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Η εταιρεία μας

Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George 
Merck, τονίζοντας τη βασική αρχή της εταιρείας το 1950, είπε: «Προσπαθούμε να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ιατρική 
είναι για τους ανθρώπους». Καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στην ισχυρή κληρονομιά καινοτομιών στα 
εργαστήριά μας για να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη θετική επιστροφή στην επένδυσή μας, το στοιχείο που δεν 
θα αλλάξει ποτέ είναι η δέσμευσή μας στο να ενεργούμε με ακεραιότητα και δεοντολογία.

Παρόλο που μιλάμε πολλές γλώσσες και αντιπροσωπεύουμε πολλούς πολιτισμούς, είμαστε ενωμένοι στην 
προσπάθειά μας να παρέχουμε πρωτοποριακά φάρμακα με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Οι αξίες και τα πρότυπά 
μας είναι αυτά που μας κάνουν την MSD. Είναι η βάση της επιτυχίας μας.

«Προσπαθούμε να μην 
ξεχνάμε ποτέ ότι η ιατρική 
είναι για τους ανθρώπους. 
Σκοπός δεν είναι τα κέρδη. 
Τα κέρδη έπονται. Και αν 
το θυμόμαστε αυτό, δεν 
θα σταματήσουμε ποτέ να 
έχουμε κέρδη».

- George W. Merck, 1950
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Το όραμά μας
Να κάνουμε αισθητή διαφορά στις ζωές των ανθρώπων παγκοσμίως μέσω των 
καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, των εμβολίων και των προϊόντων για την 
υγεία των ζώων. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να είμαστε μια πρωτοποριακή, 
βιοφαρμακευτική εταιρεία που δίνει έμφαση στην έρευνα και είμαστε αφοσιωμένοι 
στην παροχή κορυφαίων καινοτομιών και λύσεων για το σήμερα και για το μέλλον.

Η αποστολή μας
Να ανακαλύπτουμε, να αναπτύσσουμε και να 
παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που 
σώζουν και βελτιώνουν ζωές. 

Το έργο μας έχει σημασία

«Στην αποστολή μας να εφευρίσκουμε 
φάρμακα και εμβόλια που σώζουν και 
βελτιώνουν ζωές, ο βασικός πυρήνας της 
ύπαρξής μας ως εταιρεία εμπερικλείεται 
στις αξίες και τα πρότυπά μας. Είναι και 
θα είναι θεμελιώδη στοιχεία της επιτυχίας 
μας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον». 

-Kenneth Frazier  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
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Οι μέτοχοί μας
Οι μέτοχοί μας εμπιστεύονται σε μας τα χρήματα που 
έχουν συγκεντρώσει με σκληρή δουλειά. Ως ανταπόδοση, 
αναμένουν ορθή εταιρική διοίκηση, ειλικρινή, σωστή 
και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και 
δημοσίευση ξεκάθαρων εκθέσεων και κοινοποιήσεων. 

Οι προμηθευτές και οι διανομείς μας
Χωρίς την εμπιστοσύνη, μια επιχειρηματική σχέση διαρκεί 
όσο μία μόνο συναλλαγή. Εκτιμούμε τους προμηθευτές μας 
και εργαζόμαστε για να τους συμπεριφερόμαστε πάντα με 
ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό. Με τη σειρά μας κι εμείς, 
αναμένουμε από αυτούς να εφαρμόζουν αξίες και πρότυπα 
που ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας. 

Οι κοινότητές μας και η κοινωνία
Οι κοινότητές μας είναι οι γείτονές μας και περιμένουν από 
εμάς να είμαστε σωστοί εταιρικοί πολίτες. Με υπερηφάνεια 
υποστηρίζουμε μια ποικιλία κοινωνικών προγραμμάτων και 
προγραμμάτων υγείας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 
Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους, τους κανόνες και 
τους κανονισμούς που ισχύουν για την επιχείρησή μας.

Οι πελάτες και οι ασθενείς μας
Τα προϊόντα μας επηρεάζουν ζωές κάθε μέρα. Αυτό εμείς 
το βλέπουμε ως προνόμιο και εργαζόμαστε άοκνα για να 
εντοπίσουμε τις σημαντικότερες ανάγκες των πελατών 
και των ασθενών μας. Αφιερώνουμε τους πόρους μας 
στην κάλυψη αυτών των αναγκών και στην επίτευξη της 
εμπιστοσύνης τους καθημερινά. 

