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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 
 
1.0 Δέσμευση της Bausch Health για Συμμόρφω ση σε Διεθνές επίπεδο  

 

Η Bausch Health Companies  Inc. καθώς και οι θυγατρικές της εταιρείες 
παγκοσμίως (συλλογικά, η "Bausch Health") δεσμεύονται για συμμόρφωση με τις 
νομοθεσίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις χώρες όπου 
δραστηριοποιείται η Bausch Health. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον 
Νόμο του 1987 των Η.Π.Α. περί Προστασίας Ασθενών στα πλαίσια των 
Προγραμμάτων Medicare και Medicaid («Νόμος ενάντια στις Αθέμιτες Αμοιβές»), 
τους Νόμους περί Παραπομπής Ασθενών, το Νόμο περί Ψευδών Αξιώσεων, το Νόμο 
των Η.Π.Α. για την Καταπολέμηση Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή («FCPA»), 
καθώς και διεθνείς νόμους, όπως νόμους κατά της διαφθοράς σε χώρες 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της Bausch Health, συμπεριλαμβανομένου του 
Νόμου περί Διαφθοράς Κρατικών Λειτουργών της Αλλοδαπής στον Καναδά 
(“CFPOA”), του Νόμου κατά της Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και της 
νομοθεσίας ενάντια στη δωροδοκία που εφαρμόζεται σύμφωνα τη Συνθήκη για την 
Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Κρατικών Λειτουργών στην Αλλοδαπή κατά τη 
Διεξαγωγή Διεθνών Επιχειρηματικών Συναλλαγών (εφεξής, η «Συνθήκη του ΟΟΣΑ») 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη Συνθήκη Κατά Της 
Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών. («UNCAC»). 
 
Για τους ορισμούς έντονων ενδείξεων με κεφαλαία, που δεν ορίζονται διαφορετικά στο 
παρόν, παρακαλούμε ανατρέξτε στον τμήμα "Ορισμοί της Πολιτικής" που επισυνάπτεται 
ως παράρτημα Α. 
 
Η Bausch Health απαγορεύει αυστηρά την καταβολή Δωροδοκιών και οποιασδήποτε  
αθέμιτης πληρωμής σε Κρατικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες του χώρου της 
υγείας («ΕΥ») ή/και σε άλλους πελάτες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου. 

 
Εκτός από όλες τις προηγούμενες μεθόδους συμμόρφωσης, η Bausch Health έχει 
υιοθετήσει και μία ενισχυμένη Διεθνή Πολιτική κατά της Δωροδοκίας (εφεξής, η 
«Πολιτική»), η οποία δίνει επιπλέον έμφαση στις συνδιαλλαγές με ΕΥ στις αγορές 
δραστηριοποίησής μας. Εποπτικά όργανα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε αντιμετωπίζουν τους κρατικούς ΕΥ ως 
Κρατικούς Λειτουργούς όσον αφορά στους νόμους κατά της διαφθοράς. Ο όρος 
Κρατικός Λειτουργός περιλαμβάνει επίσης κάθε ΕΥ που εργάζεται, εκπροσωπεί ή 
σχετίζεται διαφορετικά με κρατική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης, οργανισμό, 
πανεπιστήμιο ή νοσοκομείο καθώς και ΕΥ που αμείβεται συνολικά ή εν μέρει από 
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δημόσιο υγειονομικό οργανισμό. 
 
Η Πολιτική αυτή εκδίδεται σε αντικατάσταση της προηγούμενης Διεθνούς Πολιτικής 
περί Πρακτικών Διαφθοράς, έκδοση 001, 002, 003, 004 και 005 και θα πρέπει να 
μελετηθεί σε συνδυασμό με τα Πρότυπα Ηθικής, Επαγγελματικής Δεοντολογίας, την 
Πολιτική Αναφοράς Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και την Διαδικασία Αναφοράς 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Bausch Health. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι 
και η εγχώρια νομοθεσία είναι πιθανόν να θέτει συγκεκριμένα όρια στα οφέλη που 
μπορούν να αντλήσουν οι ΕΥ. Οι υπάλληλοι καλούνται να κατανοήσουν την εγχώρια 
νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και τις εγχώριες πολιτικές, το τοπικό Εγχειρίδιο 
Συμμόρφωσης, τις διαδικασίες και τους κώδικες που ισχύουν στον κλάδο μας. Οι 
τοπικοί νόμοι πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή και να υποκαθιστούν τις διατάξεις 
της παρούσας Πολιτικής με τις οποίες βρίσκονται σε αντίθεση, στο βαθμό που αυτοί 
είναι αυστηρότεροι από τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. 
 
Η Πολιτική αυτή αφορά όλους τους υπαλλήλους της Bausch Health καθώς και τους 
διευθυντές, αντιπροσώπους, αναδόχους, συμβούλους, διαμεσολαβητές, διανομείς, 
αντιπροσώπους με σύμβαση πωλήσεων, συνεργάτες σε κοινοπραξίες και άλλα 
μεμονωμένα άτομα ή οντότητες που δραστηριοποιούνται εκ μέρους της Bausch 
Health (συλλογικά «Υπάλληλοι και Συνεργάτες») σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 
Όλοι οι Υπάλληλοι και οι Συνεργάτες θα πρέπει να ενημερωθούν για την Πολιτική 
αυτή και να συμφωνήσουν για συμμόρφωση με αυτήν και όλους τους σχετικούς 
νόμους κατά της δωροδοκίας ως προϋπόθεση για την εκπροσώπηση ή την από κοινού 
δράση με τη Bausch Health.  

