Με την παρούσα παραγγελία αγοράς η Εταιρεία Mondelēz International ή η θυγατρική της που
αναφέρεται σε αυτή την παραγγελία αγοράς («εμείς», ή «εμάς») αποδέχεται να προμηθευτεί και εσείς
να πωλήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ορίζονται σε αυτή την παραγγελία αγοράς. Μπορείτε
να αποδεχτείτε αυτή την παραγγελία αγοράς είτε ενημερώνοντάς μας, είτε αρχίζοντας να εκτελείτε όσα
αναγράφονται σε αυτή, όποιο συμβεί χρονικά πρώτο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τους όρους αυτής της
παραγγελίας αγοράς και απορρίπτουμε όποιο όρο προτείνετε με άλλο τρόπο.
1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θα μας παρέχετε τα προϊόντα στην τιμή που ορίζεται στην παρούσα
παραγγελία αγοράς. Εάν δεν υπάρχει τιμή τότε αυτή θα είναι η χαμηλότερη α) από την τιμή με την
οποία μας χρεώσατε ή μας δώσατε ως προσφορά την τελευταία φορά ή β) από την χαμηλότερη τιμή
στην αγορά τη στιγμή που εκτελείτε αυτή την παραγγελία αγοράς. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα
επιπλέον έξοδα εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει εκ των προτέρων εγγράφως να σας αποδώσουμε τα
έξοδα, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τα αναφέρετε στο τιμολόγιο χωρίς πρόσθετες αυξήσεις
και μετά από την κάθε έκπτωση ή επιστροφή, επισυνάπτοντας αντίγραφα των αποδείξεων. Δεν θα μας
τιμολογήσετε για προϊόντα προτού τα παραδώσετε ή για υπηρεσίες προτού τις παρέχετε. Οι όροι
πληρωμής αυτής της παραγγελίας αγοράς ισχύουν από τη στιγμή που θα παραλάβουμε είτε αποδεκτά
προϊόντα, είτε έγκυρο τιμολόγιο, όποιο συμβεί τελευταίο. Η πληρωμή θα εκτελεστεί εντός των πρώτων
οκτώ (8) ημερών από τη λήξη της διάρκειας των όρων πληρωμής που είναι εξήντα (60) ημέρες εκτός και
αν εφαρμόσουμε νέους όρους πληρωμής λόγω εφαρμογής νόμου. Στο τιμολόγιό σας πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας αγοράς. Με την παρούσα παραγγελία αγοράς έχουμε τη
δυνατότητα να παρακρατήσουμε ποσά που αμφισβητούνται μέχρι να λυθεί η διαφορά καθώς και να
αντιλογίσουμε τυχόν ποσά που μας οφείλετε εσείς ή οι θυγατρικές σας.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Θα διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους)
και οι υπηρεσίες : α) θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας (ή τις δικές σας σε περίπτωση που τις
έχουμε εγκρίνει) και θα είναι όμοια με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί, β) δεν θα έχουν ελαττώματα,
θα έχουν σωστή σήμανση, θα είναι παρασκευασμένα από φρέσκα υλικά και θα είναι καλής ποιότητας
και παρασκευής, γ) θα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται εντός ή μαζί με
προϊόντα τροφίμων, δ) δεν θα προσβάλλουν ή η χρήση τους δεν θα προσβάλλει όποια δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή όποια άλλα δικαιώματα, ε) δεν θα μεταδίδουν στα προϊόντα μας καμία
επιπλέον διαφορετική γεύση, οσμή, υφή ή χρώμα από αυτά που πρέπει να έχουν και στ) θα
εκτελούνται με συνεπή και επαγγελματικό τρόπο. Θα διασφαλίσετε ότι εσείς και τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες σας είναι σύμφωνα με i) όλους τους νόμους, κανονισμούς και βιομηχανικές προδιαγραφές
των χωρών στα οποία παραδίδονται τα προϊόντα και παρέχονται οι υπηρεσίες και στις οποίες θα
χρησιμοποιηθούν αυτά (με τον όρο ότι θα σας έχουμε ενημερώσει σχετικά για αυτές τις χώρες), και ii)
τα Εγχειρίδια Ποιότητας των Προμηθευτών / Συμπαραγωγών (συμπεριλαμβανομένων συστατικών,
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών) καθώς και με το εκάστοτε ισχύον Εγχειρίδιο Τυποποίησης (HACCP).
