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ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην PMI είμαστε όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο που είναι η επιχειρηματική
μεταστροφή του κλάδου μας. Είναι μια συναρπαστική εποχή για την PMI και αισθάνομαι
υπερηφάνεια που έχω την τιμή να οδηγώ την εταιρεία μας πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός
μας για ένα μέλλον χωρίς καπνό.
Όπως αντιλαμβάνεστε, τέτοιου είδους φιλόδοξες προσπάθειες έχουν και τις προκλήσεις τους –
η αλλαγή προϋποθέτει να παίρνει κανείς ρίσκα, να αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα και ενίοτε να
αποδέχεται την αποτυχία. Στην PMI, είμαστε επίσης –και κυρίως– ενωμένοι στη δέσμευσή μας
για συμμόρφωση, δεοντολογία και ακεραιότητα, γεγονός το οποίο επισήμως τεκμηριώνεται στον
Οδηγό Επιτυχίας της PMI, τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας.
Σε όλες τις προσπάθειες αλλαγής της PMI αλλά και πέρα από αυτές, είναι πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι όταν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στις θεμελιώδεις
βασικές αξίες μας για εντιμότητα, σεβασμό και δικαιοσύνη. Το κόστος από την παραβίαση των
βασικών αξιών μας είναι πολύ σοβαρό: κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που
έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας, με τους πελάτες μας, τους μετόχους μας και τις κοινότητές μας.
Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι θα αποκομίσουμε εξαιρετικά αποτελέσματα μόνο με την πλήρη
συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, με τις
εσωτερικές πολιτικές και τις αξίες μας.
Ο Κώδικας αυτός παρουσιάζει τις αρχές μας και σκιαγραφεί τους κανόνες και τις οδηγίες που
όλοι πρέπει να ακολουθούμε στην PMI. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς
σχετικά με τον Κώδικά μας, επικοινωνήστε με τον διευθυντή σας, τον επιχειρηματικό συνεργάτη
σας στο τμήμα P&C ή τον συνεργάτη σας στο τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Ευχαριστούμε για τη συνεχή σας δέσμευση για συμμόρφωση, δεοντολογική συμπεριφορά και
ακεραιότητα στην PMI.
Με εκτίμηση,

Jacek Olczak
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΔΈΕΣ

Προτού πράξουμε, κάνουμε μια παύση. Οι αποφάσεις μας πρέπει να αντέχουν στο χρόνο. Προτού προβούμε στην τελική
ενέργεια, αναρωτιόμαστε εάν αυτό που σχεδιάζουμε συμφωνεί με τον τρόπο που λειτουργεί επιχειρηματικά η PMI – εάν
συμμορφώνεται με:

την Ορθή Δεοντολογική Κρίση,

Τι κάνουμε

τον παρόντα Οδηγό και
τον Νόμο.
Δεν διακυβεύουμε αυτές τις βασικές αρχές. Οι νόμοι ενδέχεται να μοιάζουν παράλογοι: μπορεί να τους αμφισβητούμε, αλλά
πάντα τους σεβόμαστε. Οι ανταγωνιστές μπορεί να θέτουν λιγότερο αυστηρά πρότυπα, αλλά εμείς σεβόμαστε πάντα τα δικά
μας. Εξίσου σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι δεν αρκούν οι κανόνες, διότι δεν αντικαθιστούν την ανάγκη της ορθής
δεοντολογικής κρίσης.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΔΈΕΣ
Η ορθή δεοντολογική κρίση απαιτεί ειλικρίνεια, σεβασμό και αίσθημα δικαίου. Αυτές οι κοινές δεοντολογικές αξίες
αποτελούν συστατικό μέρος του τρόπου που λειτουργεί επιχειρηματικά η PMI, του τρόπου της PMI. Μας ενώνουν και μας
καθοδηγούν ως εργαζομένους της PMI και αποτελούν τον πυρήνα αυτού του Οδηγού.

Ειλικρίνεια. Όλα καταλήγουν στην αξιοπιστία: μπορούν, και πρέπει, οι άνθρωποι εντός και εκτός εταιρείας να μας
πιστεύουν; Κάνουμε πράξη όσα λέμε; Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να συνεργάζεται, να συμβουλεύεται
ή να αγοράζει προϊόντα από κάποιον που διαστρεβλώνει τα δεδομένα ή προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να
παραπλανήσει. Ενεργούμε με αυτοπεποίθηση γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.

Σεβασμός. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν σεβασμό, όπως και όλες οι ιδέες. Ο σεβασμός έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια,
την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια. Οι έντονες διαφωνίες, η αμφισβήτηση, ακόμα και οι διαξιφισμοί
συμβάλλουν στην πρόοδο όταν συνδυάζονται με σεβασμό, διαφορετικά οδηγούν στην καταστροφή.

Πώς το κάνουμε

Αίσθημα δικαίου. Κάτι που είναι δίκαιο για κάποιον μπορεί να μην είναι δίκαιο για κάποιον άλλο. Το να λειτουργούμε
με αίσθημα δικαίου σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπ' όψιν όλους όσοι εμπλέκονται σε ή επηρεάζονται από μια απόφαση.
Το να λειτουργούμε με αίσθημα δικαίου προϋποθέτει ότι λαμβάνουμε υπ' όψιν τις περιστάσεις που αντιμετωπίζει
κάθε άνθρωπος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το να λειτουργούμε με αίσθημα δικαίου απαιτεί πολλή σκέψη και πολλή
προσπάθεια. Και θα υπάρχει αβεβαιότητα. Η άνιση εφαρμογή κανόνων είναι άδικη, καθώς εξαιρεί ανθρώπους ή τις
ιδέες τους λόγω του φύλου, της εθνικότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών προτιμήσεων ή άλλων παρόμοιων
παραγόντων.

Η ορθή δεοντολογική κρίση προϋποθέτει, επίσης, αλλαγή οπτικής. Αυτό που σκέφτονται οι άλλοι έχει σημασία.
Οι πελάτες, οι συνάδελφοι και το ευρύτερο κοινό ενδιαφέρονται για ό,τι κάνουμε. Κάθε ένας από αυτούς θέλει να νιώθει ότι
μπορεί να εμπιστευτεί όσα λέμε και όσα κάνουμε. Προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναρωτιόμαστε εάν οι πράξεις
μας θα συγκρουστούν με τις αξίες τους. Αποδεχόμαστε ότι δεν θα συμφωνήσουν όλοι με όσα κάνουμε, αλλά θα πρέπει να
είμαστε πάντα σίγουροι ότι οι πράξεις μας διακρίνονται από ειλικρίνεια, σεβασμό και αίσθημα δικαίου.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΔΈΕΣ

Ορισμένες φορές, η καθημερινότητα αποσπά την προσοχή μας από τα προφανή. Η πίεση, η κούραση και η ρουτίνα
λειτουργούν ως παρωπίδες στη λήψη αποφάσεων. Η προσοχή μας αποσπάται και υπάρχουν στιγμές που όλοι βλέπουμε τα πράγματα
καλύτερα απ' όσο είναι στην πραγματικότητα. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε
εάν δράτε με τον τρόπο της PMI – ακολουθώντας τον παρόντα Οδηγό, σεβόμενοι τον νόμο και έχοντας ορθή δεοντολογική κρίση.
Πάντα υπάρχει χρόνος για σκέψη πριν από την τελική πράξη.

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Οι κανόνες δεν αντικαθιστούν την ορθή κρίση. Οι κανόνες ενδέχεται να έχουν αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ορθή
κρίση προλαμβάνει τέτοιου είδους προβλήματα. Εάν ένας νόμος ή ένας εταιρικός κανόνας είναι παράλογος, μιλήστε ελεύθερα, ώστε
να επιδιώξουμε την αλλαγή. Ωστόσο, μέχρι να επιτευχθεί η αλλαγή, συμμορφωνόμαστε ακόμα και εάν διαφωνούμε, διότι ο σεβασμός
προς το κράτος δικαίου είναι ειλικρινής.
Κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Αυτό δεν είναι κακό, αρκεί να ψάχνουμε να βρούμε τις καλύτερες απαντήσεις. Έχουμε όλοι
έναν κοινό στόχο. Μιλήστε με άλλους ανθρώπους σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να κάνετε μια επιλογή. Η ορθή κρίση είναι μια
δεξιότητα που βελτιώνεται όταν ζητάμε τη γνώμη άλλων ανθρώπων και λαμβάνουμε υπ' όψιν τις απόψεις τους. Μην ξεχνάτε ότι όλο
αυτό δεν αφορά εμάς μεμονωμένα ως άτομα. Όταν απευθυνόμαστε στους άλλους, έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε και όλους
τους άλλους να μάθουν κάτι.