 
2.1  Δωροδοκ ίες κ αι Άλλες μη Επιτρεπόμενες Πληρωμές  

 

Κανένας υπάλληλος ή συνεργάτης της Bausch Health δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, 
να προσφέρει ή να υποσχεθεί Πληρωμές (ασχέτως από το εάν η πληρωμή ή 
οτιδήποτε αξίας, πραγματοποιηθεί όντως) με άμεσο ή έμμεσο τρόπο σε 
οποιονδήποτε Κρατικό Λειτουργό, ΕΥ ή τρίτο μέρος με σκοπό να βοηθήσει την Bausch 
Health να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, 
ανεξάρτητα από το εάν προκύψει όφελος. 

 
Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με επιχειρηματικά ζητήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν. Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές στους Υπαλλήλους και τους 
Συνεργάτες ότι η δωροδοκία απαγορεύεται αυστηρά και ότι όταν προκύπτουν 
ζητήματα παραβίασης της κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να ζητούν 
καθοδήγηση. 

 
• Οποιεσδήποτε πληρωμές ή η παροχή οτιδήποτε αξίας, που αποσκοπούν στο 

να επιλεγούν προϊόντα ή υπηρεσίες της Bausch Health ή προσβλέπουν στο να 
προτρέψουν ΕΥ ώστε να συνταγογραφήσουν προϊόντα της Bausch Health, 
απαγορεύονται. 

• Οποιεσδήποτε αμοιβές, προμήθειες ή συμβάσεις διαμοίρασης κέρδους σε ΕΥ 



Διεθνής πολιτική κατά της δωροδοκίας 

4 

 

 

με σκοπό την παρότρυνση της χρήσης προϊόντων της Bausch Health 
απαγορεύεται. 

• Η σύναψη συμβολαίων με συμβούλους ή οι διακανονισμοί των αμοιβών για 
την παροχή υπηρεσιών ΕΥ θα πρέπει να ισχύουν για εύλογες και θεμιτές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της προβλεπόμενης πραγματικής εμπορικής αξίας και 
θα πρέπει να συμφωνούν με τις τοπικές πολιτικές και διαδικασίες που 
αφορούν σε συνδιαλλαγές με ΕΥ. Η Bausch Health απαγορεύει ρητά τις 
αμοιβές σε συμβούλους για μη απαραίτητες ή μη πραγματοποιηθείσες 
υπηρεσίες ή συναλλαγές με ΕΥ σε τιμές υψηλότερες της πραγματικής 
εμπορικής αξίας. Η Bausch Health απαγορεύει τις αμοιβές για μη 
απαραίτητες έρευνες αγοράς, πληρωμές διαφημίσεων ή παρεμφερείς 
διακανονισμούς. 

• Η διανομή δειγμάτων σε ΕΥ με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση απαγορεύεται. 

• Τα δώρα, η φιλοξενία καθώς και άλλα οφέλη ή αντικείμενα αξίας που 
παρέχονται σε Κρατικό Λειτουργό ή ΕΥ και έχουν σκοπό να προτρέψουν τον 
Κρατικό Λειτουργό ή τον ΕΥ να συνταγογραφήσει προϊόντα της Bausch Health ή 
να εξασφαλίσει οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα, απαγορεύονται. Όλα τα 
Δώρα που σχετίζονται με Ιατρικά Ζητήματα, η Φιλοξενία ή άλλα αντικείμενα και 
υπηρεσίες αξίας που παρέχονται στους ΕΥ θα πρέπει να συνάδουν με την 
εγχώρια νομοθεσία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν σε 
πωλήσεις, πρακτικές προώθησης στην αγορά και συνδιαλλαγές με ΕΥ. 

• Τα δώρα που δεν συνδέονται με ιατρικά ζητήματα καθώς και οι ευκαιρίες 
ψυχαγωγίας/διασκέδασης που παρέχονται σε Κρατικούς Λειτουργούς ή ΕΥ 
απαγορεύονται, εκτός και αν ρητά επιτρέπονται. 

• Πληρωμές ή δωρεές σε ιδρύματα που ελέγχονται από ΕΥ ή άλλους Κρατικούς 
Λειτουργούς ή σχετίζονται με θεσμούς που συνδέονται με πελάτες της 
Bausch Health απαγορεύονται. 

• Πληρωμές που αποσκοπούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση 
ενός Κρατικού Λειτουργού (όπως η σύναψη συμβολαίου με το δημόσιο ή η 
παροχή μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών σχετικών με δημόσιους 
διαγωνισμούς ή η απόκτηση πληροφοριών συνταγολογίου ή μητρώου 
ασθενών) απαγορεύονται. 

• Πληρωμές που αποσκοπούν να παροτρύνουν Κρατικό Λειτουργό ώστε να 
εκτελέσει ή να απέχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης (όπως η 
έγκριση μίας άδειας, η άρση μιας κλινικής δοκιμής ή άλλης απαίτησης σε 
σχέση με μια καταχώριση ή η μη επιθεώρηση εγκαταστάσεων) απαγορεύονται. 

• Πληρωμές σε Κρατικό Λειτουργό ώστε να κάνει χρήση της επιρροής του στην 
κυβέρνηση ή κάποιο κρατικό όργανο με σκοπό να μεταβάλλει ή να 
επηρεάσει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της κυβέρνησης ή του κρατικού 
οργάνου απαγορεύονται. 

• Πληρωμές σε ΕΥ ή κλινικούς ερευνητές με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση ή 
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πληρωμές σε Κρατικούς Λειτουργούς για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών 
απαγορεύονται. Όλες οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 
εγχώριες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τις συνδιαλλαγές με ΕΥ. 