Επιβεβαιώνετε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εγχειρίδια που αποτελούν μέρος της παρούσας
παραγγελίας αγοράς και μπορούν να τροποποιηθούν. Θα παρέχετε προϊόντα μόνο από χώρο
παραγωγής εγκεκριμένο από την εταιρεία μας (Quality Expectations Audit of FPA, www.nfpa-safe.org).
Οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώσετε τυχόν πρόβλημα αναφορικά με
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την σήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών ή τυχόν παράβαση των
υποχρεώσεών σας που απορρέουν από αυτή την παραγγελία αγοράς. Με την παρούσα μας εκχωρείτε
όλες τις εγγυήσεις που αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή σε περίπτωση που δεν μπορείτε να

μας τις εκχωρήσετε, συμφωνείτε κατέχοντάς τις να εγείρετε απαιτήσεις εκ μέρους μας αν το
ζητήσουμε. Θα εξασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοί σας, οι αντιπρόσωποί σας και οι υπεργολάβοι σας
συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας παραγγελίας αγοράς και ότι όταν θα βρίσκονται στην
έδρα μας θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις μας σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την
προστασία.
3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Θα επιθεωρούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε εύλογο χρόνο μετά την παράδοσή
τους και θα σας ενημερώνουμε εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Δεν έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε κατάπτωση των εγγυητικών σε περίπτωση που καθυστερήσει ο έλεγχος και η ενημέρωση.
Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να απορρίψουμε ή να επιστρέψουμε με δική σας δαπάνη όλα ή
μέρος των προϊόντων που παραδόθηκαν καθ' υπέρβαση των παραγγελθέντων ποσοτήτων και / ή δεν
είναι σύμφωνα με την παραγγελία αγοράς ή τις ως άνω αναφερθείσες υποχρεώσεις σας. Σε αυτή την
περίπτωση διατηρούμε κατά την κρίση μας το δικαίωμα να απαιτήσουμε την αντικατάσταση των
προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με την παραγγελία αγοράς και τις υποχρεώσεις σας μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, ή την πλήρη αποζημίωσή μας, ή ένα σημαντικό ποσοστό έκπτωσης. Επίσης έχουμε
τη διακριτική ευχέρεια να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με δική σας επιβάρυνση.
Επιπλέον, θα μας αποζημιώσετε για όποια απώλεια ή ζημία υποστούμε για όποιον από τους
προαναφερθέντες λόγους. Θα αναλάβετε κάθε δαπάνη αναφορικά με την παράδοση των προϊόντων
και υπηρεσιών σε αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς, μετακίνησης, του ελέγχου,
της εγκατάστασης κλπ. Πέραν των δικών μας υποχρεώσεων, εσείς είστε υπεύθυνοι για δοκιμή,
επιθεώρηση, ποιοτικό έλεγχο και για να μας προσκομίσετε πιστοποιητικά ανάλυσης από
πιστοποιημένα εργαστήρια.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Μπορείτε να ζητήσετε τροποποιήσεις πριν την παράδοση των
προϊόντων ή την εκτέλεση των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που αποδείξουμε ότι μια τροποποίηση
προκαλεί μείωση του κόστους σας ή που εσείς αποδείξετε ότι προκαλεί αύξηση του κόστους ή ότι
επηρεάζει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας παραγγελίας, θα
διαπραγματευτούμε μια ανάλογη ρύθμιση στην τιμή ή στο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε τη δυνατότητα
,αφού σας ενημερώσουμε, να ακυρώσουμε την παρούσα παραγγελία αγοράς για προϊόντα που δεν
έχουν ήδη παραδοθεί ή για υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί. Με τη λήψη της ειδοποίησης
αυτής, θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περιορίσετε στο ελάχιστο το κόστος που
θα προκύψει από αυτή την ακύρωση. Ως αποζημίωση, θα αναλάβουμε τυχόν αναπόφευκτο κόστος που
θα έχει προκύψει προτού λάβετε την ειδοποίησή μας και που μπορείτε να τεκμηριώσετε ικανοποιητικά
(μειωμένο από τυχόν εξοικονόμηση που θα προκύψει από την ακύρωσή μας).