Οι υπάλληλοί μας
Οι γνώσεις, η φαντασία και οι δεξιότητες των εργαζομένων μας 
προάγουν τις καινοτομίες μας. Ως εργαζόμενοι, προσπαθούμε 
να δημιουργήσουμε στον χώρο εργασίας ένα περιβάλλον που 
εμπνέει εμπιστοσύνη, ένταξη και σεβασμό, ώστε να προωθείται 
η πρωτοποριακή σκέψη και η εφευρετικότητα.

Δεσμευόμαστε στην προώθηση των 
συμφερόντων των μετόχων μας, αυτού 
του ευρύτατου συνόλου ανθρώπων 
και κοινοτήτων των οποίων τις ζωές 
επηρεάζουμε με όσα κάνουμε.

Ο τρόπος που το επιτελούμε έχει σημασία
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Οι αξίες και τα πρότυπά μας μάς ενώνουν

Πάνω απ' όλα οι ασθενείς
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Φιλοδοξούμε να 
βελτιώσουμε την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων 
και των ζώων σε όλον τον κόσμο και να διευρύνουμε την 
πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα και τα εμβόλιά 
μας. Όλες οι ενέργειές μας πρέπει να είναι ανάλογες της 
ευθύνης μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν 
ή χρειάζονται τα προϊόντα μας. 

Καινοτομία και 
επιστημονική υπεροχή

Είμαστε αφοσιωμένοι στο υψηλότερο 
επίπεδο καινοτομίας και επιστημονικής 

υπεροχής. Η έρευνά μας καθοδηγείται από τη 
δέσμευση για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας 
ζωής. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να καλύψουμε 

τις σημαντικότερες ανάγκες των ασθενών και των 
πελατών μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας καινοτομίας. 

Aκεραιότητα και δεοντολογία 
Δεσμευόμαστε στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και 
δεοντολογίας. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πελάτες, 

τους ανταγωνιστές, τους διανομείς, τους προμηθευτές 
μας και τους μετόχους μας, καθώς και τις κοινότητες που 

εξυπηρετούμε παγκοσμίως. Δεν παρακάμπτουμε τις 
επαγγελματικές και δεοντολογικές μας αρχές κατά την 

άσκηση των καθηκόντων μας. Η αλληλεπίδρασή 
μας με κάθε τμήμα της κοινωνίας πρέπει 

να διακρίνεται από διαφάνεια και να 
αντικατοπτρίζει αυτά τα υψηλά πρότυπα. 

Σεβασμός στους ανθρώπους
Η ικανότητά μας να υπερέχουμε εξαρτάται 
από την ακεραιότητα, τις γνώσεις, τη 
φαντασία, τις δεξιότητες, την ποικιλομορφία, 
την ασφάλεια και την ομαδική εργασία των 
υπαλλήλων μας. Για αυτό τον λόγο, εργαζόμαστε για να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού, 
ένταξης και υπευθυνότητας. Ανταμείβουμε τη δέσμευση και 
τις καλές επιδόσεις και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των 
υπαλλήλων μας και των οικογενειών τους.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι πολιτικές που μας 
καθοδηγούν

Μας καθοδηγούν σε ένα μονοπάτι 
με αρχές το οποίο μας καθιστά  

μια εταιρεία άξια  
εμπιστοσύνης

Αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα του εταιρικού χαρακτήρα μας.  
Είναι αυτά που μας κάνουν μια εταιρεία άξια εμπιστοσύνης.  

Καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας.

Οι αξίες και τα πρότυπά μας είναι θεμελιώδη στοιχεία της επιτυχίας μας.
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Οι εταιρικές πολιτικές μας αποτελούν πρότυπα 
συμπεριφοράς στις σχέσεις με τους μετόχους. 
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πολιτικές για να καθοδηγούμε 
τις αποφάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. 

01 Ασφάλεια ασθενών
Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες και οι ασθενείς 
έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
των προϊόντων.

02 Ποιότητα προϊόντων
Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα όταν οι άνθρωποι τα 
χρειάζονται, με ποιότητα που μπορούν να εμπιστεύονται.

03 Έρευνα
Η έρευνά μας καθοδηγείται από τη δέσμευσή μας στη 
διατήρηση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

04 Πρακτικές σε σχέση με τους πελάτες, πρακτικές 
μάρκετινγκ και επιχειρηματικές πρακτικές
Προσφέρουμε ακριβείς και ισορροπημένες πληροφορίες για 
τα προϊόντα μας και δεν εμπλεκόμαστε σε δραστηριότητες που 
ωφελούν ή επηρεάζουν ανάρμοστα τους πελάτες μας.

