ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δυνάμει της παρούσας Εντολής Αγοράς (η «ΕΑ»), η Mondelēz International ή η θυγατρική ή το
υποκατάστημα αυτής που ορίζεται στην παρούσα ΕΑ (στο εξής η «MDLZ») συμφωνεί να
αγοράζει τα αγαθά και/ή τις υπηρεσίες που παρατίθενται στην παρούσα ΕΑ. Μπορείτε να
αποδεχθείτε την παρούσα ΕΑ είτε γνωστοποιώντας την αποδοχή σας στην MDLZ ή είτε
εκτελώντας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Σε
περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί στην MDLZ απόρριψη της παρούσας ΕΑ εντός 7 ημερών
από την έκδοσή της, θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί την παρούσα ΕΑ. Εφόσον ζητηθεί από την
MDLZ, υποχρεούστε να αναγνωρίσετε τη λήψη και την ικανότητα εκτέλεσης της παρούσας ΕΑ
εντός του χρονοδιαγράμματος που ζητά η MDLZ (αλλά το αργότερο εντός 7 ημερών από τη
λήψη του εν λόγω αιτήματος). Η MDLZ απορρίπτει κάθε τροποποίηση ή όρο που προτείνετε να
εφαρμοσθεί στην παρούσα ΕΑ (μεταξύ άλλων στα έντυπα, τιμολόγια ή άλλα έγγραφα ή
παραστατικά σας).
1. Τιμές και πληρωμή. Υποχρεούστε να πραγματοποιείτε πωλήσεις στην MDLZ στην τιμή που
ορίζει η παρούσα ΕΑ. Εφόσον δεν ορίζεται τιμή, η τιμή θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ (α) της
τελευταίας τιμής που χρεώσατε ή προσφέρατε στην MDLZ ή (β) της χαμηλότερης τιμής που
επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. Η τιμή περιλαμβάνει κάθε σχετικό έξοδο και κόστος, με την
επιφύλαξη προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας της MDLZ προς αποζημίωσής σας για τυχόν
σχετικά έξοδα και κόστη, στην οποία περίπτωση υποχρεούστε να τα αναγράφετε αναλυτικά στο
τιμολόγιο χωρίς προσαύξηση περιθωρίου κέρδους, μετά από τυχόν έκπτωση ή επιστροφή επί
αυτών, και να παρέχετε αντίγραφα των πρωτότυπων σχετικών παραστατικών εξόδων. Με την
επιφύλαξη προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας της MDLZ, η τιμολόγηση της MDLZ για αγαθά
και υπηρεσίες πραγματοποιείται μόνο μετά την παροχή ή εκτέλεση των αγαθών ή υπηρεσιών
αυτών. Με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η MDLZ δεν
υποχρεούται να εξοφλεί τιμολόγια για αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία εκδίδονται μετά την
παρέλευση 6 ή παραπάνω μηνών από την παροχή ή εκτέλεση των εν λόγω αγαθών ή
υπηρεσιών. Η περίοδος εξόφλησης των τιμολογίων ξεκινά είτε από τη λήψη αγαθών και
υπηρεσιών αποδεκτών από τη MDLZ ή από τη λήψη ορθώς εκδοθέντος τιμολογίου από τη
MDLZ, όποιο από τα δύο επέλθει αργότερα. Με την αποδοχή της παρούσας ΕΑ συμφωνείτε ότι
η MDLZ θα σας εξοφλήσει εντός της περιόδου εξόφλησης MDLZ σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η παρούσα ΕΑ (και εφόσον δεν προβλέπεται σχετικό
χρονοδιάγραμμα, εντός 60 ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εντός 120 ημερών στον
υπόλοιπο κόσμο), με την επιφύλαξη εφαρμογής μικρότερων περιόδων εξόφλησης από την
MDLZ λόγω κανόνων αναγκαστικού δικαίου υπό το οικείο εφαρμοστέο δίκαιο. Το τιμολόγιό σας
θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό της ΕΑ. Εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, η MDLZ δύναται να
παρακρατά ποσά τα οποία αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης στο πλαίσιο της παρούσας ΕΑ
μέχρι την επίλυση της διαφοράς, και η MDLZ δύναται να πραγματοποιεί συμψηφισμό έναντι
οποιασδήποτε οφειλής της εταιρείας σας ή συνδεδεμένης εταιρείας αυτής προς την MDLZ ή
οποιανδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία αυτής. Ωστόσο, η MDLZ δεν ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο με τις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, θα χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό σύστημα που ορίζει η MDLZ (κάτι που ενδέχεται
να απαιτεί την εγγραφή σας σε ηλεκτρονικό σύστημα τρίτων με δικές σας δαπάνες εφόσον ο
νόμος το επιτρέπει) για τη λήψη παραγγελιών, την έκδοση τιμολογίων και τη λήψη πληρωμών.
