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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ποιος είναι Κρατικός Αξιωματούχος;

Αυτή η πολιτική τονίζει την υποχρέωση της PepsiCo να
ενεργεί με ήθος και υπευθυνότητα σε όλες τις
επιχειρηματικές συναλλαγές της, παρέχοντας ένα σαφές
πλαίσιο το οποίο:
•
•

•

•

•

Απαγορεύει τη δωροδοκία στον δημόσιο τομέα και
την εμπορική δωροδοκία
Προσδιορίζει την απαιτούμενη διαδικασία δέουσας
επιμέλειας κατά της διαφθοράς που πρέπει να
διεξάγεται σε τρίτα εμπλεκόμενα μέρη
Εξηγεί τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται ως
προς τα δώρα, τα γεύματα, τα ταξίδια και την
ψυχαγωγία προς τους κρατικούς αξιωματούχους
Σκιαγραφεί τις απαιτήσεις για δωρεές, χορηγίες και
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(CSR) με μια κυβερνητική επαφή
Υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης βιβλίων και
αρχείων ακριβείας για όλες τις συναλλαγές της
PepsiCo

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο κράτος,
συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ρυθμιστικών
οργανισμών, τμημάτων, υπουργείων και άλλων
δημόσιων φορέων, όπως πανεπιστημίων, δημοσίων
υπαλλήλων, όπως τελωνειακών υπαλλήλων και
δημοτικών υπαλλήλων και επιθεωρητών
• Κάθε υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα (ακόμα κι αν
δεν κατείχε ποτέ πολιτικό αξίωμα)
• Κάθε πολιτικό κόμμα ή αξιωματούχος ενός πολιτικού
κόμματος
• Εκλεγμένοι αξιωματούχοι σε οποιοδήποτε επίπεδο
κρατικής διοίκησης, όπως δήμαρχοι, επίτροποι και
μέλη δημοτικών συμβουλίων
• Εκπρόσωποι δημόσιων διεθνών οργανισμών, όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια
Τράπεζα
• Μέλη των αρχών επιβολής του νόμου/της
αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων
• Υπάλληλοι κρατικών επιχειρήσεων, όπως κρατικοί
σιδηρόδρομοι, αεροπορικές εταιρείες, νοσοκομεία
και εργαστήρια, πρατήρια καυσίμων ή φυλακές
• Μέλη βασιλικών οικογενειών
• Εργαζόμενοι δημόσιων διεθνών φιλανθρωπικών
οργανισμών
• Σύζυγοι ή άμεσα μέλη της οικογένειας των
παραπάνω
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Οι Συχνές Ερωτήσεις της PepsiCo για την Παγκόσμια Πολιτική Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας
περιλαμβάνει λεπτομερέστερες οδηγίες για καθένα από αυτά
τα βασικά θέματα. Μπορείτε να βρείτε τις συχνές ερωτήσεις
εδώ και στην αρχική σελίδα Συμμόρφωσης και
Τι είναι Δωροδοκία;
Δεοντολογίας στο myPepsiCo.com (η αρχική σελίδα C&E).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους συνεργάτες της
PepsiCo. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, στους
συνεργάτες της PepsiCo περιλαμβάνονται οι εξής:
•

•

•

Όλοι οι συνεργάτες της PepsiCo σε όλο τον κόσμο
(συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων των
θυγατρικών μας)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της PepsiCo
όταν ενεργούν με την ιδιότητά τους ως μέλη του
Δ.Σ.
Οι εργαζόμενοι, οι υπεύθυνοι και οι διευθυντές
οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή συνδεδεμένης
εταιρείας της οποίας η PepsiCo έχει πλειοψηφική
κυριότητα ή διαχειριστικό έλεγχο

Δωροδοκία είναι οποιαδήποτε πληρωμή ή προσφορά για
πληρωμή αντικειμένου αξίας προς οιονδήποτε κρατικό
αξιωματούχο ή οιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα στον ιδιωτικό ή
εμπορικό τομέα, με στόχο να παρακινήσει τον αποδέκτη ώστε να
καταχραστεί της θέσης του ή ώστε να αποκτήσει ή διατηρήσει
αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα
Τι είναι ένα Αντικείμενο Αξίας;
Αντικείμενο Αξίας θα μπορούσαν να αποτελούν τα μετρητά, τα
ισοδύναμα μετρητών, όπως δωροκάρτες που μπορούν να
εξαργυρωθούν για προϊόντα ή μετρητά, κουπόνια, δώρα,
φιλοξενία, γεύματα, αγαθά, υπηρεσίες ή εμπορεύματα, εισιτήρια
για εκδηλώσεις, πιστοποιητικά λιανικής, διασκέδαση, ταξιδιωτικά
προνόμια, χρήση εξοχικών κατοικιών, αεροπορικά εισιτήρια ή
διαμονή, ειδικές χάρες όπως ευκαιρίες εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης για φίλους και συγγενείς,
επιλογές προαίρεσης (οψιόν), δωρεές προς καθορισμένες
φιλανθρωπικές οργανώσεις, εκπτώσεις, προσωπικές
εξυπηρετήσεις, δάνεια, συνυπογραφή δανείου ή υπόσχεση για
μελλοντική απασχόληση