05 Πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς
Δεν υποσχόμαστε, προσφέρουμε, πληρώνουμε, ζητούμε 
ή δεχόμαστε οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας με σκοπό την 
αθέμιτη επιρροή στη λήψη αποφάσεων ή την επιτέλεση 
ενεργειών όσον αφορά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

06 Διαγωνισμοί και σχέσεις προμηθευτών
Αναγνωρίζοντας ότι οι προμηθευτές μας παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη συνολική επιτυχία μας, δημιουργούμε σχέσεις με 
εκείνους που προσφέρουν τη βέλτιστη συνολική αξία και 
μοιράζονται μία κοινή με εμάς δέσμευση στην ποιότητα, την 
τιμή, τη διανομή, την εξυπηρέτηση, την ποικιλομορφία, τη φήμη 
και τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές.

07 Καταπολέμηση του μονοπωλίου και 
δίκαιος ανταγωνισμός
Ανταγωνιζόμαστε επιθετικά αλλά και δίκαια, με στόχο την 
προώθηση ανοιχτών αγορών και την παροχή επιλογών στους 
πελάτες βάσει των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
υπηρεσιών μας, καθώς και βάσει της φήμης μας για ειλικρίνεια 
και δίκαιες συναλλαγές. 

08 Πολιτική παγκόσμιου εμπορίου
Ενεργούμε υπεύθυνα στη μετακίνηση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας διασυνοριακά σε συμμόρφωση με τους 
τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς εμπορίου που διέπουν  
τις επιχειρήσεις μας.

09 Χρηματοοικονομική ακεραιότητα
Ως υπεύθυνοι διαχειριστές, πιστεύουμε ότι η 
χρηματοοικονομική διαφάνεια και ακεραιότητα είναι ζωτικής 
σημασίας για την ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, 
εξασφαλίζοντας την επιτυχία της αποστολής μας και της 
μελλοντικής μας επιτυχίας και στοχεύοντας στην εμπιστοσύνη 
των μετόχων μας.

10 Συγκρούσεις συμφερόντων
Αναγνωρίζουμε και γνωστοποιούμε καταστάσεις που ενδέχεται 
να φαίνεται ότι διακυβεύουν την επιχειρηματική μας κρίση ή 
που ενδέχεται να επηρεάζουν αδικαιολόγητα τις επιχειρηματικές 
μας δραστηριότητες και όπου είναι αναγκαίο, εφαρμόζουμε 
ελέγχους για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

11 Συναλλαγές βάσει 
εμπιστευτικών πληροφοριών
Δεν προβαίνουμε σε ενέργειες που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών μας, όπως η κοινοποίηση 
εσωτερικών πληροφοριών που ανήκουν στην MSD και 
τους επιχειρηματικούς της εταίρους ή την κοινοποίηση 
«υποδείξεων» που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα 
επενδυτικές αποφάσεις.

12 Αποκάλυψη πληροφοριών για την MSD
Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να είμαστε ανοιχτοί και να 
προσφέρουμε την κατάλληλη διαφάνεια για τον τρόπο που 
λειτουργούμε, έτσι ώστε να διατηρούμε την εμπιστοσύνη και 
την πίστη των μετόχων μας.

13 Διαχείριση και προστασία πληροφοριών
Προστατεύουμε και εφαρμόζουμε υψηλά δεοντολογικά 
πρότυπα στην ορθή συλλογή, χρήση, διαχείριση και προστασία 
των ιδιοκτησιακών πληροφοριών της εταιρείας μας, καθώς και 
των πληροφοριών που μας εμπιστεύονται άλλοι.

14 Σεβασμός στην περιβαλλοντική υγεία  
και ασφάλεια 
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο 
εργασίας στους εργαζομένους μας, ελαχιστοποιώντας 
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των επιχειρήσεών μας 
και συνάπτοντας συνεργασίες με προμηθευτές που 
μοιράζονται τη δέσμευσή μας στην ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική διαχείριση.