• Η κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων οποιωνδήποτε ρυθμιστικών, εκτελωνιστικών 
ή οποιωνδήποτε άλλων Κρατικών Λειτουργών με αντίστοιχη θέση 
απαγορεύεται, εκτός εάν κάτι τέτοιο έχει προεγκριθεί από το Εταιρικό 
Νομικό Τμήμα για την κάλυψη εύλογων επιχειρηματικών αναγκών, όπως 
ρυθμιστικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων της Bausch Health. 

• Οι πληρωμές και η παροχή άλλων πλεονεκτημάτων σε εκτελωνιστές ή τρίτους 
με σκοπό να επιταχυνθεί ο εκτελωνισμός ή να εξασφαλισθούν τα Δραστικά 
Συστατικά Φαρμάκων (API) απαγορεύονται. 

• Οι εισφορές πολιτικού χαρακτήρα θα πρέπει να φέρουν προέγκριση του 
Νομικού Τμήματος, να τηρούν τις διαδικασίες και οδηγίες της Bausch Health που 
αφορούν στις εισφορές πολιτικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να 
καταβάλλονται με σκοπό την εξασφάλιση αθέμιτων πλεονεκτημάτων. 

• Οι πληρωμές και η παροχή άλλων πλεονεκτημάτων με σκοπό τη 
διασφάλιση οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή ιδιωτικών πληροφοριών ή 
πληροφοριών για τον ανταγωνισμό απαγορεύονται. 

Οι Υπάλληλοι ή Συνεργάτες της Bausch Health δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν 
οποιαδήποτε πληρωμή ή να παρέχουν οτιδήποτε αξίας ως αποτέλεσμα προτροπής 
ή εκβιασμού από τρίτους. Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας δεν επιτρέπουν την 
καταβολή πληρωμών   υπό   πίεση   ή   ψυχολογική   βία.   Οποιαδήποτε   προσπάθεια   
προτροπής, δωροδοκίας ή εκβιασμού θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο Νομικό 
Τμήμα. 

 
3.0 Πληρω μές Διευκόλυνσης  

 

Η Bausch Health απαγορεύει την καταβολή παντός είδους πληρωμών σε Κρατικούς 
Λειτουργούς για την εξασφάλιση οποιουδήποτε πλεονεκτήματος, 
συμπεριλαμβανομένων και πληρωμών για την επιτάχυνση κρατικών λειτουργιών. 
Πληρωμές τέτοιου είδους, γνωστές και ως «λάδωμα», “grhgor;oshmo” ή ως 
«Πληρωμές Διευκόλυνσης», απαγορεύονται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις στα 
κράτη δραστηριοποίησής μας και απαγορεύονται και από την Πολιτική αυτή. 

 
Εάν ζητείται ή απαιτείται πληρωμή ώστε να προστατευτεί η υγεία ή η ασφάλεια 
ενός Υπαλλήλου, οι συνθήκες διατύπωσης του αιτήματος, της απειλής ή της 
πληρωμής θα πρέπει να αναφέρονται στο Νομικό Τμήμα αμέσως μόλις αυτό καταστεί 
εφικτό. 

 
4.0   Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία κ αι Εσω τερ ικοί Λογιστικοί Έλεγχοι  

 

Ως εκδότης τίτλων στις ΗΠΑ, η Bausch Health καθώς και οι ξένες θυγατρικές της θα 
πρέπει να ανοίγουν και να διατηρούν λογιστικά βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς 
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που αντικατοπτρίζουν με σχετική λεπτομέρεια, ακρίβεια και αμεροληψία τις 
συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία της Bausch Health, ενώ θα πρέπει να 
διαθέτει και ένα επαρκές σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων. 

 
• Κανένας λογαριασμός δεν θα πρέπει να μένει «εκτός λογιστικών βιβλίων» 

για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης ή  της 
απόκρυψης αθέμιτων πληρωμών ή δωροδοκιών. 

 
• Όλες οι δαπάνες, τα δώρα, ο εξοπλισμός εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η 

φιλοξενία, οι φιλανθρωπικές δωρεές, οι υποτροφίες καθώς και κάθε άλλη 
πληρωμή θα πρέπει να αναφέρονται και να καταγράφονται με ακρίβεια 
και αξιοπιστία. 

 
• Όλα τα λογιστικά στοιχεία, οι εκθέσεις δαπανών, τα τιμολόγια, τα 

παραστατικά καθώς και άλλα στοιχεία επιχειρηματικών συναλλαγών θα 
πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως και με ακρίβεια, να διατηρούνται με 
κατάλληλο τρόπο και να αναφέρονται και να καταγράφονται επακριβώς. 

 
• Αφανή ή μη καταγεγραμμένα αποθέματα, λογαριασμοί, περιουσιακά 

στοιχεία ή πληρωμές δεν θα πρέπει να δημιουργούνται ή να διατηρούνται 
για κανένα λόγο. 

 
Οι λογιστικοί έλεγχοι θα πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να αποφευχθούν 
παραβιάσεις της παρούσας πολιτικής και να εντοπισθούν τυχόν παρατυπίες. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράκαμψη, αποφυγή ή προσπάθεια να παρακαμφθούν 
ή να αποφευχθούν οι εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι της Bausch Health. 

 
Εάν η εγχώρια νομοθεσία, οι κώδικες δεοντολογίας ή άλλοι κανονισμοί σε μία 
συγκεκριμένη  χώρα  ή  περιοχή  είναι  πιο  περιοριστικοί  ως  προς  το  ζήτημα  αυτό  ή 
απαιτούν την έγκριση δημόσιας υπηρεσίας για την πραγματοποίηση μίας 
συναλλαγής, τότε η θυγατρική εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος της Bausch Health, που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με 
τους αυστηρότερους περιοριστικούς όρους. 

