστοσελίδα Roche.
Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου, την Επιτροπή Εταιρικής Βιωσιμότητας ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος
έχει κάνει, κάνει ή σχεδιάζει να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους
διαθέσιμους διαύλους αναφοράς

Ε Πώς αντιλαμβάνεται η Roche τη
«βιώσιμη ανάπτυξη»;
A Στη Roche, η βιώσιμη ανάπτυξη
ορίζεται ως δημιουργία αξίας για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη μέσω της βελτίωσης
της ζωής των ασθενών – τώρα και στο
μέλλον. Χρησιμοποιούμε την
επιχειρηματική μας δραστηριότητα για να
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο
δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες και διασφαλίζοντας την ευρεία
πρόσβαση προς αυτά, παρέχοντας ένα
ανταποδοτικό περιβάλλον εργασίας,
λειτουργώντας ως αξιόπιστος εταίρος και
υποστηρίζοντας τις κοινότητες στις
οποίες λειτουργούμε.
Ε Πως δημιουργεί βιώσιμη αξία η Roche;
A Στη Roche δημιουργούμε αξία για την
εταιρεία, την κοινωνία και τον πλανήτη με
τους εξής τρόπους: παρέχοντας ιατρικές
καινοτομίες που βελτιώνουν τις ζωές των
ατόμων, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην
καινοτομία μας αναπτύσσοντας τοπικές
βιώσιμες λύσεις υγείας, τηρώντας σε
καθημερινή βάση τις δυνατές αξίες που
έχουν διαμορφώσει την πλούσια ιστορία
και οικογενειακή μας παράδοση,
ακολουθώντας ένας έντιμο, δεοντολογικό
και διαφανή τρόπο οικοδόμησης
αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους
εταίρους μας, υποστηρίζοντας τις
κοινότητες και προστατεύοντας το
περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Ε Πως αντιμετωπίζετε η «Βιωσιμότητα»
από τη διοίκηση;
Α Η διαχείριση της βιωσιμότητας δεν
είναι ευθύνη ενός και μόνο τμήματος.
Αντίθετα, όλοι οι υπάλληλοι
ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τη
βιωσιμότητα στην καθημερινή τους
εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή
Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSC) της Roche
είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των
στρατηγικών και των κατευθυντήριων
οδηγιών για τη βιωσιμότητα, και
συντάσσεις τις αναφορές για την πρόοδο
των εργασιών και τις σχετικές
δραστηριότητες. Είναι, επίσης, υπεύθυνη
για την εκτίμηση και την
προτεραιοποίηση βασικών κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και δεοντολογικών
θεμάτων.
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Επικοινωνία με τα Εμπλεκόμενα Μέρη
Η συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών είναι βασική για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης,
την κατανόηση των επιχειρηματικών προκλήσεων και την από κοινού ανάπτυξη λύσεων

Ο ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος με τα εμπλεκόμενα μέρη είναι βασικός για τη
βελτίωση της ικανότητάς μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία και ανάπτυξη. Μας βοηθά να
κατανοήσουμε καλύτερα πως θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους ασθενείς, τους φροντιστές
τους και τους ιατρούς, και πώς να εστιάζουμε τις δραστηριότητές μας ώστε να δημιουργήσουμε
αξία για την εταιρεία και την κοινωνία.
Τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών ποικίλουν τόσο όσο και οι ίδιες οι ομάδες στις
οποίες ανήκουν – ασθενείς και ενώσεις ασθενών, επαγγελματίες της υγείας, πληρωτές,
ρυθμιστικές αρχές και άλλοι κρατικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επιστημονική
κοινότητα, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, επενδυτές, εμπορικοί και επαγγελματικοί
σύλλογοι, μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι υπάλληλοί μας και η κοινωνία γενικότερα.
Χρησιμοποιούμε διάφορα κανάλια για να υποστηρίξουμε την επικοινωνία μας, όπως είναι οι
εταιρικές ιστοσελίδες, οι ετήσιες εκθέσεις και άλλες δημοσιεύσεις. Επίσης, συμμετέχουμε σε
περισσότερο τυπικές και δομημένες μορφές συνεργασίες, όπως συναντήσεις, φόρουμ και
άλλες εκδηλώσεις, και υλοποιούμε συμβουλευτικές ενέργειες και έρευνες.
Έχουμε θεμελιώσει κατευθυντήριες οδηγίες και πολιτικές σε επίπεδο ομίλου, οι οποίες
διέπουν την επικοινωνία μας με τις ομάδες των εμπλεκομένων μερών. Η διαφάνεια στις
σχέσεις των εταιρειών του χώρου της υγείας και των διαφόρων εμπλεκομένων μερών
παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αντίστοιχα με το ενδιαφέρον για τον όγκο των
πληροφοριών που διατίθεται προς όλους τους ενδιαφερομένους. Επομένως, έχουμε
προχωρήσει σε αρκετές ενέργειες βελτίωσης της επικοινωνίας και της διαφάνειας γύρω από
βασικά θέματα. Επιπλέον, έχουμε συντάξει διάφορα έγγραφα τοποθέτησης σε θέματα
βιωσιμότητας, κάθε ένα εκ των οποίων απευθύνεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες και
ανησυχίες των εμπλεκομένων μερών.
Την επικοινωνία με τα ΜΜΕ έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι των δημοσίων σχέσεων, ενώ τις
σχέσεις με τους επενδυτές χειρίζεται ειδική ομάδα (Investor Relations). Οι εργαζόμενοι της
Roche οφείλουν να παραπέμπουν στις ομάδες αυτές κάθε ερώτημα που τίθεται από ΜΜΕ ή
επενδυτές.

