ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΟ BUSINESS INTEGRITY FORUM (BIF)

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (εφεξής «ΔΔ-Ε») έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το BUSINESS
INTEGRITY FORUM (εφεξής «BIF»), μια άτυπη ομάδα επιχειρήσεων, με σκοπό να φέρει κάτω
από μια «στέγη» όλες εκείνες τις εταιρείες που στόχο έχουν ή επιδιώκουν να λειτουργούν με
ηθικό, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, και δύνανται να αποτελέσουν παράδειγμα και για τον
υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο.
Ως εκ τούτου, η ΔΔ-Ε συνεργάζεται με επιχειρήσεις που επιθυμούν, αφενός να υιοθετήσουν τα
καλύτερα πρότυπα διαφάνειας και ακεραιότητας, και αφετέρου να μοιραστούν το όραμα του
κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας:
"Το όραμά μας είναι ένας κόσμος στον οποίο η κυβέρνηση, η πολιτική, οι επιχειρήσεις, η
κοινωνία των πολιτών και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι απαλλαγμένες από
διαφθορά".
Όταν μια επιχείρηση εκδηλώσει την επιθυμία της για να συμμετάσχει στο ΒΙF, η ΔΔ-Ε εφαρμόζει
την ακόλουθη διαδικασία:
Βήμα 1
Διοργανώνει συνάντηση με τη Διοίκηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, όπου αρμόδιο στέλεχος
της ΔΔ-Ε παρουσιάζει το BIF και τις δεσμεύσεις που απαιτούνται από τις εταιρείες-μέλη του. Οι
εκπρόσωποι της επιχείρησης επιβεβαιώνουν την επιθυμία της εταιρείας να συμμετάσχει στο BIF
και να αποδεχθούν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις.
Βήμα 2
Η ΔΔ-Ε διεξάγει μια λεπτομερή αξιολόγηση της πολιτικής διαφάνειας και ακεραιότητας της
εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») της ΔΔ-Ε εγκρίνει τη συμμετοχή της
εταιρείας κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Σε μια δεύτερη συνάντηση γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της θέσης της εταιρείας σε σχέση
με τις συστάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), ενώ η ΔΔ-Ε ζητά από
την επιχείρηση να δοθούν λεπτομερείς εξηγήσεις για τυχόν ισχυρισμούς διαφθοράς που
εκκρεμούν εναντίον της.
Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, η ΔΔ-Ε και η ενδιαφερόμενη εταιρεία συζητούν και για ένα
πρόγραμμα βελτίωσης, στο οποίο θα μπορούσε να δεσμευθεί η επιχείρηση.
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Βήμα 3
Η αίτηση συμμετοχής της εταιρείας παρουσιάζεται στο Δ.Σ. της ΔΔ-Ε και, εφόσον γίνει
αποδεκτή, αποστέλλεται επιστολή για να προσκαλέσει επίσημα την επιχείρηση να συμμετάσχει
στο ΒIF.
Βήμα 4
Η επιχείρηση υπογράφει το MoU και το αποστέλλει στη ΔΔ-Ε. Εκ παραλλήλου, πραγματοποιεί
την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής συμμετοχής στο BIF, η οποία καθορίζεται και
αναθεωρείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΔΔ-Ε.
Για κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο BIF ισχύουν τα εξής:
1. Κάθε φορά που γίνονται συστάσεις σε μία εταιρεία, αυτές εξετάζονται στην επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΔ-Ε.
2. Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο BIF δικαιούται πιστοποιητικό για τη συμμετοχή αυτή,
το οποίο εκδίδεται από τη ΔΔ-Ε, καθώς και να αναρτά στην ιστοσελίδα της το λογότυπο
του BIF.
3. Η συμμετέχουσα εταιρεία δίνει την συγκατάθεσή της στη ΔΔ-Ε να χρησιμοποιεί το
λογότυπο της στην ιστοσελίδα της και στα προωθητικά έντυπα του εν λόγω
προγράμματος, προς τον σκοπό της παρουσίασης των συμμετεχουσών εταιρειών.
4. Η συμμετέχουσα εταιρεία δίνει την συγκατάθεσή της στη ΔΔ-Ε να προβάλλει, μέσω της
ιστοσελίδας της και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτει, τις εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στο πλαίσιο του BIF.
5. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν στους ιστοτόπους τους και στα φυλλάδιά
τους ότι συμμετέχουν στο BIF της ΔΔ-Ε.
6. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα της δωρεάν συμμετοχής εκπροσώπων της στις
εκδηλώσεις της ΔΔ-