 
5.0                Δέουσα Επιμέλεια Τρίτω ν  

 

Η δέουσα επιμέλεια τρίτων και η παρακολούθηση είναι βασικά στοιχεία του 
προγράμματος της Bausch Health κατά της δωροδοκίας και πολύ σημαντικά όσον 
αφορά στον περιορισμό των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς. Οι αθέμιτες 
πληρωμές ή συμπεριφορά από τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους έχει βρεθεί στο 
επίκεντρο των ενεργειών κατά της διαφθοράς από τα εποπτικά όργανα. Η Bausch 
Health μπορεί να είναι νομικά υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των συνεργατών της όταν 
ενεργούν για λογαριασμό της Bausch Health ή σε συνεννόηση με την Bausch Health. Οι 
εργαζόμενοι απαγορεύονται αυστηρά να κάνουν έμμεσα ό, τι δεν μπορούν να κάνουν 
απευθείας βάσει αυτής της Πολιτικής. 
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Η δέουσα επιμέλεια αφορά στην ανάλυση που θα πρέπει να έχει προηγηθεί της 
συμφωνίας ή συναλλαγής με τρίτο μέρος και περιλαμβάνει την προσπάθεια 
καθορισμού και τεκμηρίωσης της ηθικής ακεραιότητας και φήμης του τρίτου 
μέρους. Ο γενικός σκοπός όσον αφορά στην επίδειξη δέουσας επιμέλειας είναι η 
κατανόηση και η αξιολόγηση του αρχικού ή υπάρχοντος κινδύνου διαφθοράς ή 
δωροδοκίας κατά τις επιχειρηματικές συναλλαγές με ένα συγκεκριμένο τρίτο μέρος. 
Η δέουσα επιμέλεια κατά της δωροδοκίας θα πρέπει να επιδεικνύεται και κατά τη 
διάρκεια εξαγοράς μίας επιχείρησης ή εταιρείας ή κατά την προσχώρηση σε 
συμφωνίες κοινοπραξίας, καθώς και κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και προώθησης. 

 
Οι Υπάλληλοι της Bausch Health που συνάπτουν σχέσεις με τρίτα μέρη με την 
ιδιότητα του Συνεργάτη, που ενεργούν εκ μέρους της Bausch Health θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το τρίτο μέρος: 

• Πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών 
και δεν δεσμεύεται για κανέναν αθέμιτο σκοπό. 

• Υπάγεται στην κατάλληλη διαδικασία δέουσας επιμέλειας. 

• Υποβάλλει τις δραστηριότητες και τα επιστρεπτέα έξοδά του σε ελέγχους για 
να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της 
δωροδοκίας αλλά και με τις πολιτικές της Bausch Health. Για παράδειγμα, το 
τρίτο μέρος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης και 
αιτιολόγησης προτού προχωρήσει σε αμοιβές και δαπάνες, να παρακολουθεί 
όλες τις δραστηριότητες που ενδεχομένως σχετίζονται με σήματα κινδύνου 
και να διερευνά τυχόν ασυνήθιστα έξοδα. 

• Έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τις απαιτήσεις της Πολιτικής αυτής προτού να 
προχωρήσει σε συναλλαγές. 

 
• Είναι σύμφωνο ως προς τις έννοιες και τους όρους της επιχειρηματικής 

δεοντολογίας αλλά και ως προς τα προβλεπόμενα κατά της δωροδοκίας, 
όπως αυτά ορίζονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή στο συμβόλαιο. 

• Κατανοεί ότι η συμφωνία με τρίτα μέρη μπορεί να τερματιστεί λόγω 
έλλειψης συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Bausch Health ή τους ισχύοντες 
νόμους, κανονισμούς ή κανόνες. 

• Συμφωνεί με τους όρους πληρωμών και τις προϋποθέσεις τεκμηρίωσης που 
προβλέπονται από την παρούσα Πολιτική. 

 
Όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, θα πρέπει να επιδεικνύεται δέουσα επιμέλεια 
σύμφωνα με τη σχετική Καθιερωμένη Διαδικασία κατά της Δωροδοκίας της Bausch 
Health για τη Δέουσα Επιμέλεια. 

 
6.0   Σήματα Κινδύνου - Παραδε ίγματα Περιπτώ σεω ν Μη Συμμόρφω σης  

 

Ορισμένες συμπεριφορές και απαιτήσεις δημιουργούν αμφιβολίες σύμφωνα με 
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νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, ιδίως σε σχέση με συνδιαλλαγές 
με Συνεργάτες. Είναι προσωπική σας ευθύνη να εντοπίζετε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

 
Αν εργάζεστε με ή σκέφτεστε να εργαστείτε με έναν τρίτο θα πρέπει να 
αναφέρετε τυχόν ζητήματα ή σήματα κινδύνου στον Chief Compliance & Ethics Officer 
(Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) ή τον General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) 
σύμφωνα με τα οποία ο Συνεργάτης: 

 
• εμπλέκεται ή έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή σε αθέμιτες επιχειρηματικές 

πρακτικές, 

• έχει συγγενική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει με τρόπο 
ακατάλληλο την απόφαση ενός ΕΥ ή Κρατικού Λειτουργού, 

• συνιστάται από τον πελάτη, Κρατικό Λειτουργό ή ΕΥ, ή είναι ένας Συνεργάτης 
που η Bausch Health δεν θα χρησιμοποιούσε κανονικά, 

• προσεγγίζει υπαλλήλους της Bausch Health όσο μία σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ 
ή κατά τη διαδικασία ανάθεσης προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και 
διαγωνισμών, ή κατά την περίοδο υπογραφής των παραπάνω, εξηγώντας ότι 
έχει προχωρήσει σε ειδικές διευθετήσεις με Κρατικό Λειτουργό, ΕΥ ή πιθανό 
πελάτη, 