Ε Συζητώ με τον γείτονά μου σχετικά με
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
Roche. Ο γείτονάς μου ζητά να μάθει τις
θέσεις της Roche στα ακόλουθα
ζητήματα: τιμή των προϊόντων μας,
έρευνα με πειραματόζωα, ανθρώπινα
βλαστοκύτταρα και φαρμακευτικές
ουσίες στο περιβάλλον. Πού μπορώ να
βρω πληροφορίες ώστε να είμαι σε θέση
να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά;
A Η Roche έχει συντάξει άρθρα
τοποθέτησης για διαφορετικά θέματα
βιωσιμότητας που μπορεί να
ενδιαφέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη.
Μπορείτε να τα βρείτε είτε στην
ιστοσελίδα της Roche είτε στο εσωτερικό
δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος
επικοινωνίας ομίλου και νομικού
τμήματος ομίλου).
E Εργάζομαι στο Τμήμα Ερευνών της
Roche. Ένας δημοσιογράφος με παίρνει
τηλέφωνο και ζητά να μου πάρει
συνέντευξη για ένα μόριο της Roche στο
οποίο εργάζεται η ομάδα μου.
Επιτρέπεται να δώσω τις απαντήσεις που
μου ζητά;
A Όχι. Δε θα πρέπει να συμφωνήσετε να
δώσετε συνέντευξη. Όλες τις επαφές με
τα ΜΜΕ τις έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι
των δημοσίων σχέσεων. Ως εκ τούτου,
οφείλετε να παραπέμψετε το ερώτημα
στην ομάδα επικοινωνίας με τα ΜΜΕ.

Όλοι οφείλουμε:
– να ακολουθούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες και πολιτικές του ομίλου που διέπουν την
επικοινωνία μας με τις ομάδες των εμπλεκομένων μερών.
– να παραπέμπουμε όλα τα ερωτήματα των ΜΜΕ στους υπεύθυνους των δημοσίων σχέσεων.
– να παραπέμπουμε όλα τα ερωτήματα επενδυτών ή οικονομικών αναλυτών στην ομάδα
Investor Relations.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Τα έγγραφα τοποθέτησης της Roche είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και το εσωτερικό δίκτυο της Roche.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι πολιτικές είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος επικοινωνίας και τμήματος
νομικών υποθέσεων ομίλου). Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, παρακαλείστε
να επικοινωνήσετε με τα τοπικά ή διεθνή τμήματα επικοινωνίας. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των
εμπλεκομένων μερών, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Κρατικοί Λειτουργοί
Θεωρούμε τους κρατικούς λειτουργούς σημαντικά
εμπλεκόμενα μέρη και σεβόμαστε το θεσμικό τους ρόλο

Οι Κρατικοί Λειτουργοί παίζουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο, π.χ. θεσπίζοντας και επιβάλλοντας
τις αναγκαίες προϋποθέσεις και το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της
οικονομικής σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και της
πρόσβασης των πολιτών που εκπροσωπούν στην υγειονομική περίθαλψη.
Η Roche είναι πεπεισμένη ότι ο έγκαιρος, ειλικρινής, διαφανής και υπεύθυνος διάλογος και η
συνεργασία Κρατικών Λειτουργών και ιδιωτικού τομέα αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της
χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι που καλούνται να συνεργαστούν με
κρατικούς λειτουργούς αναμένεται να ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής
Πρακτικής για τη Συνεργασία με Κρατικούς Λειτουργούς, να κατανοούν τους ειδικούς
πρόσθετους περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν και να δρουν με κατάλληλο δεοντολογικά
και επαγγελματικό τρόπο.
Κάθε υποστήριξη πολιτικού κόμματος, ειδικά σε επίπεδο οικονομικής ενίσχυσης, πρέπει να
συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και διατάξεις.

Ε Ένας φίλος μου πολιτεύεται και με
ρωτά εάν η Roche μπορεί να υποστηρίξει
την προεκλογική εκστρατεία του. Παρέχει
η Roche υποστήριξη σε μεμονωμένους
πολιτικούς;
A Όχι. Κάθε υποστήριξη πολιτικού
κόμματος, ειδικά σε επίπεδο οικονομικής
ενίσχυσης, πρέπει να συμμορφώνεται με
την κείμενη νομοθεσία και διατάξεις.
Ε Ένας πρώην συνάδελφος στη Roche
κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές της
τοπικής αυτοδιοίκησης και μου ζητά να
υποστηρίξω την προεκλογική του
εκστρατεία προσφέροντας ένα χρηματικό
ποσό. Επιτρέπεται αυτό;
A Η Roche σέβεται το δικαίωμα των
εργαζομένων της να υποστηρίζουν
πολιτικές ή φιλανθρωπικές
δραστηριότητες, εφόσον δεν συνδέονται
με τη Roche. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται η
προσωπική οικονομική υποστήριξη της
εκστρατείας του πρώην συναδέλφου σας.

Όλοι οφείλουμε:
– να συνεργαζόμαστε με τους Κρατικούς Λειτουργούς έγκαιρα και με ειλικρινή, διαφανή και
υπεύθυνο τρόπο.
– να εφαρμόζουμε τα πρότυπα εταιρικής ακεραιότητας της Roche σε κάθε συνεργασία μας
με Κρατικούς Λειτουργούς.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλής πρακτικής της Roche για τη Συνεργασία με Κρατικούς Λειτουργούς είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Roche και στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος κρατικών υποθέσεων και τμήματος νομικών
υποθέσεων ομίλου). Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την επικοινωνία με κρατικούς λειτουργούς, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Compliance Officer, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή
βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία με κρατικούς
λειτουργούς, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Σύλλογοι Ασθενών
Οι σχέσεις μας με τους Συλλόγους Ασθενών πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και διαφάνεια