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2. Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις. Υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι όλα τα αγαθά
(συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους) και οι υπηρεσίες: (α) Συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές MDLZ (ή τις εγκεκριμένες από την MDLZ προδιαγραφές της εταιρείας σας) και
συμφωνούν με το σύνολο των εγκεκριμένων δειγμάτων. (β) Είναι ελεύθερα ελαττωμάτων,
φέρουν ορθή σήμανση, έχουν κατασκευασθεί με νέα υλικά, είναι καλής ποιότητας και έχουν
κατασκευασθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. (γ) Είναι κατάλληλα για την ενδεικνυόμενη
χρήση τους ή για χρήση με προϊόντα τροφίμων, και εξ όσων γνωρίζετε δεν περιέχουν χημικά τα
οποία η MDLZ υποχρεούται να αναφέρει στις οικείες κρατικές αρχές ή τα οποία άλλως πώς
υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς. (δ) Δεν παραβιάζουν, ούτε η εκ μέρους της MDLZ χρήση
τους παραβιάζει, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
(ε) Δεν προσδίδουν ανεπιθύμητες γεύσεις, οσμές, υφές ή χρωματισμό σε οποιαδήποτε
προϊόντα MDLZ. και (στ) Παρέχονται με τη δέουσα επιμέλεια και με επαγγελματικό τρόπο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τέχνης. Υποχρεούστε να υπογράφετε εγγυήσεις αγνότητας
τροφίμων σύμφωνα με τις εύλογες απαιτήσεις της MDLZ εφόσον απαιτείται από την
εφαρμοστέα νομοθεσία. Υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι τόσο εσείς, όσο και τα αγαθά και οι
υπηρεσίες που παρέχετε, συμμορφώνονται: (i) με το σύνολο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας και των ισχύοντων κανονισμών, καθώς και με τα βιομηχανικά πρότυπα που
ισχύουν στις χώρες παράδοσης και/ή εκτέλεσης και/ή χρήσης των αγαθών και υπηρεσιών (υπό
την προϋπόθεση ότι η MDLZ σας έχει ενημερώσει σχετικά με τις χώρες αυτές), (ii) με τον
Κώδικα Δεοντολογίας MDLZ, και (iii) με τα σχετικά Εγχειρίδια Απαιτήσεων Ποιότητας
Προμηθευτή/Συγκατασκευαστή της MDLZ (συμπεριλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων ως
προς τα συστατικά), με το Εγχειρίδιο προτύπου ασφάλειας τροφίμων HACCP, και με κάθε άλλη
κατευθυντήρια γραμμή που σας γνωστοποιείται και με την οποία η MDLZ απαιτεί εν γένει να
συμμορφώνονται οι προμηθευτές της (σημειώνεται ότι τα έγγραφα υπό τα σημεία (ii) και (iii)
είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πύλη προμηθευτών της MDLZ στη διεύθυνση
https://www.mondelezinternational.com/procurement). Αναγνωρίζετε τη λήψη των εγχειριδίων τα
οποία αποτελούν τμήμα της παρούσας ΕΑ, και τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
Υποχρεούστε να ενημερώσετε αμέσως τη MDLZ στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή
σας οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόβλημα ποιότητας, ασφάλειας ή σήμανσης σχετικό με τα
αγαθά και τις υπηρεσίας ή οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση των υποχρεώσεών σας
δυνάμει της παρούσας ΕΑ. Με το παρόν εκχωρείτε στην MDLZ κάθε εγγύηση σχετική με τα
αγαθά και τις υπηρεσίες ή, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τις εγγυήσεις
αυτές, συμφωνείτε να πραγματοποιήσετε ισχυρισμούς ως προς τα εν λόγω αγαθά και τις εν
λόγω υπηρεσίες για λογαριασμό της MDLZ και κατ’ απαίτησή της. Υποχρεούστε να
διασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοι, προστηθέντες και υπεργολάβοι σας συμμορφώνονται με την
παρούσα ΕΑ και ότι, επιπλέον, όταν βρίσκονται στους χώρους της MDLZ, συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται σε έκαστο χώρο.
Υποχρεούστε να υποβάλλετε, εντός 14 ημερών, κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα αγαθά,
τις υπηρεσίες ή τις προδιαγραφές που η MDLZ (ή ο εργολάβος αυτής) εύλογα απαιτεί,
συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης και επιστροφής κάθε σχετικού εντύπου, όπως το
έντυπο αιτήματος αναγνώρισης προδιαγραφής (Specification Acknowledgement Request).
3. Υλικά. Εκτός εάν η MDLZ σας παρέχει υλικά στο πλαίσιο της παρούσας ΕΑ, η εταιρεία σας
θα εξασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα οποία θα παραμείνουν υπό την κυριότητά σας, και
η MDLZ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Η MDLZ ενδέχεται να σας κατευθύνει προς την
αγορά υλικών από συγκεκριμένους προμηθευτές και δεσμεύεστε να προμηθεύεστε υλικά από
τους εν λόγω προμηθευτές εκτός εάν αυτό θα συνιστούσε εκ μέρους σας αθέτηση των εν ισχύ
2

συμβάσεών σας. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω υλικών περιορίζεται αποκλειστικά στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας ΕΑ και κάθε έκπτωση ή άλλη
εξοικονόμηση που ενδεχομένως εξασφαλίζετε ως αποτέλεσμα της προμήθειας υλικών από τους
εν λόγω προμηθευτές θα πρέπει να μετακυλίεται στην MDLZ. Στην περίπτωση που η MDLZ σας
παρέχει υλικά στο πλαίσιο της παρούσας ΕΑ, τα υλικά αυτά παραμένουν υπό την κυριότητα της
MDLZ και υποχρεούστε να τα διατηρείτε σε καλή κατάσταση, να διασφαλίζετε ότι παραμένουν
ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος ή εμπράγματη ασφάλεια, και να τα χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσας ΕΑ, και να τα επιστρέφετε στην MDLZ ή να τα
απορρίπτετε σύμφωνα με τις εντολές της MDLZ. Η χρήση των υλικών που η MDLZ σας παρέχει
ή σας κατευθύνει να προμηθευθείτε δεν σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε εκ των
υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας Ε.Α.
4. Απόρριψη. Η MDLZ έχει δικαίωμα να επιθεωρεί αγαθά και υπηρεσίες εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος από την παράδοση αυτών και να σας γνωστοποιεί κάθε ενδεχόμενη μη
συμμόρφωση. Τυχόν καθυστέρηση από την πλευρά της MDLZ στη διενέργεια επιθεώρησης και
γνωστοποίησης δεν συνεπάγεται ακύρωση των δικαιωμάτων εγγύησης της MDLZ. Η MDLZ
δύναται κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) να
απορρίπτει και να σας επιστρέφει, με δικές σας δαπάνες, το σύνολο ή μέρος των αγαθών ή
υπηρεσιών που έχουν παραδοθεί καθ' υπέρβαση της ζητηθείσας από την παραγγελία
ποσότητας και/ή που δεν συμμορφώνονται με την ΕΑ ή τις υποχρεώσεις σας. Στην περίπτωση
αυτή υποχρεούστε να προβείτε σε μία ή παραπάνω ενέργειες από τις παρακάτω κατά τη
διακριτική ευχέρεια της MDLZ: (α) να παραδώσετε αγαθά ή υπηρεσίες αντικατάστασης που θα
συμμορφώνονται με την ΕΑ και τις υποχρεώσεις σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, (β)
να αποζημιώσετε πλήρως την MDLZ ή να παράσχετε κατάλληλη έκπτωση στην MDLZ, και/ή (γ)
να αποζημιώσετε την MDLZ για το κόστος αγαθών ή υπηρεσιών υποκατάστασης που η MDLZ
αγοράζει εξαιτίας της μη συμμόρφωσής σας. Υποχρεούστε επίσης να αποζημιώνετε την MDLZ
για κάθε απώλεια ή ζημία την οποία η MDLZ υφίσταται σε σχέση με οποιοδήποτε εκ των
ανωτέρω. Επιβαρύνεστε με κάθε έξοδο το οποίο η MDLZ πραγματοποιεί στο πλαίσιο της
παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένης μεταφοράς,
απομάκρυνσης, εξέτασης, εγκατάστασης, κτλ. Ανεξαρτήτως από τις υποχρεώσεις της MDLZ
είστε υπεύθυνοι για τη δοκιμή, την επιθεώρηση, τον έλεγχο ποιότητας και την παροχή
πιστοποιητικών ανάλυσης από διαπιστευμένα εργαστήρια προς την MDLZ. Η πληρωμή αγαθών
ή υπηρεσιών δεν συνεπάγεται αποδοχή αυτών.