• επιμένει να του καταβληθεί ποσό ως προμήθεια πριν από την ανακοίνωση 
μίας σύμβασης ή απόφασης για την παροχή προμηθειών, 

• απαιτεί αμοιβές που δεν συνάδουν με την πραγματική εμπορική αξία ή 
απαιτεί ασυνήθιστα υψηλή προμήθεια για υπηρεσίες, 

• απαιτεί πληρωμή σε μετρητά ή πληρωμή «εκτός λογιστικών βιβλίων», 
 

• απαιτεί πληρωμή σε δικαιοδοσία διαφορετική από όπου βρίσκεται η έδρα ή 
από όπου ο Συνεργάτης παρέχει τις υπηρεσίες του, ή απαιτεί η πληρωμή να 
γίνει με αποδέκτη μια διαφορετική οντότητα, 

• δίνει έμφαση στις «διασυνδέσεις» του/της με συγκεκριμένους κρατικούς 
λειτουργούς, πχ. στο Υπουργείο Υγείας ή σε παρεμφερείς φορείς. 

• απαιτεί επιπλέον προμήθεια ή αμοιβή για «διευκολύνσεις» ή για να «επιταχύνει» 
υπηρεσίες, ή για «έκτακτα έξοδα», 

• αρνείται να συμπεριλάβει στο συμβόλαιο έννοιες και όρους που σχετίζονται με 
τη συμμόρφωση στο νόμο κατά της δωροδοκίας, 

• εκφράζει την επιθυμία να διατηρηθεί μυστικό η εκπροσώπηση της, ή η σχέση 
με την Bausch Health ή των όρων διατήρησης. 

• αρνείται να παρέχει λεπτομερή τιμολόγια ή αναλυτικές χρεώσεις ή δεν 
παρέχει διάφανη ή συνεπή τεκμηρίωση των δαπανών (ιδιαιτέρως νομικών 
εταιρειών, αντιπροσώπων με σύμβαση πώλησης ή ταξιδιωτικών πρακτόρων), 

• απαιτεί πολυτελείς διασκεδάσεις, δώρα ή ταξίδια προτού ξεκινήσουν οι 
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διαπραγματεύσεις ή άλλες υπηρεσίες, 

• απαιτεί ξεχωριστές διευθετήσεις ή επιπλέον οφέλη με αντάλλαγμα τη διανομή 
ή τη διαχείριση προϊόντων, 

• δεν φαίνεται να διαθέτει τη δυνατότητα ή την εμπειρία ώστε να φέρει εις 
πέρας τις συμφωνημένες υπηρεσίες, όπως σύμβουλος με περιορισμένες 
γνώσεις στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης ο οποίος, παρόλα αυτά, 
υπόσχεται να αναλάβει καθήκοντα όπως επίσπευση ρυθμιστικών εγκρίσεων 
για ένα προϊόν, 

• παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει εύλογη 
επιχειρηματική ανάγκη. 

Θα πρέπει επίσης να είστε ενήμεροι για και να αναφέρετε οποιαδήποτε κατάσταση 
στην οποία: 

• Υπάρχουν ασυνήθεις συναλλαγές ή συναλλαγές με μετρητά περισσότερες 
του κανονικού που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
ενδεχομένως περιλαμβάνουν ΕΥ ή Κρατικούς Λειτουργούς. 

• Μια προφορική συμφωνία ή μια συνοδευτική επιστολή προτείνεται ή 
χρησιμοποιείται ως μέρος μιας συμφωνίας ή συναλλαγής με έναν ΕΥ η 
Κρατικό Λειτουργό. 

• Οποιοσδήποτε ΕΥ, Κρατικός Λειτουργός ή Συνεργάτης απαιτεί πληρωμή για την 
«παράβλεψη» πιθανών παραβιάσεων του νόμου. 

• Οποιοσδήποτε ΕΥ, Κρατικός Λειτουργός ή Συνεργάτης ζητά να προσληφθεί 
κάποιος φίλος ή συγγενής του με αντάλλαγμα ένα συμβόλαιο ή άλλη πράξη 
που θα δημιουργήσει αύξηση των πωλήσεων. 

Η λίστα αυτή με τις πιθανές προειδοποιητικές ενδείξεις είναι μόνο ενδεικτική. 
Όποτε έχετε αμφιβολίες θα πρέπει καταρχάς να επικοινωνείτε με το Τμήμα 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή το Νομικό Τμήμα ακολουθώντας τις οδηγίες 
αναφοράς που περιγράφονται ακολούθως. 

 
 
7.0 Ευθύνη Αναφοράς  

 

Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αντιδρούν άμεσα 
σε καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές παραβιάσεις των 
ισχυόντων νόμων και της παρούσας Πολιτικής. Υπάλληλοι που πιστεύουν ότι η 
συμπεριφορά τους ή η συμπεριφορά ενός συναδέλφου, Συνεργάτη ή τρίτου ενδέχεται 
να αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε σχετικού νόμου ή οποιουδήποτε μέρους της 
Πολιτικής αυτής, είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το γεγονός. Είναι σημαντικό να 
αναφέρονται όλες οι πιθανές παραβιάσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται μια τέτοια αναφορά. 

 
Υπάλληλοι και Συνεργάτες μπορούν και πρέπει να αναφέρουν όλες τις παραβιάσεις ή 
πιθανές παραβιάσεις της Πολιτικής αυτής άμεσα στον Chief Compliance & Ethics 
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Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) ή τον General Counsel (Γενικός Νομικός 
Σύμβουλος). 