Η Roche είναι πεπεισμένη ότι ο ανοιχτός διάλογος και η διαφάνεια στην ανταλλαγή
πληροφοριών με τους συλλόγους ασθενών είναι ζωτικής σημασίας.
Η καλλιέργεια και διατήρηση σχέσεων με συλλόγους ασθενών είναι ένας αποδοτικός
τρόπος για την απόκτηση χρήσιμων πληροφοριών που επηρεάζουν το έργο της Roche σε
διάφορους θεραπευτικούς τομείς – από την ανάπτυξη, την έγκριση από τις αρμόδιες
ρυθμιστικές αρχές και την αποζημίωση των φαρμάκων έως την κυκλοφορία των προϊόντων
στην αγορά και την εμπορική τους προώθηση. Δημιουργούμε συνεχώς νέες συμπράξεις
με συλλόγους ασθενών σε προγράμματα που ποικίλουν από τη διοργάνωση εκστρατειών
ευαισθητοποίησης για διάφορες νόσους έως το σχεδιασμό κλινικών μελετών.
Η Roche συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα Συλλόγων Ασθενών σε ποικίλες θεραπευτικές
κατηγορίες, όπως αυτές της ογκολογίας, της ιολογίας, των ασθενειών του μεταβολισμού
και του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Οι Σύλλογοι Ασθενών παρέχουν στους ασθενείς υποστήριξη και πληροφόρηση για το πώς
μπορούν να ζήσουν με την ασθένειά τους, εκπροσωπούν τις απόψεις των ασθενών και
αγωνίζονται για να επέλθουν αλλαγές σε ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ασθενών.
Διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, π.χ. οι κυβερνήσεις, εμπορικοί σύλλογοι (όπως ο EFPIA και
το AdvaMed), το ευρύ κοινό και τα ΜΜΕ, ζητούν να υπάρχει ακεραιότητα και διαφάνεια
στις σχέσεις της φαρμακοβιομηχανίας με τους Συλλόγους Ασθενών και προβάλλουν το
αίτημα να δημοσιοποιούνται οι παροχές σε χρήμα και σε είδος που παρέχει ο κλάδος.
Κάθε χρόνο, η Roche δημοσιεύει τα ονόματα όλων των ομάδων ασθενών με τις οποίες
συνεργάζεται διεθνώς, και την υποστήριξη που τους παρέχει, σε διάφορα κανάλια.
Η Roche εφαρμόζει διαρκώς υψηλά στάνταρ συμπεριφοράς σε σχέση με την επικοινωνία
της με τις ομάδες ασθενών. Όλες οι σχέσεις της με τις ομάδες ασθενών βασίζονται στις
κοινές αξίες της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, του σεβασμού, της ισότητας, της
διαφάνειας και του αμοιβαίου οφέλους. Τα πρότυπα αυτά ορίζονται στο έγγραφο της
Roche με τίτλο “Roche Good Practice Guidelines on Working with Patient Groups”.

Ε Ο ανοιχτός διάλογος και η διαφάνεια
στην ανταλλαγή πληροφοριών με τους
Συλλόγους Ασθενών προσθέτουν αξία
στην επιχειρηματική δραστηριότητα της
Roche;
A Ναι. Οι Σύλλογοι Ασθενών αποτελούν
για τη Roche πηγή χρήσιμων
πληροφοριών που επηρεάζουν το έργο
μας σε διάφορες θεραπευτικές
κατηγορίες – από την ανάπτυξη, την
έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές
αρχές και την αποζημίωση των φαρμάκων
έως την κυκλοφορία των προϊόντων στην
αγορά και την εμπορική τους προώθηση.
E Εργάζομαι στο Τμήμα Πωλήσεων της
Roche. Για να αυξήσω τις πωλήσεις
σκοπεύω να προσφέρω σημαντική
οικονομική ενίσχυση σε ένα Σύλλογο
Ασθενών με αντάλλαγμα τη δημόσια
επιδοκιμασία του προϊόντος της Roche
για το οποίο είμαι υπεύθυνος.
Επιτρέπεται αυτό;
A Όχι. Οφείλετε να σεβαστείτε την
ανεξαρτησία του Συλλόγου Ασθενών και
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
καταχρηστικά τον Σύλλογο ως εργαλείο
προώθησης. Μην ξεχνάτε ότι η δημόσια
διαφήμιση των συνταγογραφούμενων
φαρμάκων απαγορεύεται στις
περισσότερες χώρες (με εξαίρεση τις
ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία όπου επί του
παρόντος επιτρέπεται η απευθείας
διαφήμιση στους καταναλωτές

Όλοι οφείλουμε:
– να αντιμετωπίζουμε τους Συλλόγους Ασθενών με σεβασμό αναγνωρίζοντας τους ως
σημαντικά εμπλεκόμενα μέρη.
– να βασίζουμε στις σχέσεις και την επικοινωνία μας με τις ομάδες ασθενών σε πρότυπα
ακεραιότητας, ανεξαρτησίας, σεβασμού, ισότητας, διαφάνειας και αμοιβαίου οφέλους.
– να διατηρούμε τις σχέσεις μας με τους Συλλόγους Ασθενών.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Κώδικες βιομηχανίας (π.χ. Κώδικας Πρακτικής για Συλλόγους ασθενών EFPIA). Έγγραφο τοποθέτησης της
Roche για τη συνεργασία με Συλλόγους Ασθενών. Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής της Roche αναφορικά με την Εργασία με Συλλόγους
Ασθενών. Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος νομικών υποθέσεων ομίλου) και εν μέρει στην
ιστοσελίδα της Roche. Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την επικοινωνία με συλλόγους ασθενών, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Compliance Officer, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή
βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία με συλλόγους
ασθενών, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Επιχειρηματικοί Εταίροι
Αναμένουμε υψηλά πρότυπα απόδοσης και ακεραιότητας από
τους Επιχειρηματικούς Εταίρους