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ Πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται κάτι διαφορετικό, όλες οι παραδόσεις θα
γίνονται όπως περιγράφεται στην παρούσα παραγγελία αγοράς σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς
Όρους του 2010. Εάν οι όροι παράδοσης δεν έχουν ορισθεί, οι παραδόσεις θα γίνονται ως DDP
(Delivered Duty Paid) στον προορισμό που αναγράφεται στη παρούσα παραγγελία αγοράς. Εάν στη
παρούσα έχει ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντας
και αν η παράδοση των προϊόντων ή η εκτέλεση των υπηρεσιών δεν ολοκληρωθεί εντός του
συμφωνηθέντος χρόνου έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία αγοράς χωρίς κόστος.
Έχουμε το δικαίωμα να προμηθευτούμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε αντικατάσταση με δικά σας έξοδα και
οφείλετε να μας αποζημιώσετε για όποια άλλη ζημία υποστούμε. Η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες

ημέρες και ώρες. Θα υπάρχει παντού η κατάλληλη σήμανση με την επωνυμία σας, την περιγραφή των
προϊόντων, τον αριθμό της παραγγελίας, τον αριθμό της παρτίδας και την ημερομηνία λήξης αν είναι
διαθέσιμη, καθώς και όποια άλλη πληροφορία ζητήσουμε. Θα παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για τα
προϊόντα, την χώρα προέλευσης και παρασκευής, το νόμισμα συναλλαγών, τους όρους παράδοσης και
την πρώτη μονάδα παραγωγής σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι συστατικά και υλικά συσκευασίας
τροφίμων.
6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Θα μας αποζημιώνετε, και θα μας προστατεύετε (όπως και τις θυγατρικές μας, τους
υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους) από κάθε απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή και δαπάνη
(συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων) που θα προκύπτει από απαιτήσεις
τρίτων ως αποτέλεσμα τυχόν αθέτησης των όρων της παρούσας παραγγελίας αγοράς, της αμέλειας ή
παράλειψης καθώς και της εκούσιας κακοδιαχείρισης από την εταιρεία σας ή τους υπαλλήλους, τους
αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους σας.
7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Θα διατηρείτε, με έξοδά σας, γενική εμπορική ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτουσα
τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα παραγγελία αγοράς, κάθε κονδύλι, με συνολικό
όριο 4.000.000 Ευρώ ανά συμβάν, αθροιστικά. Εάν ο εργαζόμενός σας είναι παρών στα γραφεία –
εγκαταστάσεις μας θα διατηρείτε ομοίως, με έξοδά σας, εργατικού ατυχήματος αποζημίωση ή ανάλογη
αποζημίωση σε όρια που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και ασφάλεια αυτοκινήτου αστικής
ευθύνης τρίτου με συνδυαζόμενο όριο 1.000.000 Ευρώ ανά συμβάν, είτε το ποσό που επιτάσσει ο
νόμος στη χώρα όπου το όχημα χρησιμοποιείται, όποιο είναι μεγαλύτερο. Θα ασφαλίζεσθε μόνο σε
εταιρείες που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες, δηλαδή A-VII ή το ανάλογο. Θα επιβεβαιώσετε ότι ο
ασφαλιστής σας παραιτείται των δικαιωμάτων υποκατάστασης εναντίον μας.
8. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Εάν τα μέρη δεν δύνανται να επιλύσουν μια διαφορά που αφορά σε αυτή την παραγγελία
αγοράς μέσω διαπραγματεύσεων, η διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας
όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα της εταιρείας ή του υποκαταστήματος και θα ισχύει η σχετική
νομοθεσία της χώρας. Η σύμβαση της Βιέννης επί των Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών δεν εφαρμόζεται.
9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Εάν κάποιο από τα μέρη βρεθεί σε αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους της
παρούσας παραγγελίας αγοράς λόγω αιτιών πέραν του ευλόγου ελέγχου του, οφείλει άμεσα να
ενημερώσει τον έτερο συμβαλλόμενο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
αποκαταστήσει τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερών. Εάν η αδυναμία
εκτέλεσης της παραγγελίας εξακολουθήσει για περίοδο πέραν των δέκα (10) ημερών ο έτερος
συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την παραγγελία χωρίς κόστος ή κυρώσεις, με
γραπτή ειδοποίησή του προς το μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Δεν
θεωρούνται ανωτέρα βία τα περιστατικά ή οι αλλαγές στις αγοραστικές συνθήκες που προκαλούν μη
αναμενόμενη αύξηση κόστους, οι απεργίες εργαζομένων, οι στάσεις εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη
άρνηση εργασίας στις εγκαταστάσεις σας.