Μιλάμε ελεύθερα για τα λάθη μας, μαθαίνουμε από αυτά και τα αποδεχόμαστε. Όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να αποδειχθούν
πολύ χρήσιμα, αρκεί οι σωστοί άνθρωποι να γνωρίζουν τι συνέβη και να γίνονται προσαρμογές βασισμένες στην εμπειρία. Πρέπει,
ωστόσο, να γίνει σαφές ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός λάθους και της αδιαφορίας ως προς τον τρόπο που λειτουργούμε ως
επιχείρηση: αγνοώντας το νόμο, αυτόν τον Οδηγό ή τις κοινές δεοντολογικές αξίες μας. Η αδιαφορία θέτει όλους μας σε κίνδυνο και
είναι ανεπιθύμητη.
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ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΜΙΛΉΣΤΕ ΕΛΕΎΘΕΡΑ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Όταν κάτι μπορεί να βελτιωθεί
ή είναι λάθος, αναλαμβάνουμε
δράση.

Κοινοποιήστε τις ιδέες και τις εμπειρίες σας σχετικά
με το πώς βελτιώνονται οι καταστάσεις. Εάν μια

Ερευνούμε τις αναφορές που αφορούν υποψίες παραπτωμάτων. Το Τμήμα

Εάν διαπιστώσετε ότι κάτι δεν γίνεται
σωστά, πρέπει να μιλήσετε ελεύθερα.
Αν μιλήσετε ελεύθερα, η εταιρεία θα σας
ακούσει και θα δράσει ανάλογα. Εξίσου
σημαντικό είναι να μιλάτε ελεύθερα για
να βελτιωθεί μια κατάσταση. Εάν μιλήσετε
καλή τη πίστει, η PMI θα σας παρέχει την
πλήρη υποστήριξή της.

απαίτηση ή διαδικασία δυσχεραίνει την εργασία σας ή
μοιάζει πολύ μπερδεμένη για τον σκοπό που επιδιώκετε,
πρέπει να μιλήσετε. Οι κανόνες και οι διαδικασίες πρέπει
να βγάζουν νόημα και να σας βοηθούν στην εργασία σας.
Επίσης, θα πρέπει να μιλήσετε εάν αντιληφθείτε ότι δεν
έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για την προστασία
της εταιρείας από πιθανό επιχειρηματικό, νομικό ή
κανονιστικό κίνδυνο.

Κάντε ερωτήσεις, εάν κάτι δεν είναι σαφές. Η PMI
παρέχει σε όλους μας, σε κάθε επίπεδο του οργανισμού,
πρόσβαση σε συναδέλφους που μπορούν να απαντήσουν
σε ερωτήσεις, να επιλύσουν προβλήματα και να
προσφέρουν συμβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι τι να
κάνετε, ρωτήστε — θα λάβετε βοήθεια.
Σταματήστε κάτι που δεν γίνεται σωστά. Λάθη

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

συμβαίνουν. Όταν συμβαίνουν, μέρος της εργασίας σας
είναι να συμβάλλετε στην επίλυσή τους. Εάν κάτι δεν σας
φαίνεται σωστό, ή μοιάζει να παραβιάζει τον παρόντα
Οδηγό, μια Αρχή και Πρακτική ή τον νόμο, έχετε το
καθήκον να μιλήσετε ελεύθερα. Η παράβλεψη πιθανού
ζητήματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης μπορεί να
μετατρέψει ένα σχετικά μικρό πρόβλημα σε μεγάλο,
προκαλώντας πραγματική ζημία στους συναδέλφους
σας και στην εταιρεία.
PMI 16-C: Μιλήστε ελεύθερα
Πρότυπα Έρευνας της PMI

Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης διαθέτει εκπαιδευμένους εργαζομένους σε διάφορους τομείς
που θα ερευνήσουν τους προβληματισμούς σας. Τα Πρότυπα Έρευνας της PMI διέπουν κάθε
έρευνα του τμήματος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, ενώ εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα
διασφάλισης ποιότητας μετά την έρευνα για να διασφαλίζουμε ότι η διαδικασία παραμένει
δίκαιη, αμερόληπτη και με σεβασμό στις αρχές μας.

Να ρωτάτε εάν δεν είστε σίγουροι. Εάν ανησυχείτε σχετικά με το τι θα συμβεί εάν μιλήσετε
ελεύθερα, μιλήστε με την τοπική διοίκηση ή με το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Μπορούν να βρουν λύση για τις ανησυχίες σας και να απαντήσουν τυχόν ερωτήσεις που έχετε
για τη διαδικασία.

Πώς να μιλήσετε ελεύθερα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσετε ελεύθερα. Απευθυνθείτε στους εξής:
		
		
		

Στον προϊστάμενο ή στον επικεφαλής του τμήματός σας
Στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Στο Νομικό Τμήμα
Στο Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης:
+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
+ Στον Τοπικό Διευθυντή Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης
+ Στον Επικεφαλής Μονάδας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης

Είναι επίσης διαθέσιμη μια Γραμμή Βοήθειας για Θέματα Συμμόρφωσης, την
οποία διαχειρίζεται τρίτο μέρος και η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά μέρες
την εβδομάδα, σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην PMI.
Επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας μέσω Διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου.
Οι τοπικοί αριθμοί κλήσης υπάρχουν στο intranet. Γίνονται δεκτές κλήσεις με χρέωση
του καλουμένου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Βοήθειας ανώνυμα, εκτός εάν καλείτε από
μία από τις λίγες χώρες στις οποίες οι τοπικοί νόμοι επιβάλλουν περιορισμούς όσον
αφορά τέτοιου είδους πρακτικές. Εάν δεν είστε σίγουροι για τους περιορισμούς που
επιβάλλονται στην ανωνυμία στην περιοχή σας, ρωτήστε τη Γραμμή βοήθειας ή
συμβουλευτείτε το Νομικό Τμήμα.
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ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Διατηρούμε ένα ασφαλές
περιβάλλον εργασίας, χωρίς
αποκλεισμούς, με βάση τον
σεβασμό.

Λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις που έχουν να
κάνουν με την απασχόληση αξιοκρατικά. Δεν

Σταματήστε και ακούστε. Η συμπεριφορά μας μπορεί να δείχνει έλλειψη σεβασμού ή

Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε ίσες
ευκαιρίες να προσφέρουμε και να
επιτύχουμε, βάσει της αξίας της
εργασίας μας. Όταν συμβαίνει αυτό,
όλοι επωφελούνται. Οι διακρίσεις,
η παρενόχληση και οι μη ασφαλείς
συνθήκες εργασίας δεν είναι δίκαιες. Είναι
το αντίθετο του τρόπου με τον οποίο
λειτουργούμε επιχειρηματικά.

περιορίζουμε τις ευκαιρίες των ατόμων να προσφέρουν
ή να προοδεύσουν λόγω ηλικίας, οικογενειακών
υποχρεώσεων, αναπηρίας, εθνικότητας, φύλου,
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικών προτιμήσεων,
θρησκείας, εγκυμοσύνης ή άλλων προστατευόμενων
προσωπικών χαρακτηριστικών.

Η παρενόχληση δεν έχει θέση εδώ. Να
συμπεριφέρεστε στους άλλους με σεβασμό. Να μην
ανέχεστε επιθετική, εξευτελιστική ή προσβλητική
συμπεριφορά. Η λεκτική επίθεση, ο εκφοβισμός, τα
ανεπιθύμητα πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου, η
τρομοκράτηση και η επιθετική συμπεριφορά αποτελούν
παραδείγματα μη προσήκουσας συμπεριφοράς. Η βία και
οι απειλές βίας είναι, φυσικά, επίσης απαράδεκτες.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Κάντε την ασφάλεια προτεραιότητα. Προστατεύστε

PMI 2-C: Ακεραιότητα στον
Χώρο Εργασίας
PMI 8-C: Περιβάλλον, Υγεία
και Ασφάλεια

τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας από
τραυματισμούς, ακολουθώντας τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας της εταιρείας και του κράτους. Ενημερώστε
τη διοίκηση σχετικά με όλους τους τραυματισμούς
και παρ' ολίγον τραυματισμούς. Δεν είναι ασφαλές και
δεν επιτρέπεται να εργάζεστε ενώ η ικανότητα κρίσης
σας είναι μειωμένη ή ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια
νόμιμων ή παράνομων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου
του αλκοόλ ή των φαρμάκων που λαμβάνονται με ιατρική
συνταγή. Μην φέρνετε όπλα στον χώρο εργασίας και
μην τα έχετε μαζί σας ενώ βρίσκεστε σε επιχειρηματική
δραστηριότητα της εταιρείας, εκτός εάν έχετε λάβει
ειδική εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο σύμφωνα με τις
πρακτικές της εταιρείας.

αποκλεισμό ακόμα και όταν δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Μερικές φορές προσβάλλουμε
τους άλλους χωρίς να το γνωρίζουμε και φέρνουμε την εταιρεία σε δύσκολη θέση, γιατί απλώς
δεν αφιερώσαμε χρόνο να ακούσουμε ή να κατανοήσουμε πώς αισθάνονται οι άλλοι ή πώς θα
αντιδρούσαν. Για παράδειγμα, εάν αντιληφθείτε ότι σκέφτεστε –και ενεργείτε– σαν το πιο έξυπνο
άτομο στην αίθουσα και ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν καλές ιδέες, ενδεχομένως η συμπεριφορά
σας να δείχνει έλλειψη σεβασμού. Υπάρχει η πιθανότητα να τους προβάλετε και να μην ακούσετε
καθόλου τις οξυδερκείς ιδέες τους.

Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν μιλούν λόγω φόβου ή σεβασμού, παρόλο που νιώθουν
προσβεβλημένοι. Πρέπει να μάθετε να διακρίνετε ποιος απλώς ανέχεται μια συμπεριφορά ενώ
υποφέρει και ποιος καλωσορίζει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή πρόταση. Να είστε δίκαιοι
προς τους άλλους: να έχετε πάντα συναίσθηση του μηνύματος που μεταδίδουν οι αντιδράσεις σας
στις συμπεριφορές τους. Εάν κάτι δεν σας αρέσει ή πιστεύετε ότι κάποιος δεν κατάλαβε τι θέλετε
να πείτε, μιλήστε – μην περιμένετε από τους άλλους να μαντέψουν τι νιώθετε ή τι εννοείτε.

Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράζουν τις απόψεις τους στον
χώρο εργασίας. Η εταιρεία μας επωφελείται από μια τεράστια γκάμα προσεγγίσεων και
απόψεων. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή,
στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα. Καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και
τρόπους και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο πλαίσιο το οποίο θα προσαρμόζεται σε
αυτές τις διαφορές.

Τα πρότυπά μας ισχύουν και εκτός γραφείου. Οι απομακρυσμένοι χώροι εργασίας, οι
συναντήσεις εκτός γραφείου, τα επιχειρηματικά ταξίδια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις της
ομάδας είναι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εργασία. Για παράδειγμα, οι κανόνες κατά της
παρενόχλησης ισχύουν και για μια συμπεριφορά που μπορεί να προκύψει σε έναν εορτασμό
συνταξιοδότησης εκτός γραφείου. Σε κάθε περίσταση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψιν πώς η
συμπεριφορά σας θα μπορούσε να επηρεάσει τους συναδέλφους σας και τη φήμη της εταιρείας.

Αντιπροσώπευση εργαζομένων. Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων να γίνουν ή να μην
γίνουν μέλη ενός σωματείου εργαζομένων και οργανώσεων αντιπροσώπευσης της επιλογής τους.
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Προωθούμε και πωλούμε τα προϊόντα
μας υπεύθυνα και μόνο σε ενήλικους
καπνιστές.

Προωθούμε και πωλούμε προϊόντα σε ενήλικες
που καπνίζουν ή χρησιμοποιούν προϊόντα που δεν
παράγουν καπνό. Οι ενήλικες έχουν την ικανότητα να

Κάθε ενέργεια μάρκετινγκ πρέπει να περνά από συμβουλευτική
διαδικασία. Λόγω του ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλά

Τα σήματά μας βρίσκονται μεταξύ
των πλέον αξιόλογων στον κόσμο.
Χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα
και τις καινοτόμες ιδέες μας για να
αναπτύσσουμε και να διατηρούμε την αξία
των σημάτων μας. Γνωρίζουμε, συνάμα, ότι
τα προϊόντα καπνού ενέχουν κινδύνους για
την υγεία των καταναλωτών.

ενημερωθούν και να αποφασίσουν αν θα καπνίσουν ή θα
χρησιμοποιήσουν προϊόντα που δεν παράγουν καπνό.
Τα προϊόντα και οι δραστηριότητες προώθησης και
μάρκετινγκ της εταιρείας μας προορίζονται για ενήλικες
που καπνίζουν ή έχουν στραφεί στη χρήση προϊόντων που
δεν παράγουν καπνό. Ως εταιρεία προϊόντων καπνού
με ηγετική θέση, έχουμε το καθήκον να συμβάλλουμε
στο να αποτρέψουμε τους ανηλίκους από τη χρήση των
προϊόντων μας.

Αναλόγως, προβαίνουμε μόνο σε
υπεύθυνες ενέργειες πώλησης και
μάρκετινγκ.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τις
επιπτώσεις των προϊόντων μας στην υγεία. Όλες οι
διαφημίσεις και οι συσκευασίες αναλώσιμων προϊόντων
που απευθύνονται στους καταναλωτές πρέπει να φέρουν
προειδοποιήσεις για την υγεία, ακόμα και αν αυτές οι
προειδοποιήσεις δεν απαιτούνται από τον νόμο.

Το μάρκετινγκ πρέπει να είναι ειλικρινές και ακριβές.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

PMI 4-C: Μάρκετινγκ και
Πωλήσεις Καπνιζόμενων
Προϊόντων Καπνού
PMI 7-C: Ρύθμιση, Ανάπτυξη και
Παραγωγή Προϊόντων
της PMI
Ορθές Πρακτικές Μετάβασης
για IQOS

Πληροφορίες και ισχυρισμοί που αφορούν τα προϊόντα
μας και αναφέρονται στο υλικό μάρκετινγκ και πωλήσεων
της εταιρείας μας πρέπει να είναι τεκμηριωμένοι. Οι
ισχυρισμοί που αφορούν τα προϊόντα μας και σχετίζονται
με την υγεία πρέπει να υποστηρίζονται από επιστημονικά
στοιχεία, τα οποία καθιστούμε διαθέσιμα στο κοινό.

πρότυπα, η διαδικασία της εταιρείας μας συνδυάζει την εμπιστοσύνη
και τον σεβασμό προς την ατομική κρίση και δημιουργικότητα, με
τον ανάλογο έλεγχο. Όταν ελέγχουμε τις προτάσεις μάρκετινγκ,
χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό ατόμων με διαφορετικούς ρόλους και
διαφορετικές εμπειρίες.

Τα συμβατικά προϊόντα και τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό
έχουν θεμελιώδεις διαφορές. Οι βασικές αρχές μας όπως εκφράζονται
στην ενότητα «πώς το κάνουμε» ισχύουν για όλα τα προϊόντα, αλλά οι
αρχές αυτές εφαρμόζονται με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες
που διαφέρουν για τα συμβατικά προϊόντα και τα προϊόντα που δεν
παράγουν καπνό. Για παράδειγμα, ο κανόνας PMI 4-C ισχύει για τα
συμβατικά προϊόντα, ενώ οι Ορθές Πρακτικές Μετάβασης αφορούν τα
ηλεκτρονικά προϊόντα θερμότητας χωρίς καύση.

Επίσης, κρινόμαστε και για τις ενέργειες τρίτων. Στις ενέργειες
μάρκετινγκ και πωλήσεων συχνά συμμετέχουν και τρίτοι, όπως
πρακτορεία, υπεύθυνοι προώθησης και εκπαιδευτές. Οι ενέργειές τους
έχουν αντίκτυπο στην εταιρεία μας όσο και οι δικές μας. Εάν συνεργάζεστε
με τρίτους σε τυχόν ενέργειες μάρκετινγκ και πωλήσεων, ενημερώστε
τους σχετικά με τις αρχές μας, ενώ θα πρέπει να είστε σε επαγρύπνηση
προκειμένου να εντοπίσετε οτιδήποτε φαίνεται να διακυβεύει τις αξίες μας
ή να παραβαίνει τους κανόνες.

Σεβόμαστε τον νόμο. Οι κανονισμοί μάρκετινγκ και
πωλήσεων είναι πολλές φορές περίπλοκοι και απαιτείται
καθοδήγηση για την ερμηνεία τους. Θα πρέπει να μιλήσετε
ελεύθερα, εάν γνωρίζετε τυχόν δραστηριότητες που ίσως
έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο ή με πολιτικές της
εταιρείας.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Ευδοκιμούμε σε μια δίκαιη,
ανταγωνιστική αγορά.

Ενεργούμε ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές μας. Δεν πρέπει καν να σκεφτείτε να

Για να είμαστε σίγουροι ότι πράττουμε σωστά, πρέπει να
ζητάμε βοήθεια. Οι κανόνες περί ανταγωνισμού είναι περίπλοκοι και

συζητήσετε ή να συμφωνήσετε με τους ανταγωνιστές
θέματα σχετικά με τιμές ή άλλα ζητήματα που άπτονται
του ανταγωνισμού. Εάν η θέση εργασίας σας απαιτεί την
αλληλεπίδραση με έναν ανταγωνιστή, συμβουλευτείτε
το Νομικό Τμήμα σχετικά με το πώς να αλληλεπιδράσετε
με τον κατάλληλο τρόπο. Αποφύγετε τις συζητήσεις που
αφορούν την τιμολόγηση, την κυκλοφορία νέων σημάτων,
εμπορικά προγράμματα ή άλλα θέματα που άπτονται του
ανταγωνισμού.

μπορεί να είναι αντιφατικοί. Το Νομικό Τμήμα και η διοίκηση θυγατρικών
εταιρειών κατανοούν τι είναι κατάλληλο για τη δική σας αγορά και
μπορούν να προσφέρουν την καθοδήγησή τους. Προτού προβείτε σε
οποιαδήποτε ενέργεια, αναρωτηθείτε εάν η απόφασή σας θα υποδείκνυε
συνεργασία με τον ανταγωνισμό ή αν θα έμοιαζε σχεδιασμένη να
αποκλείσει τους ανταγωνιστές ή να κάνει τη διαδικασία πολύ δαπανηρή
για αυτούς. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη
διοίκηση και τους συναδέλφους του Νομικού Τμήματος.

