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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ DANONE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

___________________________________________________________________________
Έκδοση

Έκδοση 1η

___________________________________________________________________________
Ιστορικό

Τέθηκε σε ισχύ τον 4/2016

___________________________________________________________________________
Διαδικασία Εγκρίσεως

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας
τον 4/2016

___________________________________________________________________________
Σε ποιους απευθύνεται

Σ’ όλους τους εργαζομένους της Danone

___________________________________________________________________________
Ιδιοκτήτης του Εγγράφου Ο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης
___________________________________________________________________________
Βαθμός Εμπιστευτικότητας Εσωτερική Χρήση
___________________________________________________________________________
Αριθμός Σελίδων
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___________________________________________________________________________
Γλώσσες

Αγγλικά (δεσμευτική γλώσσα), Γλώσσα Bahasa της Ινδονησίας, Κινέζικα,
Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά (γλώσσα αναφοράς)

___________________________________________________________________________

Η Danone S.A είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων δημιουργού που σχετίζονται με
αυτό το έγγραφο. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

01. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
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02. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
4

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
03. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

4

04. ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

5

05. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5

06. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

07. ΕΛΕΓΧΟΙ

6

08. ΕΓΕΙΡΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

6

Να συμπεριληφθεί στους συμβατικούς όρους. Αντίστοιχη μνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν
καταστρατηγείται το πνεύμα του κώδικα.
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Όρος 1: Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός
1.1
Η Danone αποσκοπεί να δημιουργήσει δίκαιες και δεοντολογικές σχέσεις με τους Εμπορικούς Εταίρους
μας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, διανομέων και όλων των Τρίτων Μερών, τα οποία θα
αναφέρονται για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου ως «Εμπορικοί Εταίροι».

1.2
Αυτός ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους Εμπορικούς Εταίρους της Danone.

1.3
Αυτός ο Κώδικας καθορίζει τις προσδοκίες μας περί δεοντολογικής συμπεριφοράς από τους
Εμπορικούς Εταίρους. Δεσμευόμαστε να μεταχειριζόμαστε αυτά τα μέρη δίκαια και δεοντολογικά όπως
ορίζεται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

1.4
Η αποδοχή και συμμόρφωση μ’ αυτό τον Κώδικα (ή ο ορισμός ισοδύναμων αρχών) είναι υποχρεωτική
για τους Εμπορικούς Εταίρους.

1.5
Η αποδοχή και συμμόρφωση με αυτόν τον Κώδικα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την συμφωνία του
Εμπορικού Εταίρου να ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα με την Danone (εκτός εάν έχουν οριστεί
ισοδύναμες αρχές).

Όρος 2: Διαδικασία Επιλογής Εμπορικών Εταίρων και
συγκρούσεις συμφερόντων
2.1
Η Danone διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο ακεραιότητας για τους Εμπορικούς Εταίρους μας,
ως μέρος της διαδικασίας επιλογής τους.

2.2
Οι Εμπορικοί Εταίροι μας είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση
συμφερόντων πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Όρος 3: Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς, ξέπλυμα
χρήματος, δίκαιο του ανταγωνισμού και κυρώσεις διεθνούς
εμπορίου
3.1
Οι Εμπορικοί Εταίροι πρέπει να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς, του
ξεπλύματος χρήματος και του ανταγωνισμού.
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3.2
Οι Εμπορικοί Εταίροι δεν θα πρέπει να εμπλακούν σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς,
προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο παράνομο ή αθέμιτο πλεονέκτημα, είτε πραγματικό είτε θεωρητικό.

3.3
Οι Εμπορικοί Εταίροι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ως παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.

3.4
Οι Εμπορικοί Εταίροι δεν πρέπει να έχουν δοσοληψίες με μέρη υπό περιορισμό και πρέπει να
συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους του διεθνούς εμπορίου.

Όρος 4: Δώρα και φιλοξενία
4.1
Οι Εμπορικοί Εταίροι απαγορεύεται να προσφέρουν δώρα ή φιλοξενία πάνω από την ονομαστική αξία
σε εργαζομένους, πελάτες ή άλλα σχετιζόμενα μέρη με τη Danone (όπως κυβερνητικούς αξιωματούχους)
όταν εργάζονται εκ μέρους της Danone. Οποιοδήποτε δώρο προσφερθεί πρέπει να είναι καθαρά
ονομαστικής αξίας και δε πρέπει να σκοπεύει (ή να μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί αυτό το σκοπό)
να επηρεάσει μια επιχειρηματική απόφαση. Η φιλοξενεία που προσφέρεται πρέπει να συνδέεται με
επιχειρηματικούς σκοπούς, πρέπει να είναι κατάλληλης αξίας και δε πρέπει να σκοπεύει (ή να μπορεί να
θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί αυτό το σκοπό) να επηρεάσει μια επιχειρηματική απόφαση. Δε πρέπει να
προσφέρεται κανενός είδους δώρο ή φιλοξενεία κατά τη διαδικασία διαγωνισμού ή συμβατικών
διαπραγματεύσεων.

Όρος 5: Ανθρώπινα δικαιώματα
5.1
Αναμένουμε από τους Εμπορικούς Εταίρους να προστατεύουν και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
των εργαζομένων τους. Αναμένουμε απ’ αυτούς να είναι δίκαιοι εργοδότες και να σέβονται τα διεθνή
εργασιακά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συμβάσεων του Διεθνή Οργανισμού
Εργασίας και τη νομοθεσία κατά της δουλείας και εμπορίας ανθρώπων.

Όρος 6: Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον
6.1
Απαιτείται από τους Εμπορικούς Εταίρους να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την υγεία,
την ασφάλεια και το περιβάλλον όταν απασχολούνται σε εργασίες σχετικά με τη Danone. Αναμένουμε
απ’ αυτούς να διασφαλίσουν ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων τους, και να μετριάζουν την επίδρασή των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον στο μέτρο του δυνατού.
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Όρος 7: Έλεγχοι
7.1
Η Danone διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση του Εμπορικού Εταίρου στις αρχές
που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας με ελέγχους εντός της επιχείρησης ή σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εάν απαιτούνται έλεγχοι στην επιχείρηση ο Εμπορικός Εταίρος θα λαμβάνει
επαρκή ειδοποίηση και ο έλεγχος δε θα διαταράσσει αδικαιολόγητα τη λειτουργία του.

Όρος 8: Εγείροντας ένα προβληματισμό
8.1
Εάν έχετε οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας ή την εφαρμογή
του παρακαλώ μιλήστε απευθείας με το συνεργαζόμενο πρόσωπο στην Danone. Εάν για οποιαδήποτε
λόγο προτιμάται να αναφέρεται ένα προβληματισμό εμπιστευτικά μέσω μιας άλλης οδού διαθέτουμε ένα
ειδικό

τρόπο

αναφοράς

με

την

ονομασία

ΓΡΑΜΜΗ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ

DANONE

(www.danoneethicsline.com). Αυτό ο τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα εάν χρειασθεί.

8.2
Όποιος αναφέρει μια πραγματική ανησυχία καλή τη πίστη δεν πρέπει να έχουν αντίποινα. Όλες οι
περιπτώσεις θα διερευνώνται κατάλληλα και όπου διαπιστωθούν παραβιάσεις θα ληφθούν κατάλληλα
μέτρα.
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