10. ΕΛΕΓΧΟΙ Έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τις εγκαταστάσεις σας και τα αρχεία σας που έχουν
σχέση με την παρούσα παραγγελία αγοράς ώστε να εκτιμήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθείτε για
την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές (Έλεγχοι
Ποιότητας), τη συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Έλεγχοι ΕΚΕ), και να

διαπιστώσουμε ότι η τιμολόγηση, τα ενδιάμεσα κόστη, τα αποδιδόμενα έξοδα ή όποιες άλλες
οικονομικές παροχές είναι σύμφωνες με την παρούσα παραγγελία αγοράς (Οικονομικός Έλεγχος).
Μπορούμε να διεξάγουμε Ποιοτικούς και Οικονομικούς Ελέγχους οι ίδιοι ή μέσω εξωτερικών
συνεργατών που θα επιλέξουμε ή που θα επιλέξετε εσείς από την προεγκεκριμένη λίστα μας και δεν θα
ζητήσετε από κανέναν ελεγκτή να υπογράψει μαζί σας επιπλέον συμφωνητικό ώστε να διεξάγει τον
έλεγχο. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο τη στιγμή του
ελέγχου ή πριν από αυτόν, ή να παρέχετε πληροφορίες σε εξωτερικό συνεργάτη που θα έχουμε
επιλέξει για να διαχειριστεί τις πληροφορίες κατά τον έλεγχο. Για τους ποιοτικούς ελέγχους και τους
ελέγχους ΕΚΕ θα χρειαστεί να συμβάλλετε στις εύλογες προσπάθειές μας να εκτιμήσουμε τη συνέπειά
σας. Έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε να γίνει έλεγχος από εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα και εξουσιοδοτημένα συστήματα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Ασφάλειας Τροφίμων.
Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουμε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα για την Ευθύνη
Πρωτογενών Υλικών χρηματοδοτούμενο από την AIM στην Ευρώπη και την GMA στις ΗΠΑ (AIMPROGRESS). Θα χρειαστεί να εγγραφείτε στο σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων Προμηθευτών (SEDEX)
και θα συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης για κάθε μια από τις εγκαταστάσεις σας
που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας παραγγελίας αγοράς. Οφείλετε να έχετε το
ερωτηματολόγιο πάντα επίκαιρο, ενημερώνοντάς το τουλάχιστον κάθε χρόνο και να εξασφαλίζετε την
πρόσβασή μας σε αυτό. Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες ή διορθώσεις μετά
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να γίνει έλεγχος σύμφωνα με
τις οδηγίες του AIM-PROGRESS από ελεγκτή της επιλογής μας. Μπορείτε να ζητήσετε να αποδεχτούμε
κάποιον έλεγχο που έχετε διεξάγει για κάποιον άλλον πελάτη και εμείς θα αποφασίσουμε αν θα τον
δεχτούμε όλο ή ένα μέρος του. Μπορούμε να ζητήσουμε επανελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ανάλογα με την εκτίμηση ρίσκου. Εάν παραβιάσετε την παρούσα παραγγελία αγοράς θα προβείτε σε
όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που ευλόγως θα απαιτήσουμε και εμείς ή ο συνεργάτης
μας θα προβούμε τυχόν σε ελέγχους των εγκαταστάσεων ή των αρχείων σας όσο συχνά χρειαστεί ώστε
να διαπιστώσουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι διορθώσεις. Για τους ποιοτικούς ελέγχους και τους
ελέγχους ΕΚΕ (συμπεριλαμβανομένου του AIM-PROGRESS) θα αναλάβουμε τα δικά μας έξοδα και εσείς
θα αναλάβετε όλα τα υπόλοιπα έξοδα για τον έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών
ελεγκτών). Για τους οικονομικούς ελέγχους θα αναλάβουμε εμείς όλα τα έξοδα εκτός και αν
διαπιστώσουμε ότι παραβιάσατε την παρούσα παραγγελία αγοράς και σε αυτή την περίπτωση θα μας
τα αποδώσετε. Εάν αρνηθείτε κάποιο έλεγχο έχουμε δικαίωμα να παρακρατήσουμε την πληρωμή και /
ή να ακυρώσουμε την παραγγελία αγοράς.