Συμμετέχουμε με ζήλο στον
ανταγωνισμό, βασιζόμενοι στην
ποιότητα των προϊόντων, στα
σχόλια των καταναλωτών, στην
καινοτομία, στην τιμή και σε άλλα
μέσα που υποστηρίζουν οι νόμοι
περί ανταγωνισμού. Γνωρίζουμε ότι
μια ανταγωνιστική αγορά ωφελεί τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
και τους καταναλωτές.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

PMI 5-C: Ανταγωνισμός

Δεν ενεργούμε μαζί με τους συνεργάτες μας
για να αποκλείσουμε ανταγωνιστές ή να
βλάψουμε τον ανταγωνισμό. Οι συμφωνίες με
πελάτες και προμηθευτές ενδέχεται να προκαλέσουν
πρόβλημα, εάν αποκλείουν τους ανταγωνιστές μας ή
καθιστούν τον ανταγωνισμό πολύ δαπανηρό για τους
ανταγωνιστές μας ή εάν βλάπτουν τον ανταγωνισμό
μεταξύ διανομέων, πωλητών λιανικής ή προμηθευτών.
Όπου έχουμε μεγάλο μερίδιο αγοράς, πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αλληλεπίδρασή μας με τον
εμπορικό κόσμο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τυχόν αλληλεπίδραση με τους ανταγωνιστές ενδέχεται να
προκαλέσει νομικές επιπλοκές. Συχνά, η καλύτερη προσέγγιση
είναι να αποφεύγεται η μη απαραίτητη επικοινωνία με τους ανταγωνιστές,
ειδικά εάν η θέση εργασίας σας ή οι συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν
την παραμικρή υπόνοια ότι η τιμολόγηση, οι εμπορικοί όροι και τα
προγράμματα ή άλλα ζητήματα ανταγωνισμού αποτελούν αντικείμενο
συζήτησης. Εάν κάποιος αρχίσει να μιλά για αυτά τα θέματα, δώστε
τέλος στη συζήτηση. Καταστήστε σαφές σε όλους γύρω σας ότι δεν
είστε διατεθειμένοι να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συμφωνία που
υπονομεύει τον ανταγωνισμό. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε άμεσα με το
Νομικό Τμήμα.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε ανταγωνιστικά είναι
εξίσου σημαντικός με το αποτέλεσμα. Ορισμένοι τρόποι που
οδηγούν στην αύξηση του όγκου εργασιών και των κερδών απλώς δεν
συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες. Παρομοίως, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με
τις ενέργειες των ανταγωνιστών μας δεν είναι, απαραίτητα, κάτι σωστό.
Ο τύπος των πληροφοριών και ο τρόπος με τον οποίο τις συλλέγουμε
υπόκεινται συχνά σε νομικούς περιορισμούς. Συνεργαστείτε με τους
δικηγόρους της περιοχής σας για να μάθετε –και να ακολουθήσετε– την
ισχύουσα νομοθεσία της περιοχής σας.
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ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Δεν δωροδοκούμε κανέναν,
πουθενά και για κανένα λόγο.

Ποτέ μην προσφέρετε ή δίνετε δωροδοκία και
μην επιτρέπετε σε άλλους να δωροδοκήσουν εκ
μέρους μας. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί

Προτού προσφέρετε ή δώσετε οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας σε κάποιον
κυβερνητικό αξιωματούχο, πρέπει να έχετε καταλάβει τόσο τις απαιτήσεις της

Η δωροδοκία υπονομεύει το κράτος
δικαίου και υποσκάπτει την κοινωνική
ευημερία. Αναγνωρίζουμε ότι η
άρνησή μας να λάβουμε μέρος σε
διεφθαρμένες δραστηριότητες
ενδέχεται να κάνει τη διεξαγωγή των
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων
δυσκολότερη σε ορισμένες αγορές,
όμως η δωροδοκία είναι απλώς
απαράδεκτη στην PMI.

όταν προσφέρουμε οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας
—όπως χρήματα, δώρα, εκδουλεύσεις ή ψυχαγωγία—
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόπειρα άσκησης
ανάρμοστης επιρροής στις επαγγελματικές ενέργειες ή
αποφάσεις ενός ατόμου. Να χρησιμοποιείτε την κρίση σας
και, εάν έχετε αμφιβολίες, να συνεργάζεστε με το Νομικό
Τμήμα, ώστε να καταλαβαίνετε τι μπορείτε και τι δεν
μπορείτε να κάνετε.

Εμμένουμε σταθερά σε αυτή τη θέση
και έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά
ότι τελικά μπορούμε να επιτύχουμε
τους επιχειρηματικούς στόχους μας
χωρίς τέτοιου είδους απαράδεκτες
εύκολες λύσεις.

Μην κάνετε πληρωμές διευκόλυνσης, ακόμα και
όταν επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία ή αν
θεωρείται «συνηθισμένο» στην τοπική κοινωνία.
Οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι μικρά χρηματικά ποσά
ή μικρά δώρα προς κυβερνητικούς αξιωματούχους, με
αντάλλαγμα την επίσπευση μιας διαδικασίας ρουτίνας ή
μια εξυπηρέτηση. Εάν διακρίνετε ότι υπάρχει μια ανάγκη
ή αισθάνεστε πίεση να προβείτε σε μια τέτοια πληρωμή,
μην το κάνετε. Αντιθέτως, μιλήστε με το Νομικό Τμήμα
για να βρείτε τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσετε την
κατάσταση.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Τεκμηριώστε οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας
προσφέρεται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

PMI 14-C: Επαφές
με Κυβερνητικούς
Αξιωματούχους και
Συνεργάτες. Πολιτική
Δραστηριότητα

Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε αρχεία για τα δώρα και
την ψυχαγωγία που προσφέρετε σε κυβερνητικούς
αξιωματούχους. Με αυτό τον τρόπο, πληρούνται οι
νομικές απαιτήσεις περί ακρίβειας στις λογιστικές
εγγραφές και καταχωρίσεις, ενώ αποφεύγονται τυχόν
λανθασμένες εντυπώσεις.

PMI όσο και τις τοπικές απαιτήσεις. Μια συμπεριφορά η οποία είναι αποδεκτή
σε μία αγορά, σε κάποια άλλη ενδεχομένως να είναι παράνομη ή με κάποιο τρόπο
απαράδεκτη. Για παράδειγμα, η προσφορά γεύματος σε αξιωματούχους είναι
παράνομη σε ορισμένες χώρες, αλλά νόμιμη και συνηθισμένη σε άλλες.
Και αν η δωροδοκία ή η πληρωμή διευκόλυνσης μοιάζει να είναι η μοναδική
επιλογή; Εάν πιστεύετε ότι η δωροδοκία είναι απαραίτητη ή εάν κάποιος σας πιέζει
να δωροδοκήσετε, τότε πρέπει να μιλήσετε ελεύθερα. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει
τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να βρεθεί η σωστή λύση. Συχνά, μπορούμε να
επιλύσουμε προβλήματα ερχόμενοι σε επαφή με τα ανώτερα στελέχη κυβερνητικών
ή επιχειρηματικών ενώσεων. Αποκλείουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες ή αναθεωρούμε
τους στόχους μας σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να επιλύσουμε το άμεσο
πρόβλημα.

Ο ορισμός του «κυβερνητικού αξιωματούχου» μπορεί να μην είναι αυτός
που περιμένετε. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επαφές μας με
κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτό ισχύει γιατί η νομοθεσία έχει πολύ συγκεκριμένες
απαιτήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση με κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι μεταξύ άλλων οι κυβερνητικοί υπάλληλοι σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οι πολιτικοί υποψήφιοι. Ο ορισμός μπορεί να
περιλαμβάνει εργαζομένους σε κρατικές επιχειρήσεις, όπως δημοσιογράφους που
εργάζονται σε μια κρατική εφημερίδα ή ακόμη και τον υπεύθυνο ενός κρατικού
πρατηρίου καυσίμων.

Τα τρίτα μέρη πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες μας. Οποιοδήποτε τρίτο
μέρος αλληλεπιδρά με κυβερνητικούς αξιωματούχους εκ μέρους μας πρέπει να
ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με εμάς και να αποφεύγει τις δωροδοκίες (άμεσες ή με
μεσάζοντες).
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τι κάνουμε
Προστατεύουμε
πληροφορίες για λόγους
ανταγωνισμού, δεοντολογίας
και νομοθεσίας.
Τις περισσότερες φορές, είναι καλό
να κοινοποιούνται πληροφορίες,
αλλά ορισμένες φορές είναι λάθος.
Αναλογιστείτε ποιες πληροφορίες
χρησιμοποιείτε και μάθετε ποιες
είναι συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις
μας όσον αφορά τη συλλογή, την
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διάθεσή τους.

Πώς το κάνουμε
Προστατεύστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
προκύπτει από τη σκληρή δουλειά μας. Εάν οι πληροφορίες

Να σέβεστε τους ανθρώπους που σχετίζονται με τα δεδομένα
που συλλέγετε και χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα

δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ή εάν κάποιος
ανταγωνιστής θα ήθελε να τις αποκτήσει, τότε πρόκειται
μάλλον για εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που χρειάζονται
προστασία. Μερικά παραδείγματα εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών είναι οι προδιαγραφές νέων προϊόντων και
τεχνολογιών, οι στρατηγικές μάρκετινγκ και εταιρικών
υποθέσεων, τα δεδομένα ερευνών, οι προϋπολογισμοί και άλλα
οικονομικά στοιχεία.