5. Τροποποιήσεις και ακυρώσεις. Πριν την παράδοση ή εκτέλεση των υπηρεσιών από εσάς,
η MDLZ ενδέχεται να ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις. Εφόσον σας αποδείξουμε ότι ορισμένη
τροποποίηση θα μειώσει το κόστος σας ή εφόσον μας αποδείξετε ότι ορισμένη τροποποίηση θα
αυξήσει το κόστος σας ή θα επηρεάσει την ικανότητά σας να διεκπεραιώσετε την παρούσα ΕΑ
εγκαίρως, η MDLZ θα διαπραγματευθεί μια δίκαιη προσαρμογή της τιμής ή του
χρονοδιαγράμματος με εσάς, αλλιώς η MDLZ ενδέχεται να αποφασίσει να μην υλοποιήσει τις
τροποποιήσεις. H MDLZ έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα ΕΑ αναφορικά με
οποιαδήποτε αγαθά που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί ή με υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη
εκτελεστεί με σχετική ειδοποίηση προς εσάς. Αφού σας ειδοποιήσει η MDLZ, υποχρεούστε να
προβαίνετε σε όλες τις εύλογες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των εξόδων λόγω της
ακύρωσης της MDLZ. Ως αποκλειστικό μ έσο επανόρθωσης, η MDLZ θα σας καταβάλει τυχόν
αναπόφευκτα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν τη λήψη της ειδοποίησης της MDLZ (μείον
το ισόποσο τυχόν εξοικονομήσεων που πραγματοποιήθηκαν λόγω της ακύρωσης της MDLZ) τα
οποία μπορείτε να τεκμηριώσετε ικανοποιητικά κατά την εύλογη κρίση της MDLZ. Στην
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περίπτωση που η MDLZ τροποποιήσει τις προδιαγραφές της, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε
με αυτές εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Η εκτέλεση των
υποχρεώσεών σας δυνάμει της ΕΑ σύμφωνα με τις τροποποιημένες προδιαγραφές ερμηνεύεται
ως εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιήσεων.
6. Παράδοση και κίνδυνος. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΕΑ ή σε
υπογεγραμμένη από αμφότερα τα μέρη έγγραφη συμφωνία η οποία διέπει την παρούσα αγορά,
παραδίδετε τα αγαθά στην MDLZ σύμφωνα με τον όρο DDP (παραδοτέο, δασμός πληρωμένος)
των Διεθνών Εμπορικών Όρων (Incoterms) 2020 στο σημείο παράδοσης που έχει ορίσει η
MDLZ στην παρούσα ΕΑ, και αναλαμβάνετε τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας των αγαθών και
διατηρείτε την κυριότητα επί αυτών μέχρι την αποδεκτή παράδοση στην MDLZ, μετά την οποία
ο κίνδυνος ζημίας και η κυριότητα μεταβιβάζονται στην MDLZ. Με την επιφύλαξη διαφορετικής
έγγραφης συμφωνίας της MDLZ, ή διαφορετικής απαίτησης των συμφωνηθέντων διεθνών
εμπορικών όρων INCOTERMS, εάν τα αγαθά αποστέλλονται από διαφορετική χώρα, θα
ενεργείτε ως εισαγωγέας και θα αναλαμβάνετε την ευθύνη της διαδικασίας εισαγωγής μέχρις
ότου η MDLZ παραλάβει κατά ικανοποιητικό τρόπο τα αγαθά συνοδευόμενα από το κατάλληλο
πληροφοριακό υλικό και τα αντίστοιχα τελωνειακά έγγραφα. Βαρύνεστε με τα έξοδα,
συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών χρεώσεων παράδοσης, για εισαγόμενα αγαθά, και η
MDLZ έχει δικαίωμα να σας παράσχει εύλογες εντολές οδηγίες για την έκδοση παραστατικών.
Στην περίπτωση που η MDLZ αποφασίσει να χειριστεί η ίδια τη διαδικασία εισαγωγής, θα
παράσχετε στην MDLZ τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην
περίπτωση που συμφωνηθεί ορισμένη ημερομηνία ή χρόνος παράδοσης για την παρούσα ΕΑ,
τότε ο χρόνος είναι ουσιώδης και τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους σας στην παράδοση των
αγαθών ή στην εκτέλεση των υπηρεσιών, η MDLZ ενδέχεται να ακυρώσει την ΕΑ και να μην
καταβάλει πληρωμή για αγαθά που δεν έχουν παραδοθεί ή υπηρεσίες που δεν έχουν εκτελεσθεί
κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Η MDLZ δύναται να αγοράσει υποκατάστατα αγαθά ή
υποκατάστατες υπηρεσίες με δικά σας έξοδα ενώ υποχρεούστε να αποζημιώσετε την MDLZ για
κάθε άλλη ζημία που υφίσταται η MDLZ. Πραγματοποιείτε παραδόσεις τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της MDLZ. Υποχρεούστε να
τοποθετείτε κατάλληλη σήμανση σε όλες τις μονάδες, η οποία θα αναγράφει την επωνυμία σας,
περιγραφή των αγαθών, τον αριθμό της ΕΑ, τον αριθμό παρτίδας, και, εφόσον απαιτείται, την
ημερομηνία "ανάλωση κατά προτίμηση πριν" καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ταυτοποίησης
την οποία η MDLZ απαιτεί. Υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με το σύνολο των παραστατικών αποστολής και τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών όπως περιγραφή των αγαθών, χώρα προέλευσης και κατασκευής, νόμισμα, όροι
παράδοσης, και μονάδα παρασκευής, εφόσον τα αγαθά είναι συστατικά ή υλικά συσκευασίας
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
7. Αποζημίωση. Υποχρεούστε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την
MDLZ (καθώς και τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εργαζόμενους και τους προστηθέντες αυτής)
από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με κάθε απώλεια, ζημία, πρόστιμο, κυρώσεις και
δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων) που εγείρονται από αξιώσεις
τρίτων ως αποτέλεσμα πραγματικών ή εικαζόμενων αθετήσεων της παρούσας ΕΑ, από αμέλεια
ή παράλειψη, ή από δόλο, εκ μέρους σας ή εκ μέρους των εργαζομένων, προστηθέντων ή
υπεργολάβων σας.