Η Roche έχει δεσμευτεί να τηρεί υψηλά πρότυπα απόδοσης και εταιρικής υπευθυνότητας
σε όλες τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών της με όλους τους
Επιχειρηματικούς της Εταίρους.
Ο ρόλος των Επιχειρηματικών μας Εταίρων είναι σημαντικός, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά
στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική επιτυχία μας.
Σε όλες τις συναλλαγές με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους της, η Roche θέτει ως βασικά
κριτήρια την υψηλή ποιότητα των απαιτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα,
τις ανταγωνιστικές τιμές, την καταλληλότητα και την ακεραιότητά τους. Η Roche έχει
θεσπίσει αρχές σχετικά με την ενδεδειγμένη αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών της, όπως
π.χ. συμβούλων, αντιπροσώπων ή εμπειρογνωμόνων.
Σε ό,τι αφορά τη Roche, η συμπεριφορά των Επιχειρηματικών Εταίρων της θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τους κώδικες της
βιομηχανίας και τους συμβατικούς όρους, καθώς και με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα σε
σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος,
και την απαγόρευση της παιδικής ή της εξαναγκαστικής εργασίας, το ξέπλυμα χρήματος και
τη δωροδοκίας. Η Roche προσυπογράφει τις αρχές που έχει υιοθετήσει ο κλάδος αναφορικά
με την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού.
Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής συμφωνίας, η Roche διενεργεί
οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) του υποψήφιου Επιχειρηματικού Εταίρου
ούτως ώστε να διαμορφώσει άποψη από πρώτο χέρι για την ακεραιότητα, την ποιότητα, την
καταλληλότητα και την αξιοπιστία του.
Μετά από τη σύναψη της συμφωνίας και των σχετικών οδηγιών για την ακεραιότητα και
τις λοιπές αρμοδιότητες, ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων παίρνει τη μορφή της
παρακολούθησης για τη διασφάλιση συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται
στη σχετική συμφωνία («Εμπιστοσύνη, αλλά και επιβεβαίωση»).
Οι Επιχειρηματικοί Εταίροι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και συμβουλή όσον αφορά την
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Roche καθώς και να αναφέρουν απευθείας πιθανά
θέματα μη συμμόρφωσης, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τη Roche στον
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) της Roche.
Στην περίπτωση που ένας Επιχειρηματικός Εταίρος δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, κώδικες της βιομηχανίας, τους συμβατικούς όρους,
ή με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα, η Roche απαιτεί τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών
μέτρων και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα διακόψει τη συνεργασία της με τον Επιχειρηματικό Εταίρο.

Όλοι οφείλουμε:
– να συναλλασσόμαστε με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους μας με ακεραιότητα.
– να βεβαιωνόμαστε για την ακεραιότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την αξιοπιστία
κάθε υποψήφιου Επιχειρηματικού Εταίρου προτού συνάψουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική
σχέση μαζί του και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.
– να απαιτούμε τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση που διαπιστώσουμε
θέμα συμμόρφωσης σε σχέση με έναν Επιχειρηματικό Εταίρο.

Ε Συνεργάζομαι με έναν επιχειρηματικό
σύμβουλο. Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες
του μου ζήτησε ένα μεγάλο ποσό που
κατά τη γνώμη μου είναι κατά πολύ
υψηλότερο από τις τιμές της αγοράς. Τι
πρέπει να κάνω;
A Η Roche έχει θεσπίσει τις αρχές που
διέπουν την αμοιβή των εξωτερικών
συνεργατών της στην οδηγία της με τίτλο
«Behaviour in Business – A Guide to
Integrity in Business Transactions» (Η
Επαγγελματική Συμπεριφορά στο
Επιχειρείν – Οδηγός για την Ακεραιότητα
στις Επαγγελματικές Συναλλαγές).
Σύμφωνα με αυτές, η αμοιβή ενός
εξωτερικού συνεργάτη πρέπει να είναι
σύμμετρη με τις υπηρεσίες που
αναλαμβάνει για λογαριασμό της Roche.
Σε περίπτωση που η αμοιβή δεν είναι
σύμμετρη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
οφείλετε να απορρίψετε το αίτημα του
συμβούλου. Συζητήστε αμέσως το θέμα
με τον άμεσο προϊστάμενό σας και τον
τοπικό Compliance Officer προκειμένου
να βρεθεί η κατάλληλη λύση.
Ε Πληροφορήθηκα από ανεπίσημη πηγή
ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος ενός
προμηθευτή μας για εκμετάλλευση
παιδικής εργασίας. Να αγνοήσω αυτή τη
φήμη;
A Όχι. Η Roche προστατεύει τα
δικαιώματα του ανθρώπου και δεν
ανέχεται συμπεριφορές των
Επιχειρηματικών Συνεργατών της που δε
συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και
τα γενικά αποδεκτά πρότυπα
βιωσιμότητας. Οφείλετε να ενημερώσετε
αμέσως σχετικά τον προϊστάμενό σας. Η
Roche θα διερευνήσει το θέμα και θα
λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η θέση της
Roche για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι
διατυπωμένη στις Εταιρικές Αρχές της
Roche, το έγγραφο τοποθέτησης της
Roche για τον Σεβασμό των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στον Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών. Τα έγγραφα
αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
της Roche www. roche.com.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο τοποθέτησης της Roche για τον Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών. Έγγραφο Συμπεριφοράς της
Roche – Έγγραφο για την ακεραιότητα στο Επιχειρείν. Έγγραφο Συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς της Roche για τους Επιχειρηματικούς Εταίρους της Roche (εργαλείο αυτοεκτίμησης).
Επιβεβαίωση Διασφάλισης Συμμόρφωσης Κατά της Διαφθοράς της Roche για τους Επιχειρηματικούς Εταίρους της Roche. Πρόγραμμα eLearning “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiB
Add I), Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Roche και στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος νομικών υποθέσεων ομίλου). Οι πληροφορίες για τους
επιχειρηματικούς εταίρους είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυο της Roche, Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την επικοινωνία με συλλόγους ασθενών, παρακαλείστε
να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Compliance Officer, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή σχεδιάζει να κάνει
κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία με επιχειρηματικούς εταίρους, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.
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Φιλανθρωπικές Πρωτοβουλίες
Αναπτύσσουμε φιλανθρωπική δραστηριότητα στο πλαίσιο των
προσπαθειών μας για προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Roche έχει να επιδείξει πλούσιο έργο όχι μόνο στην καινοτομία στον τομέα της υγείας αλλά
και σε επίπεδο φιλανθρωπικής δραστηριότητας.
Οι φιλανθρωπικές δωρεές και οι μη εμπορικές χορηγίες της Roche αποτυπώνουν τον
προσανατολισμό του επιχειρηματικού μας μοντέλου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και της
εταιρικής μας κουλτούρας προς την καινοτομία.
Κατά την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων λειτουργούμε με γνώμονα τον δυνητικό
αντίκτυπο και όχι το κόστος. Ο αντίκτυπος αποτελεί τη μονάδα μέτρησης της αξίας και της
επιτυχίας.
Οι αποφάσεις για την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών δωρεών λαμβάνονται από τις τοπικές
διοικήσεις των θυγατρικών. Ωστόσο, η ομάδα Εταιρικών Δωρεών και Φιλανθρωπίας
διαχειρίζεται τις δωρεές που αφορούν σε περισσότερες από μία χώρες.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πολιτική φιλανθρωπικών δωρεών και χορηγίας
για μη εμπορικούς σκοπούς της Roche.
Οι εργαζόμενοι της Roche στηρίζουν φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, π.χ. την ετήσια
«Πεζοπορία για τα Παιδιά» (Children’s Walk) της Roche, στην οποία συμμετέχουν ταυτόχρονα
εργαζόμενοι της εταιρείας από όλο τον κόσμο προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για
την υποστήριξη ευαίσθητων παιδιών σε όλο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της δέσμευσής της απέναντι στην κοινωνία, η Roche υποστηρίζει τους
εργαζομένους της που ασκούν κοινωνικό έργο, όπως είναι το πρόγραμμα απόσπασης της
Roche, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους της εταιρείας να υποστηρίζουν μη κυβερνητικές
οργανώσεις μέσω της γνώσης τους για σχετικά με την υγεία θέματα.