 
Επιπλέον, η Bausch Health διαθέτει μία υπηρεσία Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, που επιτρέπει ανώνυμες αναφορές και είναι 
διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα σε όλες τις γλώσσες που η 
Bausch Health δραστηριοποιείται. Η Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή  Επιχειρηματικής  
Δεοντολογίας διαχειρίζεται μέσω του συστήματος αναφοράς περιστατικών (Ethics 
Point) έναν σύστημα που ανήκει σε τρίτους και παρέχει ένα εμπιστευτικό, ανώνυμο 
μέσο για την υποβολή ανησυχιών, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και 
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Οι Υπάλληλοι, τα Στελέχη, Διευθυντές και οι 
Συνεργάτες της εταιρίας μπορούν να καλούν στο Ethics Point στο τηλέφωνο 888-451-
4510 στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά. Πρόσβαση στο σύστημα υπάρχει και 
από διεθνείς περιοχές. Οι αναφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν στο 
www.bauschhealth.ethicspoint.com. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές και οι 
συνεργάτες της εταιρείας, που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το σύστημα Ethics 
Point σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των διεθνών 
τηλεφωνικών αριθμών που παρέχονται στο Παράρτημα Ι των προτύπων Bausch 
Health Standards of Business Conduct. 

 
Ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) και ο General 
Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) είναι υπεύθυνοι για την άμεση διερεύνηση 
οποιωνδήποτε παραβιάσεων της παρούσας Πολιτικής. 

 
Η Bausch Health απαγορεύει τις διακρίσεις, τις παρενοχλήσεις ή τις εκδικητικές 
πράξεις εναντίον κάθε Υπαλλήλου ο οποίος, καλή τη πίστει, παρέχει πληροφορίες ή 
συνδράμει σε έρευνα ή δικαστική διαδικασία που σχετίζεται με πράξεις που άπτονται 
της Πολιτικής αυτής. Τέτοιες διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα θα αποτελούσαν 
λόγους πειθαρχικών μέτρων, μέχρι και τερματισμού της απασχόλησης. 
 
Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο σε  προστασία 
για συνεργασία ή αναφορά σε νομικές παραβιάσεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή 
φορείς και οργανισμούς αυτορρύθμισης. Ως εκ τούτου, τίποτε στην παρούσα Πολιτική 
δεν έχει σκοπό να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε υπάλληλο να αποκαλύπτει ή να 
αναφέρει παραβιάσεις ή να συνεργάζεται με κυβερνητικό οργανισμό ή οντότητα ή 
οργανισμό αυτορρύθμισης και οι εργαζόμενοι μπορούν να το πράξουν χωρίς να 
ειδοποιήσουν τη Bausch Health. Η Bausch Health δεν μπορεί να ανταποδώσει εναντίον 
ενός υπαλλήλου για οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες και τίποτα στην 
παρούσα Πολιτική ή αλλιώς να απαιτήσει από έναν υπάλληλο να παραιτηθεί από 
οποιοδήποτε χρηματικό έπαθλο ή άλλη πληρωμή από την οποία μπορεί να αποκτήσει 
το δικαίωμα από κυβερνητική υπηρεσία ή οντότητα ή αυτορρυθμιζόμενο οργανισμό. 

 
8.0      Λογιστικοί Έλεγχοι και Παρακολούθηση  

 

Ανά τακτά διαστήματα, η Bausch Health θα πραγματοποιεί λογιστικούς ελέγχους και θα 

http://www.bauschhealth.ethicspoint.com/
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ελέγχει το βαθμό συμμόρφωσης με την Πολιτική κατά της διαφθοράς μέσω 
αξιολογήσεων και άλλων πρωτοβουλιών παρακολούθησης. Αυτό θα 
συμπεριλαμβάνει ανασκοπήσεις της διοίκησης που θα πραγματοποιούνται υπό την 
εποπτεία του Τμήματος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, καθώς και τακτικούς 
εσωτερικούς ελέγχους. 

 
Επιπλέον όλοι οι υπάλληλοι και οι Συνεργάτες της Bausch Health καλούνται να 
υπογράφουν τις ετήσιες πιστοποιήσεις που αφορούν στην Πολιτική Συμμόρφωση 
καθώς και να συμμετέχουν και να ολοκληρώνουν με επιτυχία τη σχετική εκπαίδευση. 
Συνημμένο υπάρχει αντίγραφο της Πιστοποίησης για την Διεθνή Πολιτική κατά της 
Δωροδοκίας. 

 
9.0      Ποινές κ αι Συνέπειες  

 

Κάθε Υπάλληλος και Συνεργάτης της Bausch Health είναι υπεύθυνος και υπόλογος 
για τη Συμμόρφωσή του με την Πολιτική αυτή. Παραβιάσεις της Πολιτικής μπορούν 
να συνεπάγονται ποινικές και αστικές ευθύνες της Bausch Health και κάθε 
εμπλεκόμενου Υπαλλήλου, συμπεριλαμβανομένης φυλάκισης και άλλων σοβαρών 
ποινών σύμφωνα με τον FCPA και τους νόμους των χωρών που δραστηριοποιείται η 
Bausch Health. Πρόστιμα που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα για παραβιάσει του 
FCPA δεν μπορούν να πληρωθούν από την Bausch Health, και πρέπει να πληρώνονται 
από το φυσικό πρόσωπο.  
Επίσης τυχόν παραβιάσεις της Πολιτικής αυτής θα τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και λήξη της σχέσης με τον υπάλληλο της 
Bausch Health και παραπομπή και ποινική δίωξη όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ή 
απαιτείται από το νόμο. 