Οι διατάξεις αυτής της πολιτικής ισχύουν επίσης, όπου ενδείκνυται, σε όλους τους τρίτους που
δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της PepsiCo.
1.0

ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Κανένας συνεργάτης της PepsiCo δεν πρέπει να δίνει ή να
προσφέρει δωροδοκίες ή πληρωμές διευκόλυνσης. Η PepsiCo δεν
επιτρέπει τις πληρωμές διευκόλυνσης και τέτοιες πληρωμές
αποτελούν παραβάσεις της παρούσας πολιτικής, ακόμη και όταν
επιτρέπεται από τον νόμο. Κατά συνέπεια, όλες οι αναφορές της
παρούσας πολιτικής στη δωροδοκία περιλαμβάνουν και τις
πληρωμές διευκόλυνσης.

Τι είναι η Πληρωμή Διευκόλυνσης;
Η Πληρωμή Διευκόλυνσης είναι μια πληρωμή
προς Κρατικό Αξιωματούχο με σκοπό την
επιτάχυνση της πραγματοποίησης μιας χωρίς
διακριτική ευχέρεια, ενέργειας ή υπηρεσίας,
όπως η παροχή αστυνομικής προστασίας ή
ταχυδρομικής υπηρεσίας, η διεκπεραίωση
αιτήσεων θεώρησης, άδειας διαμονής ή
αδειοδότησης, ή η παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφελείας, όπως τηλεφωνεία, ύδρευση και
ηλεκτρισμός. Οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν
επιτρέπονται στην PepsiCo.

Η PepsiCo Associates δεν πρέπει ποτέ να πληρώσει μια
δωροδοκία, εκτός εάν η άρνηση πληρωμής ενός αιτήματος
δωροδοκίας θα δημιουργούσε άμεση απειλή για την υγεία ή την
ασφάλειά τους. Όλες οι πληρωμές δωροδοκίας που
πραγματοποιούνται για να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κατάσταση και όλα τα αιτήματα δωροδοκίας
(ανεξάρτητα από το αν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε), πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο τοπικό
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Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή στο τοπικό Νομικό Τμήμα. Όπως θα συζητηθεί στην Ενότητα
5.0 παρακάτω, όλες οι πληρωμές πρέπει να καταγράφονται με ακρίβεια.

2.0

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η PepsiCo ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις ενέργειες τρίτων
που προσφέρουν ή πληρώνουν δωροδοκίες σε κρατικούς
αξιωματούχους εκ μέρους της PepsiCo. Απαγορεύονται οι πράξεις
δωροδοκίας μέσω τρίτων μερών της PepsiCo. Αποτελεί επίσης
παραβίαση αυτής της πολιτικής να αγνοούμε προειδοποιητικά
σημάδια ότι οι ενέργειες ενός τρίτου μέρους ενδέχεται να οδηγήσουν
σε παροχή ή προσφορά δωροδοκίας.
Δέουσα επιμέλεια για τρίτα μέρη (TPDD)

Τι είναι ένα Τρίτο Μέρος;
Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, τρίτο
μέρος είναι κάθε μέρος που απασχολεί η
PepsiCo, όπως προμηθευτές,
εκπρόσωποι, σύμβουλοι, προμηθευτές ή
πάροχοι υπηρεσιών. Οι διανομείς που
αγοράζουν προϊόντα από την PepsiCo σε
τιμές μετά από διαπραγμάτευση,
παίρνουν τίτλους και μεταπωλούν σε
τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που
διαπραγματεύτηκε η PepsiCo,
θεωρούνται επίσης τρίτα μέρη

Η PepsiCo έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα δέουσας επιμέλειας βάσει
επικινδυνότητας, γνωστό ως δέουσα επιμέλεια τρίτων μερών (TPDD). Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την TPDD, συμπεριλαμβανομένης της εξήγησης της διαδικασίας
TPDD πέντε βημάτων, στην Επισκόπηση της διαδικασίας TPDD της PepsiCo, η οποία είναι διαθέσιμη
εδώ και στην αρχική σελίδα C&E ή επικοινωνώντας με το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και
Δεοντολογίας για περισσότερες πληροφορίες.
Σημείωση: Κανένας συνεργάτης της PepsiCo δεν μπορεί να απασχολήσει κανένα τρίτο μέρος, μέχρι να
ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες επιμέλειας κατά της διαφθοράς. Οι συνεργάτες της
PepsiCo πρέπει να διαθέτουν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της ισχύουσας TPDD.

3.0

ΔΩΡΑ, ΓΕΥΜΑΤΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ*

*Για τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά δώρα προς ή από πελάτες, προμηθευτές
και άλλα τρίτα μέρη, συμβουλευτείτε την Παγκόσμια Πολιτική Επιχειρηματικών Δώρων.
Τα δώρα, τα γεύματα, τα ταξίδια και η ψυχαγωγία έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αθέμιτα τους
κρατικούς αξιωματούχους. Ως εκ τούτου, γενικά δεν συστήνεται στους συνεργάτες της PepsiCo να
παρέχουν δώρα ή φιλοξενία σε κρατικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, υπό περιορισμένες περιστάσεις,
μπορεί να επιτραπεί ένα εύλογο δώρο ή φιλοξενία προς κρατικό αξιωματούχο, υπό την προϋπόθεση
ότι:
(1) το κόστος πληροί μια σειρά ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται παρακάτω και
(2) ο συνεργάτης της PepsiCo λαμβάνει εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση από το τοπικό Τμήμα
Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή από το τοπικό Νομικό Τμήμα
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Ελάχιστες απαιτήσεις για δαπάνες που αφορούν κρατικούς αξιωματούχους1
Πριν προσφέρετε ένα δώρο ή φιλοξενία σε ή για έναν κρατικό αξιωματούχο, βεβαιωθείτε ότι,
τουλάχιστον:
•
•
•
•
•

δίνεται καλόπιστα, χωρίς την αναμονή κάποιας επιστροφής ή αθέμιτου οφέλους ή επιχειρηματικού
πλεονεκτήματος
είναι λογικό* και συνηθισμένο, και συνάδει με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα για την
επαγγελματική αβρότητα
παρέχεται με ειλικρίνεια και με διαφάνεια
δίνεται σπάνια χωρίς να δημιουργείται η εικόνα ατασθαλίας
είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς

* Κατά τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους για φιλοξενία, λάβετε υπόψη τα συνολικά ανώτατα
όρια που αναφέρονται στην Ενότητα 4.5.1 και στα προσαρτήματα της Παγκόσμιας Πολιτικής Ταξιδιών
και Ψυχαγωγίας της PepsiCo.
Οποιοδήποτε δώρο προς κρατικούς
αξιωματούχους πρέπει επίσης να πληροί τα
ακόλουθα επιπλέον κριτήρια:
• πρέπει να είναι μικρής αξίας (κατά κανόνα
να μην υπερβαίνει τα 75,00 δολ. ΗΠΑ)
• δίνεται για λογαριασμό της PepsiCo και όχι
για λογαριασμό οποιουδήποτε ατόμου

Κάθε είδους φιλοξενία κρατικών αξιωματούχων
πρέπει επίσης να πληροί τα ακόλουθα
επιπρόσθετα κριτήρια:
• πρέπει να έχει έναν καλόπιστο και νόμιμο
επιχειρηματικό σκοπό
• σχετίζεται άμεσα ή συνδέεται με την ενεργό
συμπεριφορά και δεοντολογία της PepsiCo

Έγγραφη προέγκριση
Όλα τα αιτήματα προέγκρισης δώρων, γευμάτων, ταξιδιών και ψυχαγωγίας για κρατικούς
αξιωματούχους πρέπει να υποβάλλονται συμπληρώνοντας μια σύντομη ηλεκτρονική φόρμα (το έντυπο
προέγκρισης) που είναι διαθέσιμη εδώ ή στην αρχική σελίδα C&E.

1

Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστές εγκρίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση καμπανιών, τη δεοντολογία
κρατικών αξιωματούχων, τους νόμους πίεσης και αποκάλυψης, καθώς οι νόμοι και οι κανονισμοί για
συγκεκριμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς και εξαιρέσεις που διαφέρουν από αυτές που
περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.
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Εξαιρέσεις από την απαίτηση προέγκρισης
Με την επιφύλαξη των ισχυόντων τοπικών νόμων και κανονισμών, δεν απαιτείται προέγκριση για έξοδα
που σχετίζονται με κρατικούς αξιωματούχους μόνο στις ακόλουθες αποκλειστικές καταστάσεις:
•

•

παροχή (ή σε σχέση με κρατική οντότητα, δωρεά, βλ. Ενότητα 4.0
παρακάτω) προωθητικών ή διαφημιστικών ειδών με το λογότυπο της
PepsiCo (όπως μπάλες γκολφ, μπλουζάκια ή παρόμοια είδη με
λογότυπο), αξίας 75,00 δολ. ΗΠΑ ή μικρότερης ανά κρατικό
αξιωματούχο (δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200,00 δολ. ΗΠΑ ανά
κρατικό αξιωματούχο ανά έτος και σε σχέση με κρατική οντότητα, να
μην υπερβαίνει τα 1.000,00 δολ. ΗΠΑ ετησίως)
ήσσονος σημασίας φιλοξενία για Κρατικούς Αξιωματούχους, όπως ένα
σάντουιτς, ποτό, σνακ κ.λπ., είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων
της PepsiCo και συνολικής αξίας 10,00 δολ. ΗΠΑ, εφόσον η φιλοξενία
παρέχεται σε σχέση με τον ισχύοντα κώδικα της δραστηριότητας της
PepsiCo

Αυτές οι εξαιρέσεις ΔΕΝ επιτρέπουν την περιοδική/επαναλαμβανόμενη
φιλοξενία για έναν κρατικό αξιωματούχο, ακόμη και δαπάνης 10,00 δολ.
ΗΠΑ ή μικρότερη κάθε φορά, από οποιαδήποτε προέλευση της PepsiCo.
Αποδείξεις για αποζημίωση

Τι είναι μια κρατική οντότητα;
• Κάθε κρατική, ρυθμιστική υπηρεσία,
τμήμα ή υπουργείο, όπως επιθεωρητές
ασφάλειας ή υγείας, φορολογικοί
φορείς, υπηρεσίες αδειοδότησης και
τελωνείων, αστυνομικές ή
πυροσβεστικές υπηρεσίες και ένοπλες
δυνάμεις
• Οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας ή
οντότητες που ανήκουν στο κράτος
(SOE), όπως δημόσια πανεπιστήμια,
εργαστήρια, τηλεοπτικοί σταθμοί ή
νοσοκομεία
• Οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση που
ελέγχεται από το κράτος, ακόμη και αν
η κατοχή δεν είναι πλειοψηφική, όπως
μειοψηφική συμμετοχή σε δημόσιες
αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες
κοινής ωφέλειας που διαχειρίζεται η
κυβέρνηση
• Δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η
Παγκόσμια Τράπεζα, οι διεθνείς
οργανώσεις εργασίας ή οι διεθνείς
φιλανθρωπικές οργανώσεις
• Πολιτικά κόμματα

Κατά την αίτηση αποζημίωσης για οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας που
παρασχέθηκε σε κρατικό αξιωματούχο, οι συνεργάτες της PepsiCo πρέπει
να διευκρινίζουν με σαφήνεια στις αναφορές αποζημίωσης, το όνομα, τον
τίτλο και τη σύνδεση του κρατικού αξιωματούχου με κρατική οντότητα και
τον σκοπό των εξόδων, και πρέπει να υποβάλουν απόδειξη της δαπάνης,
ανεξαρτήτως αξίας. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί η έγγραφη προέγκριση η
οποία εγκρίνει τη δαπάνη. Οι συνεργάτες της PepsiCo πρέπει να επιλέξουν μια κατηγορία δαπανών
«κρατικού αξιωματούχου», εάν διατίθεται στο τοπικό σύστημα αναφοράς δαπανών (π.χ. Concur).

Κανένας προϊστάμενος της PepsiCo δεν μπορεί να εγκρίνει αίτημα επιστροφών σε οποιονδήποτε άμεσο
υφιστάμενο για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό κρατικού αξιωματούχου, χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία έγγραφης προέγκρισης. Οι προϊστάμενοι της PepsiCo θα κληθούν να
επιβεβαιώσουν μια έγκυρη προέγκριση πριν από την έγκριση της επιστροφής.
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4.0

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ)

Οι φιλανθρωπικές δωρεές (μετρητών ή προϊόντων) ή οι χορηγίες που γίνονται απευθείας ή εμμέσως σε
Κρατικό Αξιωματούχο δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, σε περιορισμένες περιπτώσεις
μπορούν να γίνουν δωρεές ή χορηγίες σε κρατικές οντότητες ή σχετικά με Κρατικούς Αξιωματούχους.
Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο αποδέκτης δωρεάς ή χορηγίας θεωρείται ότι «σχετίζεται» με
έναν Κρατικό Αξιωματούχο αν οντότητα που την αποδέχεται ανήκει, διοικείται ή ελέγχεται άμεσα από
κρατική οντότητα ή από έναν Κρατικό Αξιωματούχο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου ο
Κρατικός Αξιωματούχος συμμετέχει στο συμβούλιο της οντότητας αυτής.
Όλες οι δωρεές πρέπει να γίνονται μόνο για καθαρά φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς πρόθεση να
επηρεαστεί μια συγκεκριμένη επιχειρηματική απόφαση. Όλες οι χορηγίες πρέπει να
πραγματοποιούνται για την προώθηση νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) συχνά περιλαμβάνουν
αλληλεπιδράσεις με τοπικούς δήμους, οποιαδήποτε πρωτοβουλία ΕΚΕ που περιλαμβάνει κάποια
κρατική οντότητα ή σχετίζεται με κρατικό αξιωματούχο καλύπτεται επίσης από την παρούσα πολιτική.
Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν αφορά δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, χορηγίες ή δραστηριότητες
ΕΚΕ που πραγματοποιούνται από την PepsiCo προς μη κρατικές οντότητες. Για τις λεπτομερείς
απαιτήσεις σχετικά με δωρεές προς μη κρατικές οντότητες, συμβουλευτείτε την Παγκόσμια Πολιτική
Δωρεών.
Απαίτηση προέγκρισης
Εάν μια δωρεά, χορηγία ή δραστηριότητα ΕΚΕ αφορά κάποια κρατική οντότητα ή σχετίζεται με κάποιον
κρατικό αξιωματούχο και δεν υπόκειται ήδη σε νομική επανεξέταση, πρέπει να ληφθεί εκ των
προτέρων έγγραφη έγκριση από το τοπικό Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή από το τοπικό
Νομικό Τμήμα. Όλα οι αιτήσεις προέγκρισης πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με τη συμπλήρωση
της ηλεκτρονικής φόρμας προέγκρισης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.0 παραπάνω.
Συμβουλευτείτε το τοπικό Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή το τοπικό Νομικό Τμήμα για
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ισχύουσες απαιτήσεις για φιλανθρωπικές δωρεές, χορηγίες και
δραστηριότητες ΕΚΕ που εμπλέκουν κρατικές επαφές.

5.0

ΑΚΡΙΒΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Η PepsiCo υποχρεούται να διατηρεί ακριβή βιβλία και αρχεία που να αντικατοπτρίζουν δίκαια και με
ακρίβεια τις συναλλαγές και παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση κάθε
συναλλαγής. Δεν πρέπει ποτέ να γίνονται συναλλαγές χωρίς την κατάλληλη έγκριση του εκάστοτε
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προϊσταμένου και όλες οι συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται με διαφανή τρόπο που να επιτρέπει
την ακριβή σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι συνεργάτες PepsiCo πρέπει να διασφαλίσουν
ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης βιβλίων και αρχείων που ισχύουν για τους ρόλους και
τις ευθύνες τους.

6.0

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Απαιτείται από όλους τους Συνεργάτες της PepsiCo να αναφέρουν εικαζόμενες παραβάσεις αυτής της
πολιτικής ή τυχόν ισχύοντος νόμου κατά της διαφθοράς στο τοπικό Τμήμα Συμμόρφωσης και
Δεοντολογίας ή στο τοπικό Νομικό Τμήμα. Εναλλακτικά, εικαζόμενες παραβιάσεις μπορούν να
αναφερθούν μέσω της γραμμής PepsiCo Speak Up. Οι αναφορές που γίνονται στη γραμμή Speak Up
μπορούν να είναι ανώνυμες στις χώρες όπου αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. Η Παγκόσμια Πολιτική
Κατά της Επιβολής Αντιποίνων της PepsiCo απαγορεύει τα αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου
που αναφέρει καλόπιστα κάτι που πιστεύει ότι παραβαίνει τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας, τις
πολιτικές της PepsiCo ή τον νόμο.

7.0

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κάθε Συνεργάτης της PepsiCo που παραβιάζει την παρούσα Πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε
πειθαρχικά μέτρα, όπως θα καθορίζονται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της λύσης της
σχέσης εργασίας.
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