Ε Γιατί να συμμετέχω στην Πεζοπορία για
τα Παιδιά που διοργανώνει η Roche;
A Συμμετέχοντας στην Πεζοπορία για τα
Παιδιά βοηθάτε στη συγκέντρωση
χρημάτων που πηγαίνουν σε παιδιά που
τα χρειάζονται επειγόντως. Η Roche θα
διπλασιάσει το συνολικό ποσό που θα
συγκεντρώσετε και θα επενδύσει το 100%
των χρημάτων σε προγράμματα που
υποστηρίζει.
Ε Έλαβα ένα αίτημα από αθλητικό
σύλλογο για φιλανθρωπική δωρεά από τη
Roche. Τι πρέπει να κάνω;
A Οι αποφάσεις για την πραγματοποίηση
φιλανθρωπικών δωρεών λαμβάνονται από
τις τοπικές διοικήσεις των θυγατρικών. Η
διαχείριση των διεθνών προγραμμάτων
γίνεται από την Ομάδα Δωρεών και
Φιλανθρωπίας του Ομίλου. Ο υπεύθυνος
για τη λήψη της απόφασης θα
αξιολογήσει εάν το συγκεκριμένο αίτημα
συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στην
Πολιτική της Roche για τις
Φιλανθρωπικές Δωρεές και τις μη
Εμπορικές Χορηγίες (Roche Policy on
Philanthropic Donations and non-commercial Sponsorship

Όλοι οφείλουμε:
– να παραπέμπουμε κάθε αίτημα για φιλανθρωπικές δωρεές και μη εμπορικές χορηγίες στον
αρμόδιο φορέα λήψης αποφάσεων της Roche.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Πολιτική της Roche για τις φιλανθρωπικές δωρεές και τις μη εμπορικές χορηγίες. Έγγραφο της Roche με τίτλο
“Improving access: overcoming barriers”, Έγγραφο δεδομένων απόσπασης της Roche, Έγγραφο δεδομένων για την πρωτοβουλία “Children’s Walk”. Τα
έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Roche και στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος νομικών υποθέσεων ομίλου). H
Roche υποστηρίζει επίσης πολλούς σχετιζόμενους με την υγεία τομείς όπως είναι οι καμπάνιες ενημέρωσης για τη νόσο και οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης
ικανοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών μας. Οι πληροφορίες γι’ αυτές τις πρωτοβουλίες είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυο
της Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή σχεδιάζει
να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με τις φιλανθρωπικές δωρεές, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους
διαύλους αναφοράς.
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Ευθύνες σε Θέματα
Συμμόρφωσης
Συμμόρφωση στη Roche – η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη
Δραστηριοποιούμαστε σε έναν κλάδο που διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Η συμμόρφωση
με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διατήρηση της άδειας λειτουργίας μας.
Οφείλουμε να εξασφαλίζουμε ότι η συμπεριφορά μας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς, κώδικες της βιομηχανίας καθώς και με τα πρότυπα ακεραιότητας της
Roche.
H Roche έχει θεσπίσει ένα αναλυτικό σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης (CMS), το οποίο
δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε και να ενισχύουμε. To σύστημα CMS εστιάζει στην πρόληψη,
τον εντοπισμό και την απάντηση σε συμπεριφορές μη συμμόρφωσης μέσω της εκτενούς
συμμετοχής ατόμων, αρχών, πολιτικών και διαδικασιών.
Η Roche πιστεύει ότι το αίσθημα ευθύνης του κάθε υπαλλήλου αποτελεί τη βάση της
συμμόρφωσης. Επομένως, πρέπει να εντοπίζουμε σταθερά και με επαρκή τρόπο, να εκτιμούμε
και να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους συμμόρφωσης που εμπίπτουν στη σφαίρα των
επιχειρηματικών μας ευθυνών. Η απόδοση δεν μετράται μόνο από την επίτευξη αποτελεσμάτων,
αλλά και από τον τρόπο επίτευξης αυτών των αποτελεσμάτων.
Εμείς στη Roche αντιλαμβανόμαστε τη συμμόρφωση ως βασική αρμοδιότητα των προϊσταμένων
της. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, η μη συμμόρφωση είναι συνέπεια της
κακής ή/και της απουσίας ηγεσίας. Επομένως, στο πλαίσιο των καθηκόντων ηγεσίας, τα άτομα
σε θέση προϊσταμένου της Roche υποχρεούνται να επιλέγουν προσεκτικά, να κατευθύνουν και
να παρακολουθούν τους υφισταμένους τους. Αναμένεται να περιλαμβάνουν ζητήματα
συμμόρφωσης στην εκτίμηση της απόδοσης των υπαλλήλων τους. Η Roche δεσμεύεται να
παρέχει επαρκή εκπαίδευση στους προϊσταμένους της ώστε να μπορέσουν να είναι επαρκείς
στο συγκεκριμένο ρόλο τους.
Τα τμήματα συμμόρφωσης είναι υπεύθυνα για την υποστήριξη των εργαζομένων και των
προϊσταμένων με πολλούς τρόπους στο πλαίσιο της αναλυτικής διαχείρισης της συμμόρφωσης.