 
10.0    Επισκόπηση Πολιτικής, Αναθεώρηση και Λογοδοσία  

 

Ο Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος Συμμόρφωσης) και ο General 
Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) έχουν την ευθύνη της ετήσιας επισκόπησης της 
Πολιτικής καθώς και της αναθεώρησης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Είναι επίσης 
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν τη διανομή της Πολιτικής, καθώς επίσης και την 
πιστοποίηση και την εκπαίδευση που σχετίζονται με αυτήν. 

 
Οι Γενικοί Διευθυντές της κάθε χώρας όπου δραστηριοποιείται η Bausch Health θα 
έχουν την ευθύνη στήριξης του Chief Compliance & Ethics Officer (Ανώτατο Στέλεχος 
Συμμόρφωσης) και του General Counsel (Γενικός Νομικός Σύμβουλος) που έχουν 
αναλάβει αυτό το καθήκον, ενώ θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την εφαρμογή της 
πολιτικής στις χώρες ευθύνης τους. Αυτό υποδεικνύει ότι έχουν οριστεί οι κατάλληλες 
διαδικασίες πρόσληψης και υποδοχής νέων υπαλλήλων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι τελευταίοι θα μελετήσουν την Πολιτική και θα υπογράψουν το 
επισυναπτόμενο πιστοποιητικό κατά την πρόσληψή τους. 
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11.0    Που να αποταθείτε για περισσότερ ες πληροφορίες  

 

Ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή το Νομικό Τμήμα. Επιπλέον, οι πρόσθετες 
πολιτικές της Bausch Health και άλλες πληροφορίες συμμόρφωσης υπάρχουν και 
στο Internet στη διεύθυνση http://www.BauschHealth.com ή στο ενδοδίκτυο 
(intranet) της Bausch Health. 

http://www.bauschhealth.com/


 

 

 

 Παράρτημα Α: Ορ ισμοί της Πολιτικής  
 

1. Οτιδήποτε αξίας: Μπορούν ενδεικτικά να νοούνται μετρητά, ισοδύναμα μετρητών 
(π.χ. επιταγές, διατακτικές, κάρτες δώρων, κ.λπ.), δώρα, διασκέδαση, γεύματα, έξοδα 
ταξιδιών, προσφορές πρόσληψης, δάνειο ή η χρήση συσκευών, χάρες και άλλα οφέλη. 
Οτιδήποτε αξίας, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει χορηγίες εκδηλώσεων, συμβάσεις 
συμβούλων, υποτροφίες και χορηγίες έρευνας και φιλανθρωπικές εισφορές που 
πραγματοποιούνται κατά παραγγελία ή προς όφελος κυβερνητικών υπαλλήλων ή ΕΥ, 
των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους, ακόμη και αν καταβάλλονται σε νόμιμα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

 
2. Θυγατρική: Κάθε εταιρεία στην οποία η Bausch Health Companies Inc. διατηρεί 

άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα ιδιοκτησίας. 
 
3. Δωροδοκία: Η δωροδοκία αποτελεί έγκλημα και ορίζεται ως η προσφορά, παροχή, 

αποδοχή ή προτροπή σε αποδοχή οποιουδήποτε αντικειμένου ή υπηρεσίας αξίας 
με σκοπό να επηρεαστούν οι πράξεις κρατικού λειτουργού ή οποιουδήποτε άλλου 
ατόμου όσον αφορά στα καθήκοντά του. 

 
Το δωροδόκημα είναι το δώρο που προσφέρεται με σκοπό να επηρεάσει την 
συμπεριφορά του αποδέκτη του. Μπορεί να είναι αγαθά, αντικείμενα, περιουσιακά 
στοιχεία, προνόμια, οτιδήποτε αξίας, πλεονέκτημα ή απλώς η υπόσχεση ή η 
προσπάθεια προτροπής ή επιρροής των πράξεων ή της ψήφου ή ακόμη και η 
προσπάθεια επιρροής ενός ατόμου όσον αφορά στα καθήκοντά του. 

 
4. Πληρωμή Διευκόλυνσης: Μικρή πληρωμή που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί η 

τέλεση διαδικασιών ρουτίνας από έναν Κρατικό Λειτουργό. 
 
5. Κρατικές Υπηρεσίες: Για τους σκοπούς της Πολιτικής αυτής, ο όρος Κρατικές 

Υπηρεσίες αναφέρεται σε εμπορικές επιχειρήσεις που είτε ανήκουν στο κράτος είτε 
ελέγχονται από αυτό, καθώς και οργανισμοί, υπηρεσίες, τμήματα, όργανα και άλλες 
δημόσιες μονάδες (ασχέτως με το εάν η ιδιοκτησία ή ο έλεγχος από το κράτος είναι 
συνολικός ή μερικός), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, ερευνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και νοσοκομείων. 

 
6. Κρατικός Λειτουργός: Για τους σκοπούς της Πολιτικής αυτής, ο όρος Κρατικός 

Λειτουργός θα πρέπει να ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια. Περιλαμβάνει ενδεικτικά 
(1) αξιωματούχους και υπαλλήλους Κρατικών Υπηρεσιών, (2) εκλεγμένους 
αξιωματούχους, (3) αξιωματούχους και υπαλλήλους μη κυβερνητικών διεθνών 
οργανισμών (π.χ. Διεθνής Οργανισμός Υγείας, Ιατροί Χωρίς Σύνορα, Ερυθρός 
Σταυρός, κ.λπ.), (4) οποιοδήποτε μέλος βασιλικής ή κυβερνώσας οικογένειας, και (5) 
οποιοδήποτε άτομο με δυνατότητα επιρροής ή ευθύνη κατανομής κρατικών 
κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που ενδεχομένως εργάζονται αμισθί ή 
σε επίτιμες ή συμβουλευτικές θέσεις, καθώς και ιδιώτες ιατρούς, οι ασθενείς των 
οποίων είναι ασφαλισμένοι σε κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα. Ο όρος Κρατικός 



 

 

Λειτουργός περιλαμβάνει επίσης κάθε ΕΥ που εργάζεται, εκπροσωπεί  ή  
σχετίζεται  με  κρατική  υπηρεσία  υγειονομικής  περίθαλψης, οργανισμό, 
πανεπιστήμιο ή νοσοκομείο καθώς και ΕΥ που αμείβεται συνολικά ή κατά μέρος από 
δημόσιο υγειονομικό οργανισμό. 