οι θυγατρικές της PMI να συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν
ανθρώπους και να τις χρησιμοποιούν για συνηθισμένους
επιχειρηματικούς σκοπούς (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ
και τα λοιπά), αλλά μόνον εφόσον ακολουθούμε βασικούς κανόνες
προστασίας του απορρήτου. Οι βασικοί κανόνες είναι οι εξής:

Προφυλάξτε τα δικαιώματα της πνευματικής μας
ιδιοκτησίας. Μια καλή ιδέα που δεν προστατεύεται μπορεί
να χάσει την αξία της με πολλούς τρόπους. Βεβαιωθείτε
ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας
προτού κοινοποιήσετε την πνευματική μας ιδιοκτησία σε
οποιονδήποτε εκτός της PMI, συμπεριλαμβανομένων των
συνεργατών μας. Συνεργαστείτε με το Νομικό Τμήμα για να
κατανοήσετε με ποιον τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα,
οι ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα και άλλες μορφές
πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν την αξία των ιδεών
μας και των προϊόντων της εργασίας μας.

1) Να προσδιορίζετε έναν σαφή, νόμιμο, θεμιτό επιχειρηματικό σκοπό
για τη χρήση, ο οποίος δεν θα παραβιάζει αδικαιολόγητα το απόρρητο
των ανθρώπων στους οποίους ανήκουν αυτά τα δεδομένα,
2) Να ενημερώνετε τους εν λόγω ανθρώπους για τον σκοπό,
3) Να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες με δίκαιο τρόπο, να μην
χρησιμοποιείτε περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζεστε για
τον σκοπό σας και να τις διαγράφετε (ή να τις καθιστάτε ανώνυμες)
μόλις πετύχετε τον σκοπό σας,
4) Να εφαρμόζετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να
αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
5) Να τις διατηρείτε ακριβείς και να επιτρέπετε στους ανθρώπους
στους οποίους ανήκουν οι πληροφορίες να τις προσπελάζουν εάν το
θελήσουν, και
6) Να διασφαλίζετε ότι τυχόν τρίτοι δεσμεύονται να προστατεύουν τις
πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που τις προστατεύουμε και εμείς.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πώς το κάνουμε (συνέχεια)
Μην εμπλέκεστε σε και μην διευκολύνετε συναλλαγές βάσει
εμπιστευτικών πληροφοριών. Ενδέχεται να έχετε πληροφορίες που δεν είναι
δημόσιες και τις οποίες ένας λογικός επενδυτής ενδεχομένως να θεωρήσει
ότι σχετίζονται με τη λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ή την πώληση
ενός χρεογράφου. Η ορθή κρίση και οι νόμοι προστατεύουν από τη χρήση
αυτών των πληροφοριών για την αγορά ή πώληση χρεογράφων ή την παροχή
«υποδείξεων» σε τρίτους (σύζυγο, συνάδελφο, φίλο, μεσίτη κ.λπ.) βάσει αυτών
των πληροφοριών. Η ομάδα Εταιρικής Γραμματείας του Νομικού Τμήματος
είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι οι
συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών και άλλα σχετικά ζητήματα και
να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

Να σέβεστε την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας των άλλων. Μην κλέβετε τα μυστικά ή την περιουσία, πνευματική
ή άλλη, τρίτων. Αυτό ισχύει τόσο για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως μια
μυστική διαδικασία κάποιας άλλης εταιρείας, όσο και για λιγότερο σημαντικά
ζητήματα, όπως μια εικόνα κατοχυρωμένη με πνευματικά δικαιώματα που
βρήκατε στο Διαδίκτυο.

Να είστε προσεκτικοί με τις αυτόκλητες ιδέες. Εάν κάποιος εκτός εταιρείας
σας προσεγγίσει με μια αυτόκλητη ιδέα, επικοινωνήστε άμεσα με το Νομικό
Τμήμα, προτού την χρησιμοποιήσετε ή την κοινοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο,
μειώνεται ο κίνδυνος να διεκδικήσει ένα τρίτο μέρος την αναγνώριση για μια
ιδέα που ήδη διαθέτουμε ή να ισχυριστεί ότι κλέψαμε μια ιδέα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε
Είτε διαχειριζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες είτε όχι, ο τρόπος εργασίας
μας πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της ορθής δεοντολογικής
κρίσης, του νόμου και του παρόντος Οδηγού. Μην ξεχνάτε ότι, παρόλο που θα
ήταν ενοχλητικό να χάσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι ίδιες οι πληροφορίες
δεν θα πρέπει να προκαλούν καμία ενόχληση. Προστατεύουμε πληροφορίες για
εμπορικούς, νομικούς και δεοντολογικούς λόγους, δεν αποκρύπτουμε πληροφορίες,
ακόμα κι αν δεν είναι καθόλου κολακευτικές, εάν το κοινό οφείλει να τις γνωρίζει.
Η αμέλεια είναι ο κυριότερος λόγος απώλειας πληροφοριών. Μερικές φορές, το
πρόβλημα μπορεί να προκληθεί από κάτι τόσο απλό όπως ένα μη κρυπτογραφημένο
λάπτοπ ή μονάδα USB που κλάπηκε ή μια συζήτηση για κάποιο εμπιστευτικό θέμα στο
τρένο. Άλλες φορές, ευθύνεται ο υπερβάλλων ζήλος να συνεργαστούμε με εξωτερικούς
συνεργάτες, χωρίς να έχουμε εφαρμόσει προηγουμένως τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας των πληροφοριών.
PMI 1-C: Διαχείριση
Εταιρικών Πληροφοριών

Οι μέθοδοι κλοπής πληροφοριών αλλάζουν συνεχώς. Η τεχνολογία που

PMI 3-C: Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

διαθέτουμε μπορεί να μας βοηθήσει στην προστασία των πληροφοριών, αλλά εσείς
είστε η ουσιαστική μας άμυνα. Να είστε επιφυλακτικοί. Να γνωρίζετε τους κινδύνους
που διατρέχετε και να μην ξεχνάτε ότι οι κακοποιοί που προσπαθούν να κλέψουν την
περιουσία μας συνήθως προσποιούνται τους εργαζομένους της PMI.

PMI 6-C: Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας
PMI 17-C: Συναλλαγές Βάσει
Εμπιστευτικών Πληροφοριών
PMI 18-C: Χρήση της
Τεχνολογίας Υπολογιστών
PMI 18-CG2: Κατευθυντήριες
Οδηγίες σχετικά με τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΑ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Επικοινωνούμε με ειλικρίνεια,
αίσθημα δικαίου και σεβασμό.

Οι οικονομικές καταστάσεις μας είναι ακριβείς και κατανοητές.

Όλοι μας προσδιορίζουμε την ταυτότητα της PMI.

Οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε αυτά που δηλώνουμε.
Οι οικονομικές καταστάσεις και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της
εταιρείας μας που κοινοποιούμε στις Αρχές και στο κοινό πρέπει να δίνουν
μια κατανοητή και πλήρη εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μας. Συμβουλευτείτε το γραφείο επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας μας,
προτού δώσετε χρηματοοικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες που δεν
προορίζονται για το κοινό σε ένα μέλος της επενδυτικής κοινότητας.

Λίγοι από εμάς έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί να κάνουν
δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, σε επενδυτές, κυβερνητικούς
ή επιστημονικούς φορείς, αλλά όλοι μας αλληλεπιδρούμε με το
κοινό. Να θυμάστε ότι είμαστε ειλικρινείς στην επικοινωνία μας
και ότι δεν κάνουμε ισχυρισμούς που αφορούν τα προϊόντα μας
και σχετίζονται με την υγεία χωρίς επιστημονικά στοιχεία, ούτε
καν σε συγγενείς και φίλους.

Κοινοποιούμε την υποστήριξή μας. Επιμένουμε στη διαφάνεια όσον
αφορά τον ρόλο μας στην ανάπτυξη υλικών, τα οποία έχουν ως στόχο την
άσκηση επιρροής σε πολιτικές που ενδιαφέρουν την εταιρεία μας. Σε αυτά,
περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της εργασίας που έχουμε χρηματοδοτήσει
σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα μας στην υγεία, καθώς και
τα δεδομένα και τις θέσεις που παρουσιάζουν τρίτα μέρη εκ μέρους μας και
με δικές μας δαπάνες, και έχουν στόχο την ενημέρωση των αποφάσεων που
σχετίζονται με πολιτικές. Εάν η γνώση της οικονομικής υποστήριξής μας ή της
συμμετοχής μας σε ένα έργο ή της σχέσης με κάποιον θα αποτελούσε ουσιώδη
παράγοντα ώστε να λάβει κάποιος μια απόφαση που αφορά την εταιρεία μας,
τότε πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να την κοινοποιήσουμε.

