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Δήλωση Παγκόσμιας Πολιτικής Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς για 
Τρίτα Μέρη 

 
I. Σύνοψη 

 
Η Levi Strauss & Co. («LS&Co.» ή η «Εταιρεία») δεσμεύεται να διεξάγει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες με δεοντολογικό, ειλικρινή και διαφανή τρόπο. Ως 
αποτέλεσμα, η LS&Co. απαγορεύει τη δωροδοκία και τη διαφθορά σε όλες τις μορφές τους και 
αναμένει το ίδιο από τα τρίτα μέρη της.  

 
Ως «τρίτα μέρη» ορίζονται οι πράκτορες, διανομείς, εντολοδόχοι, προμηθευτές, 

σύμβουλοι, εταίροι κοινοπραξιών, πάροχοι και άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για ή εκ μέρους ή 
που έχουν συνάψει σύμβαση με τη LS&Co.   

 
Όλα τα τρίτα μέρη της LS&Co. πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

παρακάτω και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους καταπολέμησης της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς 
στην Αλλοδαπή (FCPA), τον Νόμο περί Δωροδοκίας του ΗΒ 2010 (UKBA) και άλλους νόμους 
καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς άλλων χωρών όπου η LS&Co. 
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά (συλλογικά ονομάζονται «νόμοι κατά της διαφθοράς»). 
Ενδέχεται να διακοπεί η σύμβαση τρίτων μερών που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις 
απαιτήσεις ή/και μπορεί να εξαιρεθούν από την εξέταση για πιθανή μελλοντική συνεργασία.   

 
Κατά την επιλογή τρίτων μερών, η LS&Co. επιλέγει εκ προθέσεως επιχειρηματικούς 

εταίρους με καλή φήμη που τηρούν δεσμεύσεις στα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και 
επιχειρηματικές πρακτικές. Η LS&Co. ενεργεί με αξιοπιστία και ανταγωνίζεται δίκαια για την 
ποιότητα των προϊόντων της, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «κέρδους μέσω αρχών».  
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε συναλλαγές ανάρμοστων πληρωμών, 
επιχειρηματικών ευνοιών ή άλλων στοιχείων αξίας για να αποκομίσει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Η LS&Co. απαιτεί από τα τρίτα μέρη της να τηρούν τα ίδια πρότυπα και περιμένει 
από αυτά να ενεργούν δεοντολογικά και σε συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις.  Η Δήλωση Παγκόσμιας Πολιτικής Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και Διαφθοράς 
για Τρίτα Μέρη («Δήλωση Πολιτικής ABAC) συνοψίζει τις παγκόσμιες προσδοκίες της LS&Co.  
Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC ή τυχόν ανησυχίες 
συμμόρφωσης πρέπει να απευθύνονται στο τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της LS&Co. 
μέσω email στο ethicscomplianceteam@levi.com. 

 
 

 
II.  Απαγόρευση δωροδοκίας και διαφθοράς 

 
Ως τρίτο μέρος της LS&Co. δεν πρέπει να ανέχεστε, να επιτρέπετε ή να εμπλέκεστε σε 
οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς ή δωροδοκίας.  Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσφέρετε, 
να πληρώνετε, να υπόσχεστε, να ζητάτε ή να εξουσιοδοτείτε την παροχή οποιουδήποτε 
«στοιχείου αξίας» (όπως ορίζεται παρακάτω), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε άτομο, είτε του 
δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με τη γνώση, την προσδοκία ή την υποψία, ότι αυτό το άτομο 
θα χρησιμοποιήσει τη θέση του για να αποκομίσει ή να διατηρήσει επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ή να διασφαλίσει με άλλο τρόπο επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την LS&Co. Ο 
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όρος «στοιχείο αξίας» έχει ευρεία ερμηνεία και περιλαμβάνει στοιχεία όπως: (1) δωροδοκίες, 
είτε απτές (π.χ., χρήματα, δώρα) ή μη απτές (π.χ., ευνοϊκή μεταχείριση, είτε αντικειμενικά είτε 
υποκειμενικά), (2) γεύματα, ταξίδια και ψυχαγωγία, (3) μετοχές, μερίδια ή κατοχή, (4) εκπτώσεις 
σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, (5) προσφορές εργασίας ή 
πρακτικής, (6) τοποθέτηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, (7) πολιτικές συνεισφορές, (8) 
φιλανθρωπικές δωρεές, (9) ανάληψη ή διαγραφή χρέους και (10) προοπτικές επιχειρήσεων. 
 