11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. Όλες οι μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες που θα μάθετε για μας σχετικά με
την παρούσα παραγγελία αγοράς, συμπεριλαμβανομένης αυτής, είναι εμπιστευτικές και δεν θα τις
κοινοποιήσετε σε τρίτους. Θα χρησιμοποιείτε τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες μόνο για να
εκτελέσετε την παρούσα παραγγελία αγοράς και μπορείτε μόνο να τις κοινοποιήσετε ενημερωτικά και
μόνο στους υπαλλήλους σας εφόσον είναι απαραίτητο για την εργασία τους, (και σε όσους άλλους
έχουμε προηγουμένως εγκρίνει και έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας αποδεκτές σε
εμάς). Οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι ιδιοκτησία μας και οφείλετε αν το ζητήσουμε, να μας
επιστρέψετε αμέσως όλα τα έγγραφα ή τυχόν αντίγραφά τους που περιέχουν εμπιστευτικές
πληροφορίες ή να τα καταστρέψετε με τρόπο που θεωρούμε αποδεκτό.
12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που εσείς ή

ο υπεργολάβος σας αναλάβετε την εκπόνηση σχεδίου ή έργου που μπορεί να υπόκειται σε θέματα
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όλα τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω έργου,
συμπεριλαμβανομένων σημάτων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, άδειας ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού
σχεδίου ανήκουν και περιέρχονται αυτόματα σε μας και υποχρεούστε να προβείτε στην επιβεβαίωση
τούτων με την έκδοση και παράδοση των αντιστοίχων εγγράφων με δικά μας έξοδα.
13. ΦΟΡΟΙ Εκτός και αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά και από τα δυο μέρη, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος θα είναι υπεύθυνο για τις δικές του φορολογικές υποχρεώσεις όπως ορίζεται
από το νόμο. Εάν υποχρεούστε να επιβάλλετε φόρο (π.χ. ΦΠΑ), ή να παρακρατήσετε φόρο, τότε το
υποχρεωμένο μέρος οφείλει να δώσει στο άλλο τη δυνατότητα να αποδείξει με έγγραφα τον τρόπο
που μπορεί να εξαλειφθεί η χρέωση αυτή (π.χ. με πιστοποιητικό εξαίρεσης από την καταβολή ΦΠΑ).
14. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα εκτελώντας την
παρούσα παραγγελία αγοράς :
α) Καταναγκαστική εργασία Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε καταναγκαστικά ανθρώπινο δυναμικό,
που σημαίνει κανένα είδος εργασίας που να γίνεται ακούσια, κάτω από απειλή, σωματική ή άλλη
τιμωρία. Οφείλετε να σέβεστε το δικαίωμα κινητοποιήσεων των υπαλλήλων σας και να μην τις
περιορίζετε με το να ελέγχετε τις ταυτότητές τους, κάνοντας κρατήσεις μισθού ή προσπαθώντας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τους εμποδίζετε να παύσουν την εργασία τους. Εάν κάποιος υπογράφει
σύμβαση εργασίας μαζί σας θα πρέπει να γίνεται εκουσίως.
β) Απασχόληση ανηλίκων Απαγορεύεται (άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση υπεργολάβων) να απασχολείτε
οποιονδήποτε ανήλικο κάτω των 18 ετών, εκτός και αν γίνει νόμιμα και ισχύουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις :
i) Οφείλετε να συμμορφώνεστε με το κατώτατο όριο ηλικίας απασχόλησης όπως ορίζεται από το νόμο
ή από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, σύμβαση 138, όποιο από τα δυο όρια είναι το μεγαλύτερο. Η
σύμβαση 138 ορίζει ως κατώτατο όριο ηλικίας απασχόλησης την ηλικία που ολοκληρώνεται η
υποχρεωτική εκπαίδευση όπως καθορίζεται από τους τοπικούς νόμους, όχι όμως πιο κάτω από 15 ετών
(14 σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες), και υπόκειται σε εξαιρέσεις που επιτρέπονται από τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας και τον νόμο.
ii) Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε εγκαταστάσεις όπου
κατασκευάζονται ή συσκευάζονται τα τελικά προϊόντα μας και είναι προσωρινοί μας υπάλληλοι, είτε
υπάλληλοί σας που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας, θα είναι τουλάχιστον 15 ετών (και δεν θα
ισχύει καμία εξαίρεση ακόμη και αν έχει γίνει δεκτή από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον νόμο).
iii) Οφείλετε να αποδεικνύετε ότι η απασχόλησή τους δεν τους εκθέτει σε υπερβολικούς κινδύνους που
μπορούν να τους βλάψουν σωματικά, πνευματικά ή συναισθηματικά.