Οι ίδιες αρχές ισχύουν και στον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνούμε εντός εταιρείας. Να είστε ειλικρινείς,

Η εμπιστοσύνη του κοινού στην PMI
είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
εταιρείας μας. Για να διατηρήσουμε
αυτή την εμπιστοσύνη, κάθε
εξωτερική επικοινωνία μας, είτε
επίσημη είτε ανεπίσημη, πρέπει να
είναι αληθής, αρμόζουσα και να μην
είναι παραπλανητική. Εφαρμόζουμε
την ίδια πρακτική και όσον αφορά
την επικοινωνία και τα αρχεία εντός
εταιρείας.

Διατηρούμε ακριβή βιβλία και αρχεία. Τα ακριβή βιβλία και αρχεία
περιλαμβάνουν περισσότερα από τις οικονομικές καταστάσεις. Η αναφορά
οποιωνδήποτε επιχειρηματικών πληροφοριών από εργαζομένους και από την
εταιρεία πρέπει να είναι ακριβής, πλήρης και έγκαιρη.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

PMI 1-C: Διαχείριση
Εταιρικών Πληροφοριών
PMI 18-CG2: Κατευθυντήριες
Οδηγίες σχετικά με τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
PMI 31-C: Εξωτερική
Επικοινωνία και Δημόσιες
Δηλώσεις

Να διατηρείτε τα αρχεία που απαιτούνται από τον νόμο και από
την εταιρεία. Κάθε θυγατρική διαθέτει ένα πρόγραμμα διατήρησης, στο
οποίο αναφέρεται ποια έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται και για πόσο διάστημα.
Τα προγράμματα αυτά διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση έχει τις πληροφορίες
που χρειάζεται για να λειτουργεί, καθώς και ότι πληρούμε τις κανονιστικές
απαιτήσεις. Εάν λάβατε Ειδοποίηση για Υποχρέωση Διατήρησης Εγγράφων
Νομικού Ενδιαφέροντος, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της και να
διατηρήσετε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν.

ακριβείς και πλήρεις στις καθημερινές σας επικοινωνίες.
Αφιερώστε χρόνο για να γίνετε κατανοητοί. Μην μπερδεύετε
τα γεγονότα με τις προσωπικές απόψεις. Εάν πρέπει να κάνετε
κάποια υπόθεση για ένα ζήτημα, καταστήστε σαφές ότι κάνετε
υποθέσεις. Μην κάνετε νομικές αξιολογήσεις και μην προσφέρετε
νομικές απόψεις στα κείμενά σας, εκτός εάν αυτό είναι μέρος της
εργασίας σας.

Η προσωπική σας χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης δεν είναι πάντα τόσο προσωπική. Μην
χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς σας λογαριασμούς σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίζετε ή να προωθείτε τα
συμβατικά μας προϊόντα ή τα προϊόντα μας που δεν παράγουν
καπνό. Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας
που αφορούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κατανοήστε πως οτιδήποτε λέτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αποτελεί δημόσια επικοινωνία και ενδέχεται να θεωρηθεί
εσφαλμένα εταιρική δήλωση αντί προσωπική άποψη, ή θα
μπορούσε να αποτελέσει ακούσια κοινοποίηση εμπιστευτικών
εταιρικών πληροφοριών. Δεν πρέπει να παραπληροφορούμε
το κοινό ή να παραβιάζουμε νόμους περί επενδύσεων και
εμπιστευτικότητας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Το κοινό μπορεί να αξιολογήσει
και να εμπιστευτεί το
επιστημονικό μας έργο.

Αναπτύσσουμε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό,
χρησιμοποιώντας αντικειμενικές, διεπιστημονικές μεθόδους.

Διενεργούμε έρευνες χωρίς να πιέζουμε προς
την εξαγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Εφαρμόζουμε τα ισχύοντα πρότυπα και τις αρχές των Ορθών Εργαστηριακών
Πρακτικών και των Ορθών Κλινικών Πρακτικών στους σχεδιασμούς
μελετών, την ερμηνεία των δεδομένων και τις κανονιστικές αξιολογήσεις.
Αναλαμβάνουμε πρώτοι να αναπτύξουμε νέες μεθόδους, εάν δεν υπάρχουν.
Χρησιμοποιούμε την εμπειρία των επιστημονικών μας συνεργατών από
διάφορους κλάδους, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των
αυστηρών κανονιστικών αρχών ή και να τις ξεπεράσουμε.

Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε παροτρύνει όλους τους
επιστημονικούς συνεργάτες μας να δρουν ανεξάρτητα και να
εκφράζουν την άποψή τους για επιστημονικά ζητήματα. Κάθε
άτομο που εργάζεται σε επιστημονικό έργο έχει την υποχρέωση
να μιλά ελεύθερα σχετικά με πιθανά επιστημονικά παραπτώματα.

Ο έλεγχος ποιότητας και οι υπόλοιπες διαδικασίες που
εφαρμόζουμε διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μας είναι
ακριβή και αξιόπιστα. Διαθέτουμε ένα στιβαρό πλαίσιο ποιότητας στο

Ακολουθήστε τη δοκιμασμένη διαδικασία εσωτερικής εξέτασης
που εφαρμόζουμε προτού κοινοποιήσετε επιστημονικά
αποτελέσματα, δημοσιεύσετε εταιρικές δηλώσεις ή προβείτε
σε ισχυρισμούς που απευθύνονται στους καταναλωτές. Να
κατανοείτε τα επιστημονικά στοιχεία προτού κοινοποιήσετε
επιστημονικά δεδομένα.

Η έρευνά μας αφορά την καλύτερη
κατανόηση των προϊόντων μας.
Αυτό ισχύει σε όλο το εύρος των
επιστημονικών μας έργων, τα οποία
πραγματοποιούνται από εμάς και για
εμάς. Αυτή η ενότητα εστιάζει στα
προϊόντα που δεν παράγουν καπνό,
ωστόσο, όλο το επιστημονικό μας
έργο πρέπει να χαρακτηρίζεται
από σχολαστικότητα, διαφάνεια και
αντικειμενικότητα.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Η αξιοπιστία των επιστημονικών
μας ευρημάτων είναι εξαιρετικά
σημαντική για την αποδοχή των
προϊόντων μας. Γνωρίζουμε ότι, εάν δεν
σεβαστούμε τις βέλτιστες πρακτικές
ή εάν αδιαφορήσουμε για τις αξίες
της επιστημονικής ακεραιότητας, θα
αποτύχουμε.

οποίο διενεργείται η έρευνά μας για τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό
κατά τη διάρκεια των φάσεων της ανάπτυξης, της αξιολόγησης και της
παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία. Δεν προσπερνάμε διαδικασίες στο
επιστημονικό μας έργο. Διασφαλίζουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς μας
μπορούν να εξακριβωθούν και να ανακτηθούν.

Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις βάσει
των επιστημονικών στοιχείων που παρέχουμε.

Επιζητούμε την εξωτερική επαλήθευση των ευρημάτων μας.
Η έρευνά μας για τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό δημοσιεύεται σε
επιστημονικά περιοδικά, ενώ υποστηρίζουμε τα επιστημονικά συμπεράσματά
μας κοινοποιώντας δημόσια τα επιστημονικά δεδομένα μας. Συνεργαζόμαστε
έμπρακτα με εξωτερικούς ερευνητές και χρησιμοποιούμε τα ευρήματά τους.

PMI 7-C: Ρύθμιση, Ανάπτυξη και
Παραγωγή Προϊόντων της PMI
PMIScience.com
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΆ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Συμβάλλουμε στην αποτροπή
της παράνομης πώλησης των
προϊόντων μας και στην κατάχρηση
των εταιρικών μας πόρων.

Διαθέτουμε επιχειρηματικές πρακτικές σχεδιασμένες ώστε να
προλαμβάνουν την εγκληματική εκμετάλλευση. Ξέπλυμα χρήματος

Το πρότυπο Γνωρίστε τους Πελάτες σας, καθώς και άλλα
δημοσιονομικά και εμπορικά πρότυπα σας βοηθούν
να ολοκληρώνετε ταχύτερα την εργασία σας και μας
προστατεύουν όλους από προβλήματα. Οι πρακτικές της

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Μεγάλος αριθμός καπνιστών σε όλο τον
κόσμο προτιμά τα δικά μας σήματα από
τα υπόλοιπα. Αυτό είναι σαφέστατα πολύ
θετικό, αλλά αυξάνει τα κίνητρα των
εγκληματιών να εμπορεύονται τα προϊόντα
μας με λαθραίο τρόπο, παραβιάζοντας τους
τελωνειακούς και φορολογικούς νόμους
ή να χρησιμοποιούν την εταιρεία μας για
ξέπλυμα χρήματος. Οι προδιαγραφές της
PMI είναι σαφείς: Δεν θα επιτρέψουμε,
παραβλέψουμε, διευκολύνουμε ή
υποστηρίξουμε το λαθρεμπόριο ή το
ξέπλυμα χρήματος. Συνεργαζόμαστε
με τις κυβερνήσεις για να σταματήσει η
παράνομη πώληση των προϊόντων μας.
Η αξιοπιστία μας σε αυτόν τον τομέα
εξαρτάται από την επαγρύπνησή μας
όσον αφορά δραστηριότητες ή πρακτικές
οι οποίες ενδέχεται να διακυβεύσουν τις
προδιαγραφές μας.