 
7. Επαγγελματίας του χώρου της Υγείας (ΕΥ): Οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που 

είναι σε θέση να αγοράσει, να εκμισθώσει, να συστήσει, να χρησιμοποιήσει, να 
διευθετήσει ή να επηρεάσει ως προς την αγορά ή την εκμίσθωση ή να 
συνταγογραφήσει τα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας της Bausch Health. Στην 
κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ιατροί με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, ειδικευόμενοι ιατροί ή εξειδικευόμενοι ιατροί, επαγγελματίες του 
χώρου της υγείας που δεν είναι ιατροί, φοιτητές ιατρικής ή/και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα, κάθε οντότητα ή οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή χώρων υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και παράγοντες ή υπάλληλοι ενός από τους άνωθι 
αναφερόμενους οργανισμούς, είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα είτε για 
οντότητες. Ένας ΕΥ θεωρείται ως σχετιζόμενος με μία οντότητα, εάν εργάζεται για 
την οντότητα αυτή, λαμβάνει τα προνόμια που αφορούν στο προσωπικό της ή 
κατέχει θέση ευθύνης στην οντότητα. 

 
8. Δώρα που σχετίζονται με Ιατρικά Ζητήματα: Αντικείμενα μέτριας αξίας που 

σχετίζονται με την πρακτική της ιατρικής ή της φαρμακοποιίας που προορίζονται 
κυρίως για την εκπαίδευση των ασθενών και των EY ή άμεσα ευεργετικά για την 
περίθαλψη των ασθενών. ή όπως ορίζεται από τους τοπικούς νόμους ή τους 
βιομηχανικούς κώδικες. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν αξία για τον ΕΥ εκτός των 
επαγγελματικών τους ευθυνών και δεν αντισταθμίζουν τις συνήθεις επιχειρηματικές 
πρακτικές των ΕΥ. 

 
9. Φιλοξενία: Παροχή ταξιδιών, γευμάτων και καταλυμάτων που παρέχονται σε HCPs ή 

όπως ορίζεται από τους τοπικούς νόμους ή τους κώδικες της βιομηχανίας 
 
10. Συνεργάτης: Οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή οντότητα εκπροσωπεί τη Bausch 

Health ή δρα εκ μέρους της και περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, 
διανομείς, αντιπροσώπους, αντιπροσώπους με σύμβαση, συμβούλους και 
υπεργολάβους, εκτελωνιστές, μεταφορείς, συνεργάτες εφοδιαστικής, και κοινές 
επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. 

 
11. Πληρωμές: Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή, ενδεικτικά, αμοιβές και αποζημιώσεις για 

προσωπικές ή επαγγελματικές υπηρεσίες, γεύματα, ταξίδια, υποτροφίες, χορηγίες, 
ερευνητικά κονδύλια, κλινικές μελέτες, εκπαίδευση σε προϊόντα, ιατρική 
εκπαίδευση, χρηματοδότηση έρευνας, υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσίες σε 
είδος (π.χ. χρήση αεροσκάφους), διαφήμιση, προβολή και έξοδα μάρκετινγκ ή 
υποστήριξης καθώς και πνευματικά δικαιώματα ή άλλα έξοδα για μεταφορές. 

 
 
 



 

 

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Έλαβα, διάβασα και κατανόησα τη Διεθνή Πολιτική της Bausch Health κατά της 
δωροδοκίας (εφεξής, η «Πολιτική») και συμφωνώ να συμμορφωθώ πλήρως με τις 
απαιτήσεις της. Βάσει των γνώσεων, των πληροφοριών και των πεποιθήσεών μου, δεν 
εμπλέκομαι και δεν έχω εμπλακεί σε πράξεις παράβασης της Πολιτικής αυτής. Κατανοώ 
ότι υποχρεούμαι να αναφέρω οποιεσδήποτε γνωστές ή πιθανές παραβιάσεις της 
πολιτικής αυτής την οποία και γνωρίζω. 

 
Κατανοώ ότι η αυστηρή συμμόρφωση με την Πολιτική αυτή είναι απαράβατος όρος για 
την πρόσληψή μου στην Bausch Health. 

 
 

 
 

Υπογραφή       Ημερομηνία 
 
 

 

Όνομα (Ολογράφως) 
 
 

 

Τίτλος Θέση 
 
 

Όλοι οι Υπάλληλοι και οι Συνεργάτες θα πρέπει να λάβουν την πολιτική αυτή κατά 
την έναρξη της συνεργασίας τους με την εταιρεία. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να 
υπογραφεί από όλους τους νέους Υπαλλήλους, να προωθηθεί στο τμήμα 
Ανθρωπίνων Πόρων και να αρχειοθετηθεί στους φακέλους των υπαλλήλων. 

Η ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης πραγματοποιείται από το Τμήμα 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Συγκεκριμένες οδηγίες για το πού θα αποστέλλεται 
η συμπληρωμένη φόρμα θα παρέχονται με την ανανέωση της πιστοποίησης. 
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