8. Ασφάλιση. Δεσμεύεστε να τηρείτε, με δικές σας δαπάνες, ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
και αστικής ευθύνης προϊόντος με κάλυψη των υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας ΕΑ,
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με το όριο που καθορίζει ο νόμος ή η συνδεδεμένη εταιρεία προμηθειών της ή τοποθεσία της
MDLZ (όποιο είναι μεγαλύτερο) αλλά σε καμία περίπτωση το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ (ή το τοπικό ισοδύναμο) ανά συμβάν). Αν οι
εργαζόμενοί σας έχουν παρουσία στις εγκαταστάσεις της MDLZ ή αν εργάζονται ως
προστηθέντες για λογαριασμό μας, δεσμεύεστε να τηρείτε, επίσης με δικές σας δαπάνες,
ασφαλιστική κάλυψη αμοιβής εργαζομένων και/ή αστικής ευθύνης εργοδότη και αστικής
ευθύνης αυτοκινήτου για τα ποσά που απαιτεί η εφαρμοστέα νομοθεσία ή το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο. Δεσμεύεστε να αγοράζετε την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες
οι οποίες διαθέτουν αξιολόγηση τουλάχιστον A-VII από τον οίκο αξιολόγησης AM Best, και οι
οποίες έχουν άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας στη χώρα της οικείας συνδεδεμένης
εταιρείας προμήθειας ή στην τοποθεσία της MDLZ.
9. Διαφορές και Εφαρμοστέο Δίκαιο Στην περίπτωση αδυναμίας επίλυσης διαφοράς μεταξύ
των μερών η οποία σχετίζεται με την παρούσα ΕΑ με καλόπιστες διαπραγματεύσεις, η διαφορά
αυτή υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εμπορικών δικαστηρίων της χώρας και της
πολιτείας (ή άλλης διοικητικής περιφέρειας, εφόσον συντρέχει περίπτωση) που ορίζεται στην ΕΑ
ως τόπος δωσιδικίας ή, εφόσον δεν ορίζεται τέτοιος τόπος, στον τόπο στον οποίο η MDLZ (ή η
συνδεδεμένη εταιρεία ή το υποκατάστημα αγοράς ή παραλαβής) είναι εγγεγραμμένη στο
εμπορικό μητρώο (ή σε άλλη τοποθεσία, εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη για τον σκοπό
αυτόν), και εφαρμόζεται το δίκαιο της εν λόγω χώρας και πολιτείας (ή άλλης διοικητικής
περιφέρειας, εφόσον συντρέχει περίπτωση). Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα
αντίρρησης στην εν λόγω δικαιοδοσία και από κάθε άλλη δωσιδικία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών περί Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν θα εφαρμόζεται.
10. Aνωτέρα Βία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αδυνατεί να συμμορφωθεί με την
παρούσα ΕΑ λόγω γεγονότων που εκφεύγουν από τον εύλογο έλεγχό του, το μέρος αυτό
ειδοποιεί αμελλητί το έτερο μέρος εγγράφως και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την
αποκατάσταση της ικανότητάς του προς εκτέλεση των υποχρεώσεών του εντός 10 ημερών. Αν
η αδυναμία εκτέλεσης συνεχιστεί για πάνω από 10 ημέρες, το έτερο μέρος έχει δικαίωμα να
ακυρώσει αζημίως την παρούσα ΕΑ με άμεση ισχύ, με έγγραφη ειδοποίηση στο μέρος που τελεί
σε αδυναμία εκτέλεσης. Απρόβλεπτες αυξήσεις κόστους λόγω γεγονότων ή μεταβολών των
συνθηκών της αγοράς, απεργιών, λευκών απεργιών, ή λοιπών εργασιακών ενεργειών, δεν
αποτελούν γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου.
11. Έλεγχοι. Η MDLZ έχει δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους στις εγκαταστάσεις και τα αρχεία
σας που σχετίζονται με την παρούσα ΕΑ προκειμένου να αξιολογήσει την ποιότητά σας και τις
διαδικασίες προστασίας τροφίμων που εφαρμόζετε καθώς και τη συμμόρφωσή σας με τις
προδιαγραφές (στο εξής «Έλεγχοι Ποιότητας»), τη συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης («CSR») της MDLZ (στο εξής οι «Έλεγχοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»),
και να επαληθεύει ότι η τιμολόγηση, το μετακυλιόμενο κόστος, οι επιστρεπτέες δαπάνες, ή άλλες
οικονομικές διατάξεις συμμορφώνονται με την παρούσα ΕΑ (στο εξής οι «Οικονομικοί
Έλεγχοι»). Η MDLZ έχει δικαίωμα να διενεργεί Ελέγχους Ποιότητας και Οικονομικούς Ελέγχους
με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων εκπροσώπων που επιλέγονται είτε από την MDLZ είτε από εσάς
μέσα από τον εγκεκριμένο κατάλογο της MDLZ, και απαγορεύεται να ζητήσετε από ελεγκτή να
υπογράψει πρόσθετη σύμβαση για τη διενέργεια του ελέγχου. Η MDLZ ενδέχεται επίσης να
απαιτήσει όπως συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο είτε αντί είτε προ της διενέργειας ελέγχου, ή
όπως υποβάλετε πληροφορίες σε τρίτους τους οποίους η MDLZ έχει επιλέξει για τη διαχείριση
των εν λόγω πληροφοριών του ελέγχου. Για τη διενέργεια Ελέγχων Ποιότητας, η MDLZ
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ενδέχεται επίσης να απαιτήσει όπως μεριμνήσετε για τη διενέργεια ελέγχου τρίτου σύμφωνα με
τα διαπιστευμένα συστήματα πιστοποίησης Global Food Safety Initiative (GFSI) (τα οποία είναι
υποχρεωτικά αν παρέχετε πρώτες ύλες ή συσκευασίες). Για τους Ελέγχους Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, η MDLZ ενδέχεται να απαιτήσει όπως συμμετέχετε στο Πρόγραμμα
Υπεύθυνου Πορισμού (Program for Responsible Sourcing) υπό την αιγίδα της ΑΙΜ στην
Ευρώπη και της GMA στις ΗΠΑ ("AIM-PROGRESS"). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
εγγραφείτε στην πλατφόρμα της Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) και να συμπληρώσετε
ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (SAQ) για κάθε τοποθεσία που εμπλέκεται στην εκτέλεση
των υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας ΕΑ. Δεσμεύεστε να τηρείτε ενήμερες τις
πληροφορίες του εν λόγω ερωτηματολογίου, επικαιροποιώντας το τουλάχιστον σε ετήσια βάση,
και να διασφαλίζετε ότι η MDLZ έχει πρόσβαση σε αυτό. Η MDLZ ενδέχεται να απαιτήσει
περαιτέρω πληροφορίες ή να σας ζητήσει να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες σε συνέχεια του
ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SAQ. H MDLZ ενδέχεται επίσης να απαιτήσει όπως
μεριμνήσετε για τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές AIMPROGRESS από ελεγκτή που εγκρίνει η MDLZ. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την MDLZ
να αποδεχθεί έλεγχο τον οποίο έχετε διενεργήσει για άλλον πελάτη, και εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της MDLZ να αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτό τον έλεγχο αυτόν εν όλω ή
εν μέρει. Η MDLZ ενδέχεται να απαιτήσει τη διενέργεια περιοδικών επανελέγχων σύμφωνα με
την εκτίμηση κινδύνου της MDLZ. Σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης της παρούσας ΕΑ,
υποχρεούστε να προβείτε αμέσως στις επανορθωτικές ενέργειες που η MDLZ ευλόγως απαιτεί,
και η MDLZ ή οι εκπρόσωποι αυτής έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν έλεγχο στις εγκαταστάσεις
ή στα αρχεία σας όσο συχνά ευλόγως απαιτείται για την επαλήθευση της επανόρθωσης. Για τη
διενέργεια των Ελέγχων Ποιότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (συμπεριλαμβανομένων
των ελέγχων AIM-PROGRESS), η MDLZ βαρύνεται με τα δικά της εσωτερικά έξοδα ενώ όλα τα
υπόλοιπα έξοδα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τρίτων ελεγκτών) βαρύνουν
εσάς. Για τη διενέργεια των Οικονομικών Ελέγχων, η MDLZ βαρύνεται με τα δικά της εσωτερικά
έξοδα και με τα έξοδα των ελεγκτών, εκτός εάν η MDLZ διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει την
παρούσα ΕΑ, στην οποία περίπτωση υποχρεούστε να αποζημιώσετε την MDLZ για τα σχετικά
έξοδα. Σε περίπτωση άρνησής σας για τη διενέργεια ελέγχου, η MDLZ έχει δικαίωμα να
ακυρώσει την ΕΑ.