PMI 9-C: Γνωρίστε τον
Προμηθευτή Σας
PMI 10-C: Γνωρίστε τους
Πελάτες σας και Καταπολέμηση
Παράνομης Διακίνησης

είναι η διαδικασία με την οποία ορισμένα άτομα ή εταιρείες προσπαθούν να
αποκρύψουν την πηγή παράνομων κεφαλαίων ή να κάνουν την πηγή των
παράνομων κεφαλαίων τους να φαίνεται νόμιμη. Η PMI συμμορφώνεται με τους
νόμους ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, χρησιμοποιώντας διαδικασίες για την
αποφυγή αποδοχής μετρητών ή πόρων ισοδύναμων με μετρητά που αποτελούν
έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την αποφυγή του λαθρεμπορίου,
οι θυγατρικές μας παρακολουθούν στενά τους όγκους πωλήσεων και
αναλαμβάνουν δράση εάν υποπτευθούν παράνομη κυκλοφορία των
προϊόντων μας.

Ελέγχουμε εξονυχιστικά τους πιθανούς νέους πελάτες, προμηθευτές και
ανεξάρτητους κατασκευαστές. Συνεργαζόμαστε μόνο με όσους έχουν τα

εταιρείας για τον έλεγχο των πελατών και άλλων τρίτων μερών
ίσως μοιάζουν κουραστικές και χρονοβόρες, χάρη σε αυτές όμως
η επιχείρησή μας λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και νόμιμα. Οι
Η.Π.Α. και άλλες χώρες επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά
τις συναλλαγές με διάφορες χώρες και με χιλιάδες άτομα, και
πρόκειται για μια λίστα που αλλάζει καθημερινά. Το σύστημά μας
μάς βοηθά να αποφεύγουμε τις παραβιάσεις και να συλλέγουμε
τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να ανταποκρινόμαστε σε
ένα κυβερνητικό αίτημα.

ίδια πρότυπα συμμόρφωσης και ακεραιότητας με εμάς. Το Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου διαθέτει διαδικασίες για να εντοπίζει πιθανά προβλήματα με τους
συνεργάτες. Πραγματοποιούμε ελέγχους ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν
συνεργαζόμαστε με χώρες, καθεστώτα, οργανισμούς ή άτομα που υπόκεινται
σε εμπορικές κυρώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούμε. Ο έλεγχος
αυτός πρέπει να πραγματοποιείται προτού συνάψουμε μια νέα συνεργασία.

Συμμορφωνόμαστε με περιορισμούς κατά του εμπορικού αποκλεισμού.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α., απαιτείται από την PMI να αναφέρει
στην κυβέρνηση των Η.Π.Α., και να μην ικανοποιεί, οποιοδήποτε αίτημα
αφορά εμπορικούς αποκλεισμούς από το εξωτερικό που αντίκεινται στην
πολιτική της κυβέρνησης των Η.Π.Α. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να προβαίνουν
σε καμία ενέργεια, να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να κάνουν
οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμμετοχή σε παράνομο
εμπορικό αποκλεισμό ξένων χωρών. Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους
απαγορευμένους εμπορικούς αποκλεισμούς είναι διαθέσιμες από το Νομικό
Τμήμα.

PMI 11-C: Αποδεκτοί Τρόποι
Πληρωμής
PMI 15-C: Φορολογία
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΏΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Λαμβάνουμε δίκαιες και αντικειμενικές
αποφάσεις.

Κοινοποιήστε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Η προσωπική σας

Η διαδικασία κοινοποίησης περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων είναι απλή, εμπιστευτική και δίκαιη. Η εταιρεία παρέχει

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Συγκρούσεις συμφερόντων προκύπτουν όταν οι
προσωπικές, κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές
δραστηριότητες ενός εργαζομένου εμπλέκονται
με τα εργασιακά του καθήκοντα. Οι περισσότερες
συγκρούσεις συμφερόντων έχουν να κάνουν με
προσωπικές σχέσεις, όπως το να έχετε κάποιον
στενό συγγενή ο οποίος εργάζεται σε μια
εταιρεία που θέλει να συνεργαστεί με την PMI. Οι
αποφάσεις μας θα πρέπει πάντοτε να βασίζονται
στο τι είναι καλύτερο για την PMI, όχι για εμάς
προσωπικά. Η σύγκρουση συμφερόντων δεν
αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα. Οι απαιτήσεις
μας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων
προωθούν τη λήψη δίκαιων αποφάσεων, καθώς
απαιτούν την κοινοποίηση, τον έλεγχο και τoν
πιθανό περιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων που ίσως επηρεάσουν την
επαγγελματική μας αμεροληψία. Παρομοίως,
οι κανόνες μας που αφορούν τα δώρα και την
ψυχαγωγία απαγορεύουν την αποδοχή ή την
προσφορά οποιουδήποτε αντικειμένου θα
μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μας
κρίση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βασιστούμε
ο ένας στον άλλο ότι θα λάβουμε τις σωστές
αποφάσεις, ενώ δημιουργεί για την εταιρεία μας
τη φήμη ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες με τίμιο τρόπο.

PMI 13-C: Συγκρούσεις
συμφερόντων
PMI 14-C: Επαφές με Κυβερνητικούς
Αξιωματούχους και Συνεργάτες.
Πολιτική Δραστηριότητα

ζωή είναι προσωπική σας υπόθεση. Η εταιρεία το σέβεται αυτό, πρέπει
όμως να γνωρίζει εάν υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες τα προσωπικά σας
συμφέροντα ίσως εμπλέκονται με τα εργασιακά σας καθήκοντα. Πρέπει
να κοινοποιήσετε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που σας αφορούν
στο Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, ακόμα και εάν πιστεύετε ότι
μπορείτε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα χωρίς βοήθεια. Οι περισσότεροι
άνθρωποι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους να λαμβάνουν αμερόληπτες
αποφάσεις όταν έρχονται αντιμέτωποι με συγκρουόμενα προσωπικά
συμφέροντα. Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξετε την αμεροληψία σας είναι
να εμπλέξετε τρίτα πρόσωπα, τα οποία συνήθως βρίσκουν τρόπους να
μετριάσουν τη σύγκρουση συμφερόντων.

Μην προσφέρετε δώρα ή ψυχαγωγία για να επηρεάσετε την
επαγγελματική κρίση άλλων. Η προσφορά δώρων και ψυχαγωγίας
είναι ένας νόμιμος τρόπος δημιουργίας επαγγελματικών σχέσεων και
έκφρασης εκτίμησης. Ωστόσο, τα δώρα και η ψυχαγωγία δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν την αμεροληψία των ατόμων με
τους οποίους συνεργαζόμαστε. Συγκεκριμένες πληροφορίες θα βρείτε
στους κανόνες περί δώρων. Να χρησιμοποιείτε πάντα την κρίση σας και
να αποφεύγετε οτιδήποτε είναι ιδιαίτερα πολυτελές ή όχι σύνηθες ή το
οποίο θα φέρει σε δύσκολη θέση τους συναδέλφους σας ή την εταιρεία. Μη
συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ψυχαγωγία είναι ύποπτη ή έχει σεξουαλικό
περιεχόμενο. Γενικά, απαιτείται έγκριση για να προσφέρετε δώρα που η αξία
τους ξεπερνά τα 250 δολάρια Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού
έτους. Οι θυγατρικές δύνανται να θέσουν χαμηλότερα όρια.

στους εργαζόμενους απλά εργαλεία για την κοινοποίηση περιπτώσεων
σύγκρουσης συμφερόντων. Μάλιστα, οι περισσότερες πιθανές
συγκρούσεις αποχαρακτηρίζονται και θέτονται κατάλληλες προϋποθέσεις
για τους εμπλεκόμενους. Εάν κοινοποιήσετε μια σύγκρουση συμφερόντων,
αυτή θα εξεταστεί μόνο από άτομα που πρέπει να γνωρίζουν το ζήτημα.

Ποιος είναι «στενός συγγενής»; «Στενός συγγενής» είναι ένας ή μία
σύντροφος, οι γονείς και οι θετοί γονείς, τα παιδιά και τα θετά παιδιά, τα
αδέλφια, τα θετά αδέλφια, τα ανίψια, οι θείες και οι θείοι, οι γιαγιάδες και
οι παππούδες, τα εγγόνια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας. Οι κανόνες περί
«στενών συγγενών» ισχύουν και για το άτομο με το οποίο διατηρείτε στενή
προσωπική σχέση. Ζητήστε τη βοήθεια του Τμήματος Δεοντολογίας και
Συμμόρφωσης, εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ένα πρόσωπο είναι «στενός
συγγενής».

Μην εφαρμόζετε τους κανόνες που αφορούν τα δώρα σε
περιστάσεις κατά τις οποίες δεν προσφέρετε δώρο. Βεβαιωθείτε
ότι κατανοείτε τι είναι δώρο. Στις συνεργασίες μας με φορείς χάραξης
πολιτικής και άλλους παράγοντες στο πλαίσιο της δουλειάς μας με
προϊόντα που δεν παράγουν καπνό, ορισμένες φορές αφήνουμε μια
συσκευή ή έναν περιορισμένο αριθμό αναλώσιμων προϊόντων που δεν
προορίζονται για προσωπική χρήση, αλλά για σκοπούς ενημέρωσης και
δοκιμών. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κανόνες που διέπουν αυτά
τα προϊόντα.