 
 
III.  Απαγόρευση πληρωμών διευκόλυνσης 

 
Μια πληρωμή διευκόλυνσης ή «λάδωμα» είναι μια πληρωμή που καταβάλλεται σε 

κρατικό αξιωματούχο για να επισπεύσει ή να διασφαλίσει την πραγματοποίηση μιας 
συνηθισμένης, μη διακριτικής κρατικής πράξης που ο κρατικός αξιωματούχος απαιτείται να 
εκτελεί συνήθως. Στα παραδείγματα πληρωμών διευκόλυνσης περιλαμβάνουν πληρωμές για 
την εξασφάλιση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή άλλων επίσημων εγγράφων που δίνουν τη 
δυνατότητα σε ένα άτομο ή μια οντότητα να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά σε μια 
συγκεκριμένη χώρα, να επεξεργάζεται κρατικά έγγραφα εσπευσμένα ή να προγραμματίζει 
επιτόπου επιθεωρήσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή συμβατική απόδοση. Η LS&Co. 
απαγορεύει αυστηρά τις πληρωμές διευκόλυνσης και τα τρίτα μέρη που ενεργούν για ή εκ 
μέρους της LS&Co. πρέπει να απέχουν πάντα από την προσφορά, την πληρωμή, την 
υπόσχεση ή την εξουσιοδότηση τέτοιων πληρωμών. 

 
IV.  Περιορισμοί στις πολιτικές συνεισδφορές και τις φιλανθρωπικές δωρεές 

 
Απαγορεύεται στα τρίτα μέρη να προσφέρουν, να πραγματοποιούν, να υπόσχονται ή να 

εξουσιοδοτούν τυχόν πολιτικές συνεισφορές ή φιλανθρωπικές δωρεές για ή εκ μέρους της 
LS&Co. ή με οποιονδήποτε τρόπο με πρόθεση να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της LS&Co. Η απαγόρευση που σχετίζεται με τις πολιτικές συνεισφορές 
εκτείνεται σε όλες τις πληρωμές που σχετίζονται με τη δημοτική, τοπική, επαρχιακή, 
περιφερειακή ή τοπική ηγεσία και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). 

 
V.  Απαιτήσεις εσωτερικών ελέγχων και τήρησης αρχείων 

 
Η LS&Co. στηρίζεται στα βιβλία και τα αρχεία της για την υποβολή οικονομικών 

αναφορών, τις νομικές υποβολές και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Ως αποτέλεσμα, η 
LS&Co. έχει καθιερώσει και εσωτερικούς ελέγχους και απαιτήσεις τήρησης αρχείων που έχουν 
σχεδιαστεί για τη νομιμότητα και την ακρίβεια των οικονομικών της δηλώσεων, για την παροχή 
ενός μέσου λογιστικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για την 
προστασία αυτών των στοιχείων από απώλεια.  

 
Η LS&Co. απαιτεί από τα τρίτα μέρη της να καθιερώσει παρόμοιους εσωτερικούς 

λογιστικούς ελέγχους και να διατηρεί και, κατόπιν αιτήματος, να προσφέρει στην LS&Co. ακριβή 
αρχεία όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται 
για ή εκ μέρους της LS&Co.  Επιπλέον, τα τρίτα μέρη αναμένεται να προβαίνουν εγκαίρως σε 
διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που εντοπίζονται τυχόν ανησυχίες.   
 