12. Εμπιστευτικές Πληροφορίες
(α) Διατάξεις Γενικής Προστασίας Κάθε μη δημόσια διαθέσιμη πληροφορία η οποία υποπίπτει
στην αντίληψή σας σχετικά με την MDLZ ή την παρούσα ΕΑ, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, προσωπικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων, ή συναφών όρων, όπως
έκαστος ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (στο εξής "Προσωπικές Πληροφορίες") που σας
έχουν γνωστοποιηθεί από την MDLZ ή για λογαριασμό της MDLZ, καθώς και η ίδια η ΕΑ,
αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες της MDLZ (οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») τις οποίες
απαγορεύεται να κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτον. Εσείς (και όπου συντρέχει περίπτωση
οι συνδεδεμένες εταιρείες σας) έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες της MDLZ αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των
υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας ΕΑ, και μπορείτε να τις κοινοποιείτε αποκλειστικά
στον βαθμό και στην έκταση που απαιτείται στους εργαζομένους σας (και σε άλλα πρόσωπα τα
οποία έχουν την προηγούμενη έγκρισή μας και τα οποία έχουν υπογράψει συμβάσεις
εμπιστευτικότητας οι οποίες είναι εύλογα αποδεκτές στην MDLZ) οι οποίοι σας συνδράμουν
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στην εκτέλεση των υποχρεώσεών σας δυνάμει της παρούσας ΕΑ. Υποχρεούστε να
διασφαλίζετε ότι όλοι οι υπεργολάβοι δεσμεύονται από τους όρους της παρούσας ΕΑ και
υπέχετε ευθύνη έναντι της MDLZ για τις πράξεις ή παραλείψεις της MDLZ. Η MDLZ διατηρεί όλα
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και αμέσως μετά την εκτέλεση
(ή την καταγγελία) της ΕΑ, ή κατ’ απαίτηση της MDLZ, υποχρεούστε να επιστρέψετε με
ασφάλεια το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και κάθε αντιγράφου αυτών στην MDLZ
ή, εφόσον το απαιτήσει η MDLZ, να καταστρέψει αυτές κατά τρόπο που εγκρίνει η MDLZ.
Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της MDLZ, να διαφημίζει ή να
δημοσιοποιεί το γεγονός ότι έχετε συμβληθεί για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στην MDLZ.
Δεσμεύεστε να τηρείτε (και διασφαλίζετε ότι και κάθε συνδεδεμένη εταιρεία ή τρίτοι συνεργάτες
σας τηρούν επίσης) εμπορικά εύλογα διοικητικά, υλικά, και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την
προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που συμμορφώνονται με το σύνολο της
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα οποία εφαρμόζουν το ίδιο
τουλάχιστον επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους ελέγχους ασφάλειας που εφαρμόζετε στις
δικές σας εμπιστευτικές πληροφορίες. Υποχρεούστε να ενημερώσετε αμελητί την MDLZ στην
περίπτωση που αντιληφθείτε ή εύλογα υποψιαστείτε παραβίαση ασφαλείας η οποία οδηγεί σε
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή πρόσβαση σε αυτές, ή άλλο συμβάν το οποίο ουσιωδώς
υπονομεύει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή
των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
(β) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, στον βαθμό που
ισχύει και με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της MDLZ, είστε Πάροχος
Υπηρεσιών ή Εκτελών την Επεξεργασία όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Θα προβαίνετε στην επεξεργασία ή άλλη χρήση των Προσωπικών
Δεδομένων MDLZ που σας παρέχονται από την MDLZ ή για λογαριασμό αυτής ή στις οποίες
έχετε πρόσβαση αποκλειστικά (i) σύμφωνα με τις οδηγίες της MDLZ (ii) στον βαθμό που εύλογα
απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας ΕΑ, και (iii) όπως απαιτείται από την κείμενη
νομοθεσία. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, δεν έχετε δικαίωμα να πωλήσετε
Προσωπικά Δεδομένα MDLZ, ή να διατηρείτε, χρησιμοποιείτε, παρακρατείτε, κοινοποιείτε ή
άλλως πώς να επεξεργάζεστε Προσωπικά Δεδομένα MDLZ για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του
συγκεκριμένου σκοπού εκτέλεσης της ΕΑ, και ιδίως για δικούς σας σκοπούς ή εμπορικά
συμφέροντα. Με το παρόν δηλώνετε, εγγυάστε και βεβαιώνετε ότι κατανοείτε και θα
συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς που ορίζει το παρόν άρθρο και η ΕΑ.
(γ) Αιτήματα Φυσικών Προσώπων αναφορικά με Προσωπικά Δεδομένα. Δεσμεύεστε να
συνεργάζεστε με την MDLZ στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο υποβάλει νόμιμο αίτημα
για: (i) πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν, (ii) ενημέρωση σχετικά με τις
κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα, ή (iii) ενημέρωση
σχετικά με τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων του φυσικού προσώπου ή ορισμένων
τμημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των ζητούμενων πληροφοριών σε
φορητό και, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, έτοιμο προς χρήση μορφότυπο που επιτρέπει
στο φυσικό πρόσωπο να διαβιβάζει τις πληροφορίες σε άλλη οντότητα ή (iv) κάθε άλλο
δικαίωμα το οποίο διαθέτει το φυσικό πρόσωπο αναφορικά με τα Προσωπικά του Δεδομένα
δυνάμει κάθε οικείας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υποχρεούστε να
ενημερώσετε αμελητί την MDLZ εγγράφως σχετικά με κάθε αίτημα που αφορά Προσωπικά
Δεδομένα.