15 Υποβολή αναφορών και απόκριση 
στα παραπτώματα
Δίνουμε τη δυνατότητα στην Εταιρεία να αντιμετωπίζει 
ενδεχόμενα παραπτώματα και προστατεύουμε τη φήμη της, 
αναφέροντας περιστατικά που παρατηρούμε ή υποψίες που 
έχουμε για κάτι αθέμιτο και δεν ανεχόμαστε αντίποινα εναντίον 
οποιουδήποτε αναφέρει κάποιο ζήτημα ή παρέχει πληροφορίες 
σε σχέση με μια έρευνα. 

16 Διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών
Υποστηρίζουμε τη χρήση των ελεγχόμενων ουσιών για τους 
κατάλληλους ιατρικούς, επιστημονικούς και εμπορικούς 
σκοπούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε ένα κλειστό σύστημα 
διανομής που εξασφαλίζει τους κατάλληλους ελέγχους σε σχέση 
με την απόκτηση, παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, 
διανομή και διάθεση.

17 Παγκόσμιοι ανθρώπινοι πόροι
Προάγουμε μια κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού, 
αξιοπρέπειας και ακεραιότητας, στην οποία προσελκύουμε 
και αναπτύσσουμε ιδιαίτερα ταλαντούχους, παρακινημένους 
εργαζόμενους από ποικιλία περιβαλλόντων, τους οποίους 
ενθαρρύνουμε ώστε να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις.

18 Φροντίδα και χρήση των ζώων
Συμπεριφερόμαστε σε όλα τα ζώα υπό την επίβλεψή μας  
με ανθρωπιά και τα χρησιμοποιούμε στην έρευνα μόνο  
σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επιστημονικά έγκυρη  
εναλλακτική επιλογή. 

19 Φιλανθρωπικές συνεισφορές 
και εθελοντισμός
Είμαστε φορείς θετικών αλλαγών στη βελτίωση της παγκόσμιας 
υγειονομικής περίθαλψης, στην προώθηση της εκπαίδευσης 
και στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων 
μέσω φιλανθρωπικών συνεισφορών και υποστήριξης στον 
εθελοντισμό των εργαζομένων.

Οι πολιτικές μας
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Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας, αλλά και οι πολιτικές μας, διευθετούν πολλά κοινού 
τύπου προβλήματα που παρουσιάζονται στον χώρο εργασίας. Αλλά δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή κατάσταση και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την 
άσκηση ορθής κρίσης.

Όταν αντιμετωπίζετε μια πρόκληση, 
αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σας 
βοηθήσουν να αποφασίσετε τι πρέπει 
να κάνετε.

Αποφάσεις με βάση τις αξίες

Θα μπορούσε η συμπεριφορά μου ή η 
απόφασή μου να βλάψει κάποιον ή κάτι;

Θα κλονίσει η συμπεριφορά μου την 
εμπιστοσύνη των πελατών, των ασθενών, 
των μετόχων ή άλλων εμπλεκομένων;

Είμαι πρόθυμος να αναλάβω την ευθύνη 
αυτής της απόφασης ή ενέργειας εάν 
προβαλλόταν στα ΜΜΕ;

Είμαι σίγουρος/η ότι η ενέργεια που 
προτείνω συνάδει με το γράμμα και το 
πνεύμα των εταιρικών πολιτικών μας, 
καθώς και με το ισχύον δίκαιο και τους 
κανονισμούς;

Αναρωτηθείτε… Μιλήστε 

Προστατέψτε τη φήμη που έχουμε κερδίσει ως 
εταιρεία λειτουργεί με ακεραιότητα και αναφέρετε 
οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να 
θέσει τη φήμη μας σε κίνδυνο.

Εάν δείτε ή υποψιάζεστε μια ανάρμοστη, 
αντιδεοντολογική ή παράνομη δραστηριότητα εκ 
μέρους ενός εργαζομένου, μιλήστε στον διευθυντή 
σας, ή στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας (π.χ. Τμήμα 
Συμμόρφωσης, Νομικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού) ή, όπου επιτρέπεται από τον νόμο, 
Μιλήστε ανοιχτά επικοινωνώντας στη διεύθυνση 
msdethics.com για να εκφράσετε τις ερωτήσεις 
ή τις ανησυχίες σας εμπιστευτικά, χωρίς το φόβο 
αντιποίνων. 

http://msdethics.com
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Το έργο μας έχει σημασία
Σώζουμε και βελτιώνουμε ζωές

Ο τρόπος που το επιτελούμε έχει σημασία
Ενεργούμε με ακεραιότητα και δεοντολογία