VI.  Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης 
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Σύμφωνα με πολλούς νόμους κατά της διαφθοράς, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους μπορεί 
να τηρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά τρίτων μερών.  Ως αποτέλεσμα, η 
LS&Co. τηρεί προσεκτικά διαλογή, επιλογή και παρακολούθηση των τρίτων μερών της και 
διεξάγει εύλογες έρευνες για το ιστορικό τους, τη φήμη τους και τις επιχειρηματικές τους 
δυνατότητες πριν από μια νέα σύμβαση απασχόλησης.  Επιπλέον, η LS&Co. απαιτεί από τα 
τρίτα μέρη της να δηλώνουν και να εγγυώνται στις συμβάσεις τους ότι θα συμμορφώνονται με 
όλους τους νόμους κατά της διαφθοράς.   
 

Τα τρίτα μέρη πρέπει να ασκούν παρόμοια προσοχή όταν προσλαμβάνουν τυχόν 
πράκτορες ή εκπροσώπους που θα εκτελούν εργασία για ή εκ μέρους της LS&Co. και τα τρίτα 
μέρη πρέπει να παρακολουθούν αυτούς τους πράκτορες σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησής 
τους.  Αν τα τρίτα μέρη προσδιορίσουν τυχόν κόκκινες σημαίες, δηλαδή παράγοντες που 
υποδεικνύουν τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά ή εικασία τέτοια, θα πρέπει να τις τεκμηριώσουν, 
να τις διερευνήσουν και να τις αντιμετωπίσουν.   

 
 

 
VII. Εκπαίδευση, επικοινωνία και υποβολή αναφορών 
 

Η LS&Co. απαιτεί από τα τρίτα μέρη της να καθιερώνουν πολιτικές και διαδικασίες για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC και τους ισχύοντες 
νόμους κατά της διαφθοράς.  Τα τρίτα μέρη πρέπει: 
 

 να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους και τους πράκτορές τους για τις απαιτήσεις 
που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC, μέσω σχετικής 
εκπαίδευσης, διανομής πολιτικών ή/και άλλων μορφών επίσημης επικοινωνίας. 
 

 να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τόσο των εργαζομένων όσο και των πρακτόρων με 
την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC και να διορθώνουν τυχόν προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στην LS&Co. 
 

 να αναφέρουν εγκαίρως τυχόν εικαζόμενες παραβάσεις, κατηγορίες ή/και ανησυχίες που 
σχετίζονται με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC ή/και τους ισχύοντες νόμους κατά 
της διαφθοράς. 

 
VIII. Υποβολή ερωτήσεων και αναφορά ανησυχιών 
 
Η LS&Co. αναμένει από τα τρίτα μέρη να τηρούν τις αξίες και τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αδιάλειπτης δέσμευσης στην ακεραιότητα σε όλες τις 
επιχειρηματικές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, η LS&Co. δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα 
περιβάλλον όπου τα τρίτα μέρη της να νιώθουν άνετα να αναφέρουν ανησυχίες και να ζητήσουν 
βοήθεια.  Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε τυχόν παραβάσεις αυτής της Δήλωση Πολιτικής ABAC, 
των νόμων κατά της διαφθοράς ή τυχόν άλλων ισχύοντων νόμων, κανονισμών ή απαιτήσεων, 
αναφέρετε αμέσως τις ανησυχίες σας στο τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της LS&Co. Η 
αναφορά μιας ανησυχίας μας βοηθά όλους να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες με υπεύθυνο και δεοντολογικό τρόπο.  
 
Για γενικές οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ABAC, την 
Παγκόσμια Πολιτικής Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της LS&Co. ή τυχόν 
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άλλες απαιτήσεις της LS&Co., συμβουλευτείτε το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της LS&Co. 
ή τον τοπικό νομικό εκπρόσωπο της LS&Co. 

 
Γραμμή αναφοράς Levi Strauss & Co. 
Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να αναφέρουν μια ανησυχία μέσω email στο 
ethicscomplianceteam@levi.com ή χρησιμοποιώντας την παγκόσμια Γραμμή αναφοράς της 
LS&Co. που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας www.levistrauss.com ή μέσω τηλεφώνου στον 
αριθμό 1-800-405-8953.  
 
 