Όλοι οφείλουμε:
– να εξασφαλίζουμε ότι η επαγγελματική συμπεριφορά μας είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς, κώδικες της βιομηχανίας καθώς και με τα πρότυπα ακεραιότητας της
Roche.
– να γνωρίζουμε τις αρμοδιότητές μας στην αναλυτική διαχείριση της συμμόρφωσης.
– να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε διαρκώς και επαρκώς τους
κινδύνους μη συμμόρφωσης που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Τα προγράμματα eLearning “Behaviour in Business” (RoBiB) και “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiB
Add I) είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος νομικών υποθέσεων ομίλου). Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση
ερωτήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες συμμόρφωσης στη Roche, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Compliance Officer, τον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up:
Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή σχεδιάζει να κάνει κάτι, το οποίο
παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Roche, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.

Ε Σκέφτομαι να παρέχω ένα αθέμιτο
όφελος σε έναν επιχειρηματικό εταίρο
προκειμένου να πετύχω τους
επιχειρηματικούς μου στόχους. Μπορεί η
επίτευξη ενός επιχειρηματικού στόχου να
θεωρηθεί επαρκής δικαιολογία για την
παροχή αθέμιτου οφέλους;
A Όχι. Στη Roche, οι επιδόσεις δεν
μετρώνται αποκλειστικά βάσει των
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται αλλά
και βάσει του τρόπου με τον οποίο
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα αυτά. Η
προσπάθεια επίτευξης υψηλών στόχων
δεν μπορεί να αποτελεί ούτε πρόφαση
ούτε δικαιολογία για την παραβίαση των
προτύπων εταιρικής ακεραιότητας. Μην
ξεχνάτε ότι έχετε προσωπική ευθύνη και
θα θεωρηθείτε υπόλογος/η για τη
συμπεριφορά σας.
Ε Ασκώ καθήκοντα προϊσταμένου. Ποιος
είναι ο ρόλος μου στην αναλυτική
διαχείριση της συμμόρφωσης;
A Η συμμόρφωση είναι βασική
αρμοδιότητα των ατόμων που έχουν θέση
προϊσταμένου. Στο πλαίσιο του ηγετικού
σας ρόλου οφείλετε να επιλέγετε
προσεκτικά, να παρακολουθείται και να
κατευθύνεται τη συμπεριφορά των
υφισταμένων σας.
Ε Τι σημαίνει «προσεκτική
παρακολούθηση των υπαλλήλων για τους
οποίους είμαι υπεύθυνος ως
προϊστάμενος;»
Α Για παράδειγμα, εάν διαπιστώσετε ότι
ένας υπάλληλός σας δεν φορά τα
προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με τις
διατάξεις ασφάλειας και υγείας της
Roche, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο
υπάλληλός σας έχει ενημερωθεί
κατάλληλα, έχει λάβει τις σχετικές
οδηγίες και συμμορφώνεται με τις
σχετικές διατάξεις.
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Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης
Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης είναι εδώ για να μας
υποστηρίζουν

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) σε συνεργασία με το
δίκτυο των τοπικών Υπευθύνων Συμμόρφωσης έχει αποστολή να διασφαλίζει την αδιάλειπτη
συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche σε όλες τις βαθμίδες του
Ομίλου, και παράλληλα αποτελεί το σημείο επαφής για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς
εταίρους, τους πελάτες και το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche και τη συμμόρφωση με αυτόν.
Σε κάθε θυγατρική της Roche έχει οριστεί ένα πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα τοπικού
Υπευθύνου Συμμόρφωσης, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
οι εξής:
- να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι γνωρίζουν από πού μπορούν να λάβουν βοήθεια και συμβουλές
σε περίπτωση αμφιβολίας για τη σωστή επιχειρηματική συμπεριφορά.
- να δικτυώνεται και να συνεργάζεται με τους τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ειδικούς
σε θέματα συμμόρφωσης προκειμένου να εντοπίζει και να ωφελείται από τη συνέργεια
ανάμεσα στον κλάδο των διαγνωστικών και τον κλάδο των φαρμάκων.
- να συντονίζει τοπικές προσπάθειες, πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα
συμμόρφωσης.
- να υποστηρίζει και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση, να πραγματοποιεί ελέγχους και
επιθεωρήσεις συμμόρφωσης.
- να υποστηρίζει τους προϊσταμένους στις τοπικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου με
ακεραιότητα.
- να υποστηρίζει τους προϊσταμένους όσον αφορά στον επαρκή χειρισμό τοπικών περιστατικών
μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στο σύστημα BEIR (Business
Ethics Incident Reporting).
- να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να μιλούν ανοιχτά σε περίπτωση ανησυχίας συμμόρφωσης.
Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του Ομίλου συντονίζει το δίκτυο των τοπικών Υπευθύνων
Συμμόρφωσης και μεριμνά για την ανταλλαγή και διάδοση παραδειγμάτων βέλτιστης
πρακτικής εντός του δικτύου σε τακτική βάση, καθώς και για τη συνεχή επιθεώρηση και
ενημέρωση των διεθνών εργαλείων συμμόρφωσης.