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13. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
(α) Υφιστάμενη Διανοητική Ιδιοκτησία. Η MDLZ και εσείς έχετε και συνεχίζετε να διατηρείτε
όλα τα παγκόσμια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, και πάσης φύσεως ιδιοκτησιακά δικαιώματα είτε αυτά έχουν καταχωριστεί είτε όχι
(τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) που είτε εσείς είτε η MDLZ διαθέτατε ήδη πριν την
έκδοση της παρούσας ΕΑ.
(β) Εξατομικευμένα Έργα Στην περίπτωση που εσείς ή οι εγκεκριμένοι υπεργολάβοι σας
χρησιμοποιείτε, σχεδιάζετε, εφευρίσκετε, αποκτάτε ή αναπτύσσετε έργο για τη MDLZ ή για
λογαριασμό της MDLZ το οποίο υπόκειται (ή ενδέχεται να υπόκειται) σε Δικαιώματα Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (τα Εξατομικευμένα Έργα): (i) Όλα τα εν λόγω Εξατομικευμένα Έργα αποτελούν
«έργα προς μίσθωση» (work for hire) όπως ορίζονται στη νομοθεσία προστασίας των
προσωπικών δεδομένων των ΗΠΑ και σε κάθε άλλη παρόμοια ή ανάλογη νομοθεσία ή
κανονισμού άλλης έννομης τάξης. (ii) Αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημιουργίας, η
MDLZ θεωρείται ως αποκλειστικός δημιουργός και αποκλειστικός δικαιούχος παντός
δικαιώματος σε παγκόσμια βάση επί των εν λόγω Εξατομικευμένων Έργων και παντός
στοιχείου αυτών καθώς και κάθε Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, και (iii) Το σύνολο των δικαιωμάτων προς καταχώριση
των ανωτέρω ανήκει και περιέρχεται αυτοδικαίως στην MDLZ. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα εν
λόγω Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν περιέλθουν στην MDLZ σύμφωνα με τα
ανωτέρω, με το παρόν εκχωρείτε και μεταβιβάζετε ανέκκλητα και αποκλειστικά στην MDLZ κάθε
Δικαίωμα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα εν λόγω Εξατομικευμένα Έργα ή, εάν αυτό δεν είναι
εφικτό, με το παρόν χορηγείτε στη MDLZ αποκλειστική, παγκόσμια, εις το διηνεκές, ανέκκλητη,
ελεύθερη υποχρεώσεων καταβολής δικαιωμάτων, εκχωρήσιμη και δεκτική υποαδειοδότησης
άδεια χρήσης των Εξατομικευμένων Έργων.
(γ) Πλήρη Δικαιώματα. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε κάθε δικαίωμα για την
εκχώρηση και χορήγηση στην MDLZ παντός δικαιώματος επί των Δικαιωμάτων Διανοητικής
Ιδιοκτησίας επί των Εξατομικευμένων Έργων. Δηλώνετε και εγγυάστε περαιτέρω ότι: (i) τα
Εξατομικευμένα Έργα έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά ως πρωτότυπες δημιουργίες σας και δεν
παραβιάζουν ή άλλως πώς θίγουν δικαιώματα τρίτων και ότι (ii) δεν υπόκεισθε σε άλλη
σύμβαση ή δέσμευση η οποία ενδέχεται να παρεμποδίσει τη μεταβίβαση του συνόλου των
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των Εξατομικευμένων Έργων στην MDLZ. Σε
περίπτωση εφευρέσεων που πραγματοποιούνται από μέλος του προσωπικού σας ή του
προσωπικού εγκεκριμένου υπεργολάβου της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην οικεία
έννομη τάξη, υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων
εφευρέσεων που έχουν δημιουργηθεί ή αναπτυχθεί από τους εν λόγω εργαζομένους υπόκεινται
κατά προσήκοντα και μη περιορισμένο τρόπο σε αξίωσή σας ή εκχωρούνται σε εσάς κατά
τρόπο ώστε να είστε σε θέση να εκχωρήσετε τα δικαιώματα επί των εφευρέσεων αυτών στην
MDLZ σύμφωνα με την παρούσα ΕΑ.
(δ) Συγκατάθεση και Παραίτηση από δικαιώματα. Με το παρόν συγκατατίθεστε σε κάθε
χρήση από τη MDLZ ή στα ορισμένα από αυτήν πρόσωπα, των Εξατομικευμένων Έργων, κάθε
στοιχείο αυτών που υπόκειται σε δικαιώματα, κάθε παράγωγου έργου, ή κάθε στοιχείου
διανοητικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνεται σε αυτά, και συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία
ενέργεια (και να διασφαλίζετε ότι και οι εργαζόμενοι και εργολάβοι σας επίσης δεν προβαίνουν
8

σε καμία ενέργεια) προκειμένου να παρεμποδίζετε αυτή τη χρήση. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι
οι εργαζόμενοί σας και οι εγκεκριμένοι υπεργολάβοι σας κατά τον μέγιστο βαθμό που ο νόμος
το επιτρέπει παραιτούνται από κάθε ηθικό δικαίωμα επί των Εξατομικευμένων Έργων των
οποίων είναι επί του παρόντος ή ενδέχεται ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να καταστούν
δικαιούχοι σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, και ότι παραιτούνται από κάθε αξίωση
και αγωγικό αίτημα που αφορά στα Εξατομικευμένα Έργα και/ή στα προαναφερθέντα
δικαιώματα. Στον μέγιστο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει, παραιτείστε από κάθε δικαίωμα
προς ανάκληση των εκχωρήσεων, των αδειών και των συναινέσεων που προβλέπονται στο
παρόν.
(ε) Επαρκής Αντιπαροχή. Με το παρόν συμφωνείτε ότι η αντιπαροχή για κάθε μία από τις
ανωτέρω ενέργειες που προβλέπει το παρόν άρθρο περιλαμβάνεται στην αμοιβή σας δυνάμει
της παρούσας ΕΑ.
(στ) Έγγραφα. Υποχρεούστε, κατ’ απαίτηση και με έξοδα της MDLZ, να υπογράφετε (ή να
μεριμνάτε για την υπογραφή) εγγράφων όπως επιβεβαιωτικές εκχωρήσεις, καταχωρίσεις,
συμβολαιογραφικές βεβαιώσεις, και καταθέσεις για δικαστική υπεράσπιση, καταχώριση και
αναγκαστική εκτέλεση παντός Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των Εξατομικευμένων
Έργων.