γ) Απαγόρευση Διακρίσεων Θα προσλαμβάνετε, αμείβετε, προάγετε, πειθαρχείτε και παρέχετε άλλες
συνθήκες απασχόλησης βασισμένοι αποκλειστικά στην απόδοση του κάθε εργαζομένου και στην
ικανότητά του να εκτελεί τη συμφωνηθείσα εργασία του (εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στη
συλλογική σύμβαση εργασίας). Δεν θα κάνετε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, την
εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την καταγωγή ή όποια άλλη κατάσταση που προστατεύεται
από το νόμο.
δ) Παρενόχληση και Προσβολή Οφείλετε να παρέχετε ένα περιβάλλον εργασίας δίχως παρενόχληση σε
οποιαδήποτε μορφή, όπως σεξουαλική, προφορική, σωματική ή οπτική συμπεριφορά που μπορεί να
δημιουργήσει ένα προσβλητικό, εχθρικό ή τρομοκρατικό περιβάλλον.

ε) Ασφάλεια και Υγεία Οφείλετε : i) να προσπαθείτε να παρέχετε συνθήκες ασφαλούς εργασίας ii) να
παρέχετε στους υπαλλήλους σας την απαραίτητη προστασία από τυχόν έκθεση σε επικίνδυνα υλικά και
iii) να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε καθαρές εγκαταστάσεις
προσωπικής υγιεινής.
στ) Εκπροσώπηση από Συνδικαλιστικό όργανο Οφείλετε να σέβεστε την απόφαση των υπαλλήλων σας
να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν ένα σωματείο, καθώς και την απόφασή τους να απέχουν από
αυτό όπου επιτρέπεται.
ζ) Ώρες εργασίας και Αμοιβή Εντός του πλαισίου των φυσιολογικών εποχικών και άλλων διακυμάνσεων
στον όγκο εργασίας θα πρέπει i) να διατηρείτε ένα λογικό μοτίβο αναφορικά με τις ώρες εργασίας και
τα ρεπό των υπαλλήλων σας έτσι ώστε το σύνολο των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα να μην
υπερβαίνει κατά κανόνα τα βιομηχανικά πρότυπα, ii) η αμοιβή να γίνεται σωστά και έγκαιρα και να
πληρώνεται επιπλέον η υπερεργασία και iii) να ενημερώνετε τους νέους υπαλλήλους τη στιγμή της
πρόσληψης εάν οι υπερωρίες είναι υποχρεωτικός όρος της σύμβασης απασχόλησης.
η) Πειθαρχικές πράξεις Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε σωματική βία ή άλλους τρόπους πνευματικού
ή σωματικού εξαναγκασμού ως πειθαρχικό μέσο.
θ) Επιχειρηματική Ακεραιότητα Οφείλετε να προάγετε την τιμιότητα και την ακεραιότητα στην
επιχειρηματική σας συμπεριφορά ενημερώνοντας τους υπαλλήλους σας και εκπαιδεύοντάς τους
ανάλογα. Επιπλέον, απαγορεύεται να δωροδοκείτε ή να δωροληπτείτε, να προσφέρετε ή να λαμβάνετε
προμήθεια, ή να συμμετέχετε σε παράνομες ανταλλαγές σε επιχειρηματικό ή κυβερνητικό περιβάλλον.
ι) Περιβάλλον και Βιωσιμότητα Οφείλετε να προσπαθείτε συνεχώς να βελτιώσετε την συμπεριφορά
σας προς το περιβάλλον θέτοντας και προχωρώντας στην υλοποίηση στόχων που θα μειώσουν τον
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων σας στο περιβάλλον.