Όλοι οφείλουμε:
– να απευθυνόμαστε στον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για να ζητούμε καθοδήγηση ή να
αναφέρουμε οποιοδήποτε τοπικό ζήτημα μη συμμόρφωσης, εάν δε νιώθουμε άνετα να
επικοινωνήσουμε ένα θέμα με τον προϊστάμενό μας.
– να απευθυνόμαστε στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer),
εάν προτιμούμε να μην απευθυνθούμε στην τοπική διοίκηση ή στον τοπικό Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης.

Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Πρόγραμμα eLearning “Behaviour in Business” (RoBiB), Πρόγραμμα eLearning “Behaviour in Business – Addendum I” (RoBiB Add I). Καταγραφή των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων των τοπικών Υπευθύνων Συμμόρφωσης. Τα υλικά αυτά είναι αναρτημένα στο
εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα τμήματος νομικών υποθέσεων του Ομίλου). Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη
λειτουργία των Υπευθύνων Συμμόρφωσης στη Roche, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche. Speak Up:
Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται να κάνει κάτι, το οποίο
παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Roche, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.

Ε Κάποιος που ανήκει στα εμπλεκόμενα
μέρη της Roche θέλει να υποβάλει
καταγγελία κατά της εταιρείας
ισχυριζόμενος ότι στέλεχός της
παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας του
Ομίλου Roche. Σε ποιον μπορεί να
υποβάλει την καταγγελία του;
A Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του
Ομίλου (Chief Compliance Officer)
αποτελεί το σημείο επαφής για τους
μετόχους, τους επιχειρηματικούς
εταίρους, τους πελάτες και το ευρύ κοινό
σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche και τη συμμόρφωση με αυτόν.
Ε Εργάζομαι ως υπεύθυνος πωλήσεων σε
μια θυγατρική της Roche και έχοντας
κατά νου τα πρότυπα επιχειρηματικής
ακεραιότητας της Roche, με
προβληματίζει μια εντολή που έλαβα από
τον προϊστάμενό μου. Τι πρέπει να κάνω;
A Μιλήστε ανοικτά για τους
προβληματισμούς σας απευθείας με τον
προϊστάμενό σας. Εάν δεν σας
ικανοποιήσει η απάντηση που θα λάβετε
από τον προϊστάμενό σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο
οποίος θα δώσει τη δέουσα προσοχή
στους προβληματισμούς σας και θα
χειριστεί το θέμα με εχεμύθεια.
Ε Με απασχολεί ένα ευαίσθητο θέμα
συμμόρφωσης, το οποίο δεν θα ήθελα να
συζητήσω ούτε με την τοπική διοίκηση
ούτε με τον τοπικό Υπεύθυνο
Συμμόρφωσης. Με ποιον θα μπορούσα
να συζητήσω το θέμα αυτό;
A Μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου
(Chief Compliance Officer), ο οποίος θα
χειριστεί το θέμα που σας απασχολεί με
εχεμύθεια.
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Αντιμετώπιση της μη Συμμόρφωσης
Ο επαρκής χειρισμός των περιστατικών μη συμμόρφωσης αποτελεί βασικό
στοιχείo της αναλυτικής διαχείρισης της συμμόρφωσης

Η Roche δεν ανέχεται τη συμπεριφορά μη συμμόρφωσης. Οι εργαζόμενοι και όσοι ασκούν
καθήκοντα προϊσταμένου και παραβιάζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche θα
θεωρούνται υπόλογοι για τις πράξεις τους.
Η Roche είναι απαρέγκλιτα προσηλωμένη στον επαρκή χειρισμό των περιστατικών μη
συμμόρφωσης με τους εξής τρόπους:
- λαμβάνοντας σοβαρά όλες τις καταγγελίες.
- διερευνώντας τις καταγγελίες με επαρκή και έγκαιρο τρόπο.
- εκτιμώντας τα στοιχεία αντικειμενικά και αμερόληπτα, και.
- λαμβάνοντας επαρκή διορθωτικά μέτρα και εφαρμόζοντας κυρώσεις, σε περίπτωση
εξακρίβωσης της εγκυρότητας των καταγγελιών.
Όλα τα άτομα έναντι των οποίων εκκρεμεί καταγγελία θεωρούνται ότι έχουν ενεργήσει
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Roche, εκτός εάν τα στοιχεία που θα προκύψουν
από την έρευνα υποδεικνύουν τεκμηριωμένα μη συμμόρφωση. Συνεργαζόμαστε πλήρως με
τους ελεγκτές και διασφαλίζουμε ότι έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση και
τα οποία δείχνουν ότι συμπεριφορά μας συνάδει με τις αρχές συμμόρφωσης.
Συγκεκριμένα είδη καταγγελιών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εταιρική
δωροδοκία και απάτη, θα διερευνηθούν από εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
και υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλευτικού Τμήματος Ελέγχων και Κινδύνου του Ομίλου
Roche.
Οι προϊστάμενοι, με την υποστήριξη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και των τοπικών
Υπευθύνων Συμμόρφωσης, είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό επαρκών διορθωτικών
μέτρων και κυρώσεων.
Τα περιστατικά μη συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρονται και την ευθύνη για την αναφορά
τους φέρει ο προκαθορισμένος προϊστάμενος στο σύστημα BEIR (Business Ethics Incident
Reporting), αμέσως μόλις τα διαπιστώσει.