14. Φόροι. Με την επιφύλαξη αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των μερών, έκαστο μέρος θα
είναι υπεύθυνο για τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που του αντιστοιχούν σύμφωνα με τον
νόμο. Στην περίπτωση που υποχρεούστε σε χρέωση φόρου (πχ φόρος πωλήσεων ή φόρος
αγαθών και υπηρεσιών) ή στην περίπτωση που η MDLZ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου,
τότε το υπόχρεο μέρος απαιτείται να παράσχει στο έτερο μέρος την ευκαιρία να καταδείξει (και
να τεκμηριώσει) πώς η εν λόγω χρέωση ή παρακράτηση είναι δυνατόν να περιοριστεί (λόγου
χάρη με την παροχή βεβαίωσης απαλλαγής φόρου πωλήσεων). Εάν διαπιστωθεί ότι έχετε
υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων πληροφοριών, όπως, όλως ενδεικτικά, διασυνοριακές
συμφωνίες που καλύπτονται από την επιχειρηματική σας σχέση με την MDLZ, προς
οποιαδήποτε φορολογική ή δημόσια αρχή, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε τη MDLZ τουλάχιστον
14 ημέρες προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κοινοποίηση και να παράσχετε στη MDLZ
αντίγραφο της υποβαλλόμενης κοινοποίησης σε πρώτη ζήτηση της MDLZ.
15. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα κάτωθι κατά την
εκτέλεση της παρούσας ΕΑ:
(α) Καταναγκαστική Εργασία. Δεν θα προβείτε σε οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική
εργασία, ήτοι οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που πραγματοποιείται ακούσια υπό την απειλή
σωματικής ή άλλης τιμωρίας. Θα επιδεικνύετε σεβασμό στην ελευθερία κυκλοφορίας των
εργαζομένων σας και δεν θα περιορίζετε την κυκλοφορία τους ελέγχοντας έγγραφα
ταυτοποίησης, καταθέσεις αποταμιεύσεων, ή λαμβάνοντας οποιοδήποτε άλλο μέτρο για να
αποτρέψετε τους εργαζομένους από το να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας τους. Εάν οι
εργαζόμενοι συνάπτουν μαζί σας συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να το πράττουν οικειοθελώς.
(β) Παιδική Εργασία. Δεν θα απασχολείτε άμεσα (ή έμμεσα μέσω της χρήσης των υπεργολάβων
σας) παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν αυτό είναι νόμιμο, αναγκαίο, και πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση
που θεσπίζεται από την εθνική νομοθεσία ή από τη Σύμβαση 138 της Διεθνούς Οργάνωσης
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Εργασίας («ΔΟΕ»), οποιοδήποτε είναι υψηλότερο. Το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην
απασχόληση σύμφωνα με τη Σύμβαση 138 της ΔΟΕ είναι η οικεία υποχρεωτική σχολική
ηλικία, αλλά όχι μικρότερη από την ηλικία των 15 ετών (14 σε ορισμένες αναπτυσσόμενες
χώρες), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στη ΔΟΕ και την εθνική
νομοθεσία.
(ii) Υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις
παρασκευής ή συσκευασίας τελικών προϊόντων της MDLZ, που αποτελούν προσωρινούς
εργαζόμενους της MDLZ, ή που είναι παρόντες στις εγκαταστάσεις της MDLZ, είναι
τουλάχιστον 15 ετών (χωρίς να ισχύουν τυχόν εξαιρέσεις που προβλέπονται από την ΔΟΕ ή
την εθνική νομοθεσία).
(iii) Υποχρεούστε να αποδεικνύετε ότι η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων δεν τους
εκθέτει σε αδικαιολόγητους σωματικούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τη σωματική,
πνευματική ή συναισθηματική ανάπτυξη.
(γ) Διαφορετικότητα και Συμμετοχή. Υποχρεούστε να προσλαμβάνετε, να αμείβετε, να
προάγετε, να επιβάλλετε πειθαρχικές κυρώσεις και να μεριμνάτε για άλλες συνθήκες
απασχόλησης αποκλειστικά βάσει απόδοσης του ατόμου και ικανότητάς του να εκτελεί την
εργασία (εκτός εάν απαιτείται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας). Δεν θα προβαίνετε σε
διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής
καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης νομικά προστατευμένης κατάστασης του ατόμου.
(δ) Παρενόχληση και Κακοποίηση. Υποχρεούστε να παρέχετε έναν χώρο εργασίας χωρίς
συμπεριφορές παρενόχλησης, η οποία μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης
της σεξουαλικής, λεκτικής, σωματικής ή οπτικής συμπεριφοράς που δημιουργεί ένα
προσβλητικό, εχθρικό ή εκφοβιστικό περιβάλλον.
(ε) Ασφάλεια και Υγεία. Υποχρεούστε (i) να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου να
παρέχετε ασφαλείς συνθήκες εργασίας, (ii) να παρέχετε στους εργαζομένους σας κατάλληλη
προστασία από έκθεση σε επικίνδυνα υλικά, και (iii) να παρέχετε στους εργαζομένους σας
πρόσβαση σε πόσιμο νερό και καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής.
(στ) Εκπροσώπηση Τρίτων. Υποχρεούστε να σέβεστε την απόφαση των εργαζομένων σας να
προσχωρούν σε ή να υποστηρίζουν μια ένωση, καθώς και την απόφασή τους να απέχουν,
όπου επιτρέπεται εκ του νόμου.
(ζ) Ωράριο εργασίας και Αμοιβή. Στο πλαίσιο των κανονικών, εποχικών και λοιπών
διακυμάνσεων στις επιχειρησιακές απαιτήσεις, υποχρεούστε (i) να τηρείτε ένα εύλογο καθολικό
μοτίβο απαιτούμενου ωραρίου εργασίας και αδειών για τους εργαζομένους σας, ώστε το σύνολο
των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα να μην υπερβαίνει τακτικά τους κανόνες της βιομηχανίας, (ii)
να καταβάλλετε εύλογα και εγκαίρως την αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων
πρόσθετων πληρωμών για υπερωριακή εργασία, και (iii) να ενημερώνετε τους
νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους κατά την πρόσληψη εάν η υποχρεωτική υπερωρία αποτελεί
όρο της σύμβασης εργασίας.
(η) Πρακτικές Πειθαρχικών μέτρων. Δεν θα προβαίνετε σε σωματική τιμωρία ή άλλες μορφές
ψυχικού ή σωματικού εκφοβισμού ως μέσου πειθαρχικής κύρωσης.
(θ) Επιχειρηματική Ακεραιότητα. Υποχρεούστε να προάγετε την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα
στην επιχειρηματική συμπεριφορά σας, ευαισθητοποιώντας τους εργαζομένους σας ως προς τη
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δεοντολογία και παρέχοντας κατευθύνσεις και εκπαιδεύσεις σε ζητήματα δεοντολογίας.
Επιπλέον δεν θα προβαίνετε στις εξής ενέργειες: δεν θα δωροδοκείτε ούτε θα δωροδοκείστε,
δεν θα προβαίνετε ούτε θα δέχεστε αμοιβή για παράνομη εκδούλευση, και δεν θα συμμετέχετε
σε έκνομη παροχή κινήτρων στις επιχειρηματικές ή κρατικές σχέσεις.