15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ Δεν θα προσφέρετε ούτε θα πληρώσετε χρήματα ή οτιδήποτε
πολύτιμο, άμεσα ή έμμεσα, εκ μέρους μας (ή των θυγατρικών μας) σε Κυβερνητικό Εκπρόσωπο με
σκοπό να εξασφαλίσετε ή να διατηρήσετε την επιχείρησή μας ή να εξασφαλίσετε όφελος για μας ή να
μας βοηθήσετε κατευθύνοντας υποθέσεις σε κάποιο πρόσωπο. Στον τίτλο «Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος» περιλαμβάνονται όλοι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι, κρατικές επιχειρήσεις, διεθνείς
οργανισμοί ή πολιτικά κόμματα, υποψήφιοι πολιτικοί ή οποιοδήποτε πρόσωπο δραστηριοποιείται ως
εκπρόσωπος κυβερνητικών επιχειρήσεων ή διεθνών οργανισμών. Δεν θα προσφέρετε ούτε θα
πληρώσετε χρήματα ή οτιδήποτε πολύτιμο, άμεσα ή έμμεσα, εκ μέρους μας (ή των θυγατρικών μας) σε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παράνομους σκοπούς. Εάν δικαιολογημένα
πιστεύουμε ότι υπήρξε ή δύναται να υπάρξει παραβίαση οποιουδήποτε σημείου του παρόντος όρου
έχουμε τη δυνατότητα να παρακρατήσουμε τις επιπλέον πληρωμές μέχρι τη στιγμή που θα λάβουμε
ικανοποιητική επιβεβαίωση ότι δεν υπήρξε ή δύναται να υπάρξει παραβίαση. Μπορούμε να
ακυρώσουμε την παραγγελία αγοράς άμεσα αν συμπεράνουμε, κατά την κρίση μας, ότι έχετε
παραβιάσει τα αναφερόμενα σε αυτό τον όρο ή επίκειται παραβίαση αυτού.
16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Δεν θα παραχωρήσετε υπεργολαβία ούτε θα εκχωρήσετε κανένα από
τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στην παρούσα παραγγελία αγοράς χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεσή μας την οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε χωρίς σπουδαίο λόγο. Εμείς έχουμε
τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε το σύνολο ή τμήμα της παραγγελίας αγοράς δίχως τη συγκατάθεσή
σας.

17. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Εάν η παρούσα παραγγελία αγοράς
κάνει αναφορά σε ένα υπάρχον συμφωνητικό και υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ αυτού και των όρων
της παρούσας, τότε οι όροι του συμφωνητικού αυτού θα υπερισχύουν των όρων της παραγγελίας
αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα παραγγελία αγοράς (μαζί με όποιο ισχύον
συμφωνητικό αναφέρεται σε αυτή), είναι το μοναδικό συμφωνητικό μεταξύ μας σχετικά με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν το επηρεάζει καμία προηγούμενη συζήτηση, συμφωνία, κανονισμός
ή επιχειρηματική πρακτική. Μελλοντικές αλλαγές της παραγγελίας αγοράς θα γίνονται εγγράφως και
θα υπογράφονται και από τα δυο μέρη. Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους
και προϋποθέσεις με έγγραφη δήλωσή μας στην παρούσα παραγγελία αγοράς.
18. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η παρούσα παραγγελία αγοράς δεν αποτελεί εταιρική σχέση ή
κοινοπραξία μεταξύ των μερών, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε κανένα πρόσωπο που δεν συμβάλλεται
στην παρούσα παραγγελία αγοράς να επιβάλλει οποιοδήποτε όρο της παραγγελίας. Κάθε
συμβαλλόμενο μέρος είναι ανεξάρτητος ανάδοχος, δεν έχει την εξουσία να δεσμεύσει τον άλλο
συμβαλλόμενο και είναι μόνο υπεύθυνο για τους αντίστοιχους υπαλλήλους και υπεργολάβους του.
19. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που κάποιο μέρος της παρούσας παραγγελίας αγοράς δεν μπορεί να
εκτελεστεί νόμιμα, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος θα τροποποιηθεί όπως απαιτείται ώστε να μπορεί
να εκτελεστεί, παραμένοντας όμως όσο το δυνατό ταυτόσημος με την πρόθεση των μερών στην
παρούσα παραγγελία αγοράς.
20. ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η παρούσα παραγγελία αγοράς δεν είναι αποκλειστική και κάθε
συμβαλλόμενο μέρος δύναται να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με οποιονδήποτε άλλον, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.
21. ΕΠΙΒΙΩΣΗ Η ολοκλήρωση ή η ακύρωση της παρούσας παραγγελίας αγοράς δεν επηρεάζει
οποιοδήποτε δικαίωμα και υποχρέωση που λόγω φύσης θα συνεχίσουν να ισχύουν.
22. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΓΛΩΣΣΑ. Εφόσον η παρούσα παραγγελία αγοράς συντάσσεται σε άλλη γλώσσα πέραν της
Αγγλικής, σε περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ της παρούσας και της αγγλικής εκδοχής, το
αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