Μην δέχεστε δώρα ή ψυχαγωγία που μπορούν να επηρεάσουν την
επαγγελματική σας αμεροληψία. Μην δέχεστε οτιδήποτε παραβιάζει
τους κανόνες περί δώρων της εταιρείας ή το οποίο θα μπορούσε να φέρει σε
δύσκολη θέση τους συναδέλφους σας ή την εταιρεία. Ενδέχεται να απαιτείται
έγκριση για την αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας με αξία μεγαλύτερη από την
προκαθορισμένη κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, επομένως
φροντίστε να συμβουλευτείτε τις σχετικές πρακτικές της PMI ή τα όρια που
ισχύουν στην εκάστοτε περιοχή.

Κοινοποίηση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα μας ή επικοινωνήστε
απευθείας με το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Εάν θεωρείτε ότι το ζήτημα δεν χρειάζεται να διατηρήσει τον
ιδιωτικό του χαρακτήρα, ενημερώστε τον προϊστάμενό σας.
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ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Τι κάνουμε

Πώς το κάνουμε

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε

Δέσμευσή μας είναι η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Εξακολουθούμε να μειώνουμε το ενεργειακό
αποτύπωμα της εταιρείας μας. Έχουμε ετήσιους,

Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που έχουν την ίδια
δέσμευση ως προς τη συμμόρφωση και την ακεραιότητα
με εμάς. Τα πρόσωπα με τα οποία επιλέγουμε να συνεργαστούμε στην

Η επίτευξη της μακροπρόθεσμης
ανάπτυξης εξαρτάται από τη
βιωσιμότητα των εσωτερικών και
εξωτερικών εφοδιαστικών αλυσίδων.
Μειώνουμε τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
μας και προωθούμε τη βιωσιμότητα
των φυσικών πόρων στους οποίους
βασιζόμαστε.
Αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία
τα ζητήματα παιδικής και
καταναγκαστικής εργασίας και
δραστηριοποιούμαστε για να τα
αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι ενέργειες
βελτιώνουν τα αποτελέσματα
των επιχειρηματικών μας
δραστηριοτήτων, καθώς και τις ζωές
των ανθρώπων στις κοινότητες στις
οποίες λειτουργούμε.

ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Κώδικας Γεωργικών Εργασιακών
Πρακτικών της PMI
PMI 8-C: Περιβάλλον, Υγεία και
Ασφάλεια
PMI 12-C: Φιλανθρωπικές
Εισφορές
Αρχές Υπεύθυνων Προμηθειών
της PMI

πενταετείς και εικοσαετείς στόχους για τη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας μας.
Μεταξύ των πρωτοβουλιών μας είναι η βιωσιμότητα στην
αγροτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων της αποψίλωσης,
της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, της ανακύκλωσης και
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Κοινοποιούμε την
πρόοδό μας σε ετήσια βάση.

Εργαζόμαστε με στόχο την εξάλειψη της παιδικής
και της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και
άλλων μορφών καταχρηστικής εργασίας, στην
εφοδιαστική αλυσίδα μας. Δεν επιτρέπουμε την παιδική ή

εφοδιαστική αλυσίδα μας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν
οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας, επηρεάζουν τη φήμη και τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εάν βρίσκεστε σε διαδικασία
επιλογής ενός νέου ή επαναξιολόγησης ενός υφιστάμενου προμηθευτή,
βεβαιωθείτε ότι κατανοεί τις αρχές μας και να είστε σε επαγρύπνηση
προκειμένου να εντοπίσετε οτιδήποτε θα μπορούσε να διακυβεύσει τα
πρότυπά μας.

καταναγκαστική εργασία και δεν προσλαμβάνουμε παιδιά ούτε
άτομα με καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας στην εταιρεία
μας. Συνεργαζόμαστε στενά με γεωργικούς παραγωγούς για
την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, προκειμένου να
βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών τους. Αναμένουμε
από τους γεωργικούς παραγωγούς να πληρούν τις απαιτήσεις
του Κώδικα Γεωργικών Εργασιακών Πρακτικών της εταιρείας
μας. Το φιλανθρωπικό πρόγραμμα προσφοράς της εταιρείας μας
συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών για αγροτικές κοινότητες.

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να
εφαρμόζουν τις Αρχές Υπεύθυνων Προμηθειών
της εταιρείας μας, με επιμέλεια και διαφάνεια. Στην
PMI, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιβαλλοντική
διαχείριση, την επιχειρηματική ακεραιότητα και την
καταπολέμηση της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι οι κοινές
προσπάθειες για τη δημιουργία μιας βιωσιμότερης εφοδιαστικής
αλυσίδας θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση των
επιχειρηματικών σχέσεών μας και τη δημιουργία αξίας για τις
εταιρείες μας, αντίστοιχα.
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Η κουλτούρα του οργανισμού μας επηρεάζει τις ενέργειές μας.
Οι παράγοντες που δημιουργούν την εταιρική κουλτούρα είναι πολλοί. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε ως
ομάδες, η φήμη μας όσον αφορά την ειλικρίνεια, το αίσθημα δικαίου που διέπει τον οργανισμό, ο σεβασμός που δείχνουμε ο ένας στον άλλο
και στους καταναλωτές μας, οι αντιλήψεις περί εταιρικών πολιτικών, η πίεση λόγω ανταγωνισμού, ακόμα και οι φήμες, συμβάλλουν, με θετικό
ή με αρνητικό τρόπο, στη διαμόρφωση της εταιρικής μας κουλτούρας. Τα άτομα στα οποία η εταιρεία εμπιστεύεται την επιτήρηση άλλων
έχουν το ειδικό καθήκον να διαμορφώνουν την εταιρική μας κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον των ομάδων τους.

Γνωρίζουν και κατανοούν τον παρόντα Οδηγό και τις Αρχές και Πρακτικές της PMI που σχετίζονται με τη
θέση εργασίας τους.
Όλοι οι
προϊστάμενοι
πρέπει να
διασφαλίζουν ότι
οι ομάδες τους:

Κατανοούν ότι ο παρών Οδηγός και οι Αρχές και Πρακτικές της PMI εφαρμόζονται δίκαια και με συνέπεια.
Αισθάνονται άνετα να μιλήσουν ελεύθερα σχετικά με ζητήματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και
περιμένουν ότι η εταιρεία θα ακούσει τις ανησυχίες τους.
Φροντίζουν οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, ειλικρίνεια,
αίσθημα δικαίου και σεβασμό.

Η διατήρηση της σωστής κουλτούρας δεν συνίσταται απλώς στο να λέμε στους εργαζομένους να ακολουθούν τους κανόνες, είναι κάτι πολύ
δυσκολότερο. Προ πάντων, απαιτεί αυθεντική ηγετική συμπεριφορά. Δείξτε τι σημαίνει να ενεργούμε με ακεραιότητα. Κερδίστε την εμπιστοσύνη της ομάδας
σας, μιλώντας για τα θέματα του παρόντος Οδηγού. Κάντε ερωτήσεις, ακούστε τι έχει να σας πει και ενεργήστε αναλόγως.

Η θέση του προϊσταμένου απαιτεί θάρρος. Συνέπεια και αξιοπιστία πάνε μαζί. Μην ξεχνάτε ότι το να είστε ηγέτης δεν σημαίνει να ικανοποιείτε τους πολλούς
ή να ηρεμείτε ένα ιδιαίτερα δύσκολο μέλος της ομάδας σας, αλλά να εμπνέετε τους άλλους να σας ακολουθήσουν, να δημιουργείτε αίσθηση κοινότητας και να
θέτετε εποικοδομητικές προκλήσεις.
Εάν κάποιος μιλήσει ελεύθερα σχετικά με μια υποψία του περί παραπτώματος, μην ξεχνάτε ότι κάνει το καθήκον του ως εργαζόμενος και πρέπει να
αντιμετωπιστεί με σεβασμό. Μην κάνετε την έρευνα εσείς οι ίδιοι. Να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, ώστε η εταιρεία να
μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αντικειμενικά.

Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι αμφίδρομη. Εάν πιστεύετε ότι ο προϊστάμενός σας θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να υποστηρίξει την κουλτούρα μας
σχετικά με τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση, τότε μιλήστε στον προϊστάμενό σας ή σε άλλα άτομα στην εταιρεία.
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Ο παρών Οδηγός περιλαμβάνει υποχρεωτικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, τα στελέχη και
τους διευθυντές της PMI, καθώς και για οποιονδήποτε προβαίνει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκ μέρους
μας. Οι παραβιάσεις του παρόντα Οδηγού ή των Αρχών και Πρακτικών Συμμόρφωσης ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.
Καμία αποποίηση ευθύνης για οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Οδηγού δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο παρών Οδηγός εφαρμόζεται στη Philip Morris International Inc. και στις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της, που
αναφέρονται συνολικά ως Philip Morris International, PMI ή εταιρεία.
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