Ε Ανέχεται η Roche παραβιάσεις του
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche;
A Όχι. Οι παραβιάσεις του Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου Roche δεν
γίνονται ανεκτές και οι υπάλληλοι που
είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές θα θεωρηθούν
υπόλογοι. Υπό την ευθύνη των
προϊσταμένων πρέπει να ληφθούν
επαρκή διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις.
Ε Τι σημαίνει «στοιχεία συμμόρφωσης»;
A Στοιχεία συμμόρφωσης είναι
οποιαδήποτε μορφή στοιχείου που
δείχνει ότι η συμπεριφορά σας ήταν
σωστή, π.χ. γραπτά στοιχεία στα οποία ο
προϊστάμενός σας συναινεί σε μία πιθανή
κατάσταση αντικρουόμενων
συμφερόντων.
Ε Τι θα πρέπει να κάνω εάν ο
προϊστάμενός μου επιμένει να κάνω κάτι,
το οποίο θεωρώ ότι δε συμφωνεί με τον
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου; Θα
θεωρηθεί επαρκές ως στοιχείο
συμμόρφωσης εάν συντάξω ένα
σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ότι ο
προϊστάμενός μου επέμεινε σε αυτές τις
ενέργειες;
A Όχι. Εάν ο προϊστάμενός σας επιμένει
στη λανθασμένη συμπεριφορά θα πρέπει
να την αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους
διαθέσιμους διαύλους αναφοράς.

Το σύστημα BEIR επιτρέπει στη διοίκηση, στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου και τον
Επικεφαλή της ομάδας Συμβουλευτικού Τμήματος Ελέγχων και Κινδύνου του Ομίλου να
καταγράφει, να εντοπίζει και να παρακολουθεί πιθανές παραβιάσεις από την αρχική αναφορά
έως την επίλυσή τους.
Ο αριθμός και τα σχετικά χαρακτηριστικά των περιστατικών μη συμμόρφωσης της
προηγούμενης χρονιάς θα δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση της Roche Holding Ltd.

Όλοι οφείλουμε:
– να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πρόληψης των περιστατικών μη συμμόρφωσης.
– να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον ελεγκτή και να διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν άμεσα
διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία επιδεικνύουν τη συμμόρφωση.
– να λαμβάνουμε επαρκή διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις, εάν πρέπει να χειριστούμε θέματα
μη συμμόρφωσης ως προϊστάμενοι.
Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες: Έγγραφο της Roche για τον επαρκή χειρισμό των περιστατικών μη συμμόρφωσης και έγγραφο της Roche
για την αναφορά περιστατικών επιχειρηματικής δεοντολογίας είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche intranet (ιστοσελίδα τμήματος νομικών
υποθέσεων ομίλου) Βοήθεια & συμβουλές: Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών μη συμμόρφωσης ή την αναφορά
περιστατικών επιχειρηματικής δεοντολογίας στη Roche, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, τον τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης,
τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer) ή τη γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου
Roche. Speak Up: Εάν πιστεύετε καλεί τη πίστει ότι, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Roche, κάποιος έχει κάνει, κάνει ή πρόκειται
να κάνει κάτι, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Roche, οφείλετε να το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους
διαύλους αναφοράς.
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Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του Ομίλου (Chief Compliance Officer)
Dr. Urs Jaisli, Group Legal Department, Compliance.
Email: urs.jaisli@roche.com
Phone: +41 61 688 40 18
Τα ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο της Roche
(ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Συμμόρφωση &
Βιωσιμότητα») καθώς και στην ιστοσελίδα της Roche.
Τοπικοί Υπεύθυνοι Συμμόρφωσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού Υπευθύνου Συμμόρφωσης της κάθε
θυγατρικής είναι αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) της Roche (ιστοσελίδα του
τμήματος νομικών υποθέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Συμμόρφωση & Βιωσιμότητα»).
Γραμμή βοήθειας & καθοδήγησης για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche
Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση global.helpandadvice@roche.com.
Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στο εσωτερικό δίκτυο της Roche στη σελίδα helpandadvice.roche.com (ιστοσελίδα του τμήματος νομικών υποθέσεων του ομίλου).
Γραμμή SpeakUp του Ομίλου Roche
Η πρόσβαση στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή και η διεύθυνση (URL) για τη Γραμμή SpeakUp
του Ομίλου Roche παρατίθεται στη σελίδα speakup.roche.com (ιστοσελίδα τμήματος νομικών
υποθέσεων του ομίλου).
Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche, καθώς και ο κατάλογος με το σύνολο των
παραπομπών παρατίθενται στο εσωτερικό δίκτυο της Roche (ιστοσελίδα του τμήματος
νομικών υποθέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Συμμόρφωση & Βιωσιμότητα», επιμέρους
επικεφαλίδα «Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου Roche») καθώς και στο εσωτερικό δίκτυο της
Roche.
Αντίγραφα του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Roche διατίθενται κατόπιν αιτήματος προς
τους διαχειριστές συμμόρφωσης στη Βασιλεία global.compliance_administration@roche.com.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche είναι, επίσης, διαθέσιμος σε εφαρμογή για κινητό
τηλέφωνο για τις εταιρικές συσκευές της Roche (μπορείτε να τον κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα: codeofconduct.roche.com).
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