(ι) Περιβάλλον και Βιωσιμότητα. Υποχρεούστε να εργάζεστε προκειμένου να βελτιώνετε
διαρκώς την περιβαλλοντική σας επίδοση θέτοντας και, στη συνέχεια, επιδιώκοντας να πετύχετε
ποσοτικούς στόχους που περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
σας.
16. Δωροδοκία Δεν θα προσφέρετε ούτε θα καταβάλλετε, άμεσα ή έμμεσα, χρήματα ή
οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας εκ μέρους και για λογαριασμό της MDLZ
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της) σε Κυβερνητικό Αξιωματούχο με
σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της MDLZ ή την
εξασφάλιση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος για την MDLZ ή προκειμένου να συνδράμετε την
MDLZ να κατευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα προς οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο όρος
«Κυβερνητικός Αξιωματούχος» περιλαμβάνει στελέχη ή εργαζομένους της κυβέρνησης,
κρατικών επιχειρήσεων, διεθνών οργανισμών, ή πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς, ή
οποιοδήποτε πρόσωπο άλλως ενεργεί με επίσημη ιδιότητα εκ μέρους και για λογαριασμό
κρατικής οντότητας ή διεθνούς οργανισμού. Δεν θα προσφέρετε ούτε θα καταβάλλετε, άμεσα ή
έμμεσα, χρήματα ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας εκ μέρους και για λογαριασμό της MDLZ
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Εάν η MDLZ ευλόγως πιστεύει ότι έχει
παραβιαστεί ή ενδέχεται να παραβιαστεί οποιαδήποτε εκ των δηλώσεων στον παρόντα όρο, η
MDLZ μπορεί να παρακρατήσει περαιτέρω πληρωμές σύμφωνα με την παρούσα ΕΑ μέχρι τη
χρονική στιγμή κατά την οποία η MDLZ θα λάβει επιβεβαίωση προς ικανοποίησή της ότι δεν
σημειώθηκε ούτε θα σημειωθεί καμία παραβίαση. Η MDLZ μπορεί να ακυρώσει την ΕΑ αμέσως
εάν συμπεράνει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει
οποιαδήποτε δήλωση στον παρόντα όρο ή ότι είναι αρκετά πιθανό να σημειωθεί τυχόν
παραβίαση.
17. Υπεργολαβική ανάθεση και Εκχώρηση. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα
νομοθεσία, δεν θα αναθέτετε σε υπεργολάβους ούτε θα εκχωρείτε οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα ΕΑ χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της MDLZ, την οποία η MDLZ δεν μπορεί να αρνηθεί αναίτια. Η MDLZ μπορεί
να εκχωρήσει ελεύθερα το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ΕΑ χωρίς τη συναίνεσή
σας, και δεν θα ευθύνεται για τυχόν υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα ΕΑ οι οποίες
προκύπτουν μετά την εκχώρηση.
18. Σύγκρουση Συμφερόντων και Πλήρης Σύμβαση. Οι νόμιμοι όροι και προϋποθέσεις που
επισυνάπτονται στην παρούσα ΕΑ ή συνδέονται με το περιεχόμενο αυτής θα διέπουν την εν
λόγω αγορά, εκτός εάν υφίσταται ή αναφέρεται στο παρόν σύμβαση πλαισίου ή κύρια σύμβαση
που διέπει τις αγορές μεταξύ των μερών (ακόμα κι αν έχει υπογραφεί από τις συνδεδεμένες
εταιρείες), περίπτωση κατά την οποία θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης
πλαισίου ή της κύριας σύμβασης. Διαφορετικά, η παρούσα ΕΑ (μαζί με οποιαδήποτε
υφιστάμενη σύμβαση που αναφέρεται ανωτέρω) αποτελεί την πλήρη σύμβαση μεταξύ υμών και
της MDLZ αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες, και δεν θα επηρεαστεί από καμία
προηγούμενη συζήτηση, σύμβαση, συμπεριφορά ή βιομηχανική πρακτική. Μεταγενέστερες
αλλαγές στην ΕΑ πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως και να υπογράφονται από αμφότερα
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τα μέρη. Η MDLZ μπορεί να τροποποιήσει τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις αναφέροντας
τούτο στην παρούσα ΕΑ.
19. Ανεξάρτητος Συμβαλλόμενος. Η παρούσα ΕΑ δεν δημιουργεί εταιρική σύμπραξη ή
κοινοπραξία μεταξύ των μερών ούτε χορηγεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ΕΑ οποιοδήποτε δικαίωμα επίσπευσης αναγκαστικής
εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ΕΑ. Έκαστο μέρος ενεργεί ως ανεξάρτητος
συμβαλλόμενος, και δεν εξουσιοδοτείται να δεσμεύει το άλλο μέρος και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνο για τους αντίστοιχους εργαζομένους και υπεργολάβους του.
20. Διαιρετότητα. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ΕΑ καταστεί ανίσχυρο και μη
εκτελεστό, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχετική διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιηθείσα όπως
απαιτείται προκειμένου να καταστεί εκτελεστή, παραμένοντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν πιο
συνεπής με τη βούληση των μερών όπως αυτή εκφράζεται στην ΕΑ.
21. Μη Αποκλειστικότητα. Η παρούσα ΕΑ δεν είναι αποκλειστική, και οποιοδήποτε εκ των
μερών δικαιούται να συνομολογήσει παρόμοιες συμβάσεις με οποιονδήποτε, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα ΕΑ.
22. Διατήρηση ισχύος. Η ολοκλήρωση ή ακύρωση της παρούσας ΕΑ δεν θα επηρεάσει τυχόν
δικαιώματα και υποχρεώσεις που λόγω της φύσης τους θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν.
23. Ρήτρα μη παραίτησης. Τυχόν παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε περίπτωση
παραβίασης ή αθέτησης οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας ΕΑ δεν ερμηνεύεται ως
παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε περίπτωση περαιτέρω παραβίασης ή αθέτησης της
ίδιας ή διαφορετικής διάταξης, και τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη άσκησης οποιουδήποτε
δικαιώματος ή προνομίου δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή από οποιοδήποτε
άλλο δικαίωμα ή προνόμιο.
24. Αναφορά Καταγγελιών. Θα πρέπει να καταγγέλλετε οποιαδήποτε εικαζόμενη παράβαση
από εργαζομένους της MDLZ αναφορικά με την παρούσα ΕΑ στην ομάδα Επιχειρηματικής
Ακεραιότητας της MDLZ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
compliance@mdlz.com είτε μέσω πρόσβασης στη Γραμμή Βοήθειας Integrity HelpLine είτε
ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου www.mdlzethics.com.

Αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο 2020
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