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Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για ιδιώτες/οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες, πρώτες ύλες, δραστικά συστατικά, εξαρτήματα, τελικά προϊόντα ή άλλα 
προϊόντα («Προμηθευτές»). 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και δεοντολογικά πρότυπα της χώρας στην οποία 
δραστηριοποιούνται, τους ισχύοντες νόμους των ΗΠΑ, καθώς και με τα παρόντα πρότυπα. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΩΝ,  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

• Απαγορεύεται στους Προμηθευτές να προσφέρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας σε έναν κρατικό αξιωματούχο, με σκοπό: 
− Να κερδίσουν ή να διατηρήσουν συναλλαγές ή να επηρεάσουν με ανάρμοστο τρόπο οποιονδήποτε κρατικό λειτουργό, πολιτικό κόμμα, υποψήφιο 

πολιτικού κόμματος ή λειτουργό διεθνούς οργανισμού του δημόσιου τομέα. 
− Να αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα ή 
− Να επηρεάσουν παράνομα τις πράξεις οποιουδήποτε ατόμου, πελάτη, εταιρείας ή εκπροσώπου εταιρείας. 

• Οι Προμηθευτές οφείλουν να διατηρούν ακριβή και διαφανή αρχεία που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συναλλαγές και πληρωμές. 
• Αν και η Baxter τηρεί τα τοπικά επιχειρηματικά ήθη και τις πρακτικές της αγοράς, ούτε η Βaxter ούτε οποιοσδήποτε Προμηθευτής θα συμμετάσχουν σε 

οποιεσδήποτε πρακτικές διαφθοράς ή αθέμιτες ή παράνομες πρακτικές.  
• Οι Προμηθευτές δεν θα κάνουν τίποτα το οποίο απαγορεύεται από τις πολιτικές της Baxter. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

• Όλα τα οικονομικά βιβλία και στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές. 
• Οι εγγραφές του Προμηθευτή πρέπει να είναι ακριβείς σε όλες τις ουσιώδεις απόψεις: 

− Οι εγγραφές πρέπει να είναι ευανάγνωστες, διαφανείς και να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συναλλαγές και πληρωμές. 
− Μην αποκρύπτετε, μην παραλείπετε την καταγραφή και μην κάνετε ψευδείς καταχωρίσεις.  

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
• Όταν εμπλέκονται με την ιατρική κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα υγείας, των οργανισμών του τομέα υγείας, των 

ασθενών, των οργανισμών των ασθενών, των κρατικών αξιωματούχων και των πληρωτών) για λογαριασμό της Baxter, όλοι οι προμηθευτές, 
αντιπρόσωποι, διανομείς, πράκτορες και άλλοι τρίτοι πρέπει να τηρούν οποιαδήποτε κλαδικά πρότυπα συμπεριφοράς που ισχύουν για αυτούς 
(όπως τον Κώδικα Πρακτικής της AdvaMed και της EFPIA). 

• Οποιαδήποτε πληρωμή ή προνόμιο παρέχεται σε ένα μέλος της ιατρικής κοινότητας για λογαριασμό της Baxter, πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις 
ισχύουσες νομικές και κλαδικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία εδρεύει ή/και ασκεί την Ιατρική το μέλος της ιατρικής κοινότητας. Οι πληρωμές δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ποτέ ως δωροδοκία, ανταμοιβή, παρακίνηση ή κίνητρο για πωλήσεις. 

ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τον θεμιτό ανταγωνισμό και την 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Όλοι οι Προμηθευτές που απαιτούν την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με την Baxter, πρέπει να υπογράψουν εκ των προτέρων μια συμφωνία 
εμπιστευτικότητας με την Baxter. 

• Η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών περιορίζεται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της απόδοσης των συμβατικών 
απαιτήσεων.  

• Οι Προμηθευτές δεν επιτρέπεται να μοιράζονται στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της Baxter ή εμπιστευτικές πληροφορίες ή οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες που αποκτούν σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Baxter (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναπτύσσονται 
από τους Προμηθευτές και των πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, πελάτες, προμηθευτές, τιμές, κόστη, τεχνογνωσία,- στρατηγικές, προγράμματα, 
διεργασίες και πρακτικές). 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν αμέσως κάθε μη εξουσιοδοτημένη εκούσια ή ακούσια γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, μέσω της 
Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης στο www.baxter.com. 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το χειρισμό των 
προσωπικών πληροφοριών. 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν αμέσως κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται 
με την Baxter, μέσω της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης στο www.baxter.com. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους της Baxter με αξιοπρέπεια και σεβασμό.  
• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

νομοθετημάτων που απαγορεύουν τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας.  
• Απαγορεύεται στους Προμηθευτές να έχουν στην κατοχή τους, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν παράνομα ναρκωτικά στις εγκαταστάσεις της Baxter ή 

να εργάζονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ναρκωτικών.  
• Απαγορεύεται στους Προμηθευτές να παράγουν ή να κατασκευάζουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες (ή να ενσωματώνουν οποιαδήποτε υλικά σε 

αυτά που έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί) κατά παράβαση των νόμων που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας. Οι τακτικοί εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. 
Οι Προμηθευτές πρέπει να γνωστοποιούν στη διεύθυνση της Baxter την ύπαρξη εργασίας μερικής απασχόλησης, καλοκαιρινών θέσεων εργασίας ή 
προγραμμάτων μαθητείας για άτομα κάτω των 18 ετών. 

• Η Baxter δεν επιτρέπει πρακτικές εκφοβισμού ή εχθρικής συμπεριφοράς και δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε συμπεριφορά από οποιονδήποτε προμηθευτή 
που ενδέχεται να παρενοχλεί, να παρεμποδίζει ή να παρεμβαίνει στη δυνατότητα ενός άλλου ατόμου να εργαστεί.  

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

• Μια σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ή δραστηριότητες επηρεάζουν ή φαίνεται να επηρεάζουν τη δυνατότητα 
εργασίας προς το βέλτιστο συμφέρον της Baxter. Ορισμένες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, 
περιλαμβάνουν: 
− Η κατοχή μιας σημαντικής χρηματοοικονομικής επένδυσης σε μια εταιρεία που είναι ανταγωνιστής, συνεργάζεται ή προσπαθεί να συνεργαστεί με 

την Baxter. Μια «σημαντική χρηματοοικονομική επένδυση» περιλαμβάνει τον έλεγχο ψήφου ή την ιδιοκτησία ποσοστού άνω του 1% του μετοχικού 
κεφαλαίου μιας επιχείρησης ή μια επένδυση που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του επενδυτή. 

− Η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε/για άμεσους ανταγωνιστές της Baxter, με πρόσβαση σε εμπιστευτικές ή ανταγωνιστικές πληροφορίες. 
− Όταν μέλη της οικογενείας (ή σύντροφοι συμβίωσης ή άτομα με στενή σχέση μαζί σας) εργάζονται για την Baxter, για έναν άλλον προμηθευτή της 

Baxter, έναν πελάτη ή έναν ανταγωνιστή της Baxter.  
• Οι Προμηθευτές πρέπει να γνωστοποιούν στη διεύθυνση της Baxter οποιεσδήποτε φαινομενικές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων. Εάν η 

διεύθυνση της Baxter εγκρίνει μια φαινομενική ή πραγματική σύγκρουση, η απόφαση έγκρισης πρέπει να τεκμηριωθεί. 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  
Στις περιπτώσεις όπου οι Προμηθευτές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Baxter (Intranet, e-mail, φωνητικό ταχυδρομείο ή άλλα), 
οι Προμηθευτές πρέπει να:  
• Προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά μέσα της Baxter. 
• Κρυπτογραφούν ή προστατεύουν με κωδικό πρόσβασης τα δεδομένα. 
• Έχουν τις κινητές συσκευές μαζί τους ή τις κλειδώνουν όταν ταξιδεύουν. 
• Συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. 
• Χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία μόνο για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Baxter και 
• Χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία σύμφωνα με την Παγκόσμια Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Πληροφοριών και Τεχνολογίας της Baxter, που 

συμπεριλαμβάνει τα εξής: 
− Απαγορεύεται η εν γνώσει λήψη, προβολή ή μεταβίβαση υλικών διακριτικού, παρενοχλητικού, απειλητικού, σεξουαλικού, πορνογραφικού, 

ρατσιστικού, σεξιστικού, συκοφαντικού ή με άλλον τρόπο προσβλητικού χαρακτήρα. Τα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για 
επιχειρηματικούς σκοπούς.  

− Η μεταβίβαση προστατευμένων πληροφοριών (προσωπικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά) πρέπει να γίνεται με τρόπο που αναγνωρίζει την 
ευαισθησία των πληροφοριών, την πιθανότητα μη εγκεκριμένης πρόσβασης και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας 
δεδομένων. Οι Προμηθευτές θα είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης που παρέχονται από την Baxter. 

− Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα έγγραφα, το λογισμικό, τα e-mail και οι ιστοσελίδες θα μπορούσαν να φέρουν επιβλαβείς ιούς υπολογιστών 
στο δίκτυο της Baxter. Απαγορεύεται η εν γνώσει απόσπαση, αποσυμπίεση, εκτέλεση/έναρξη λειτουργίας ή εγκατάσταση οποιωνδήποτε αρχείων ή 
προγραμμάτων στα συστήματα της Baxter ή το άνοιγμα επισυναπτόμενων αρχείων που περιέχουν επιβλαβείς ιούς υπολογιστών. Απαγορεύεται η 
λήψη και η μετάδοση οποιουδήποτε υλικού από το διαδίκτυο, εκτός εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

− Πρέπει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα και να ακολουθούνται οι μέθοδοι διατήρησης και εξάλειψης των εταιρικών δεδομένων της Baxter που είναι 
αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικά μέσα. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με το γράμμα και το πνεύμα όλων των ισχυόντων εισαγωγικών και εξαγωγικών ελέγχων, κυρώσεων και 

άλλων νόμων εμπορικής συμμόρφωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και των νόμων της χώρας όπου εκτελούνται οι συναλλαγές.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
• Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την 

ασφάλεια. 
• Οι Προμηθευτές που συνεργάζονται με την Baxter ή βρίσκονται σε μία τοποθεσία της Baxter πρέπει να εργάζονται με τρόπο που διασφαλίζει τη δική 

τους ασφάλεια και την ασφάλεια άλλων και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Baxter και τις κρατικές απαιτήσεις σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Οποιεσδήποτε επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την Baxter πρέπει να αναφέρονται άμεσα.  

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
Τα δώρα και η ψυχαγωγία δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών με την Baxter και δεν συνιστώνται σε καμία περίπτωση.  
• Οι παρακάτω καταστάσεις είναι πάντα ανάρμοστες και απαγορεύονται ρητά: 

− Η προσφορά ενός δώρου, ψυχαγωγίας ή η προνομιακή μεταχείριση με την πρόθεση επηρεασμού της αντικειμενικότητας της λήψης αποφάσεων ενός 
εργαζομένου της Baxter. 

− Η προσφορά οποιουδήποτε δώρου, ψυχαγωγίας ή η προνομιακή μεταχείριση κατά τη συμμετοχή σε μια τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με κάποια αγορά ή σχετικά με τη σύναψη κάποιας επιχειρηματικής σύμβασης (RFI, RFQ, RFP). 

− Οποιοδήποτε δώρο χρηματικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των «δωροκαρτών». 
− Η προσφορά ψυχαγωγίας στην οποία ο Προμηθευτής δεν θα είναι παρών/δεν θα εκπροσωπείται (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις/εισιτήρια). 
− Η προσφορά πολυτελών εκδρομών αναψυχής, ταξιδιών ή φιλοξενίας σε επιχορηγούμενες από τον προμηθευτή εκδηλώσεις. 

• Σε σπάνια και μη συχνή βάση, οι εργαζόμενοι της Baxter μπορούν να αποδέχονται μικρής αξίας δώρα, ψυχαγωγία ή άλλου είδους επαγγελματική 
εξυπηρέτηση, εφόσον αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής σχέσης και εάν θα ήταν σε θέση να ανταποδώσουν με προσφορές ίσης αξίας. 

• Οι εργαζόμενοι της Baxter δεν επιτρέπεται να ζητούν δώρα από τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων δώρων για την υποστήριξη φιλανθρωπικών 
σκοπών. 

• Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να προσφέρουν την ευκαιρία αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών ή οικονομικού συμφέροντος σε κανέναν εργαζόμενο της 
Baxter με όρους που δεν διατίθενται σε όλους τους εργαζόμενους της Baxter. 

ΠΟΡΟΙ 

• Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με αυτά τα πρότυπα ή θέλετε να αναφέρετε μια ενδεχόμενη παράβαση, επικοινωνήστε 
με τη Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Baxter στο www.baxter.com. 

• Πρόσθετες πληροφορίες για τους προμηθευτές βρίσκονται στο www.baxter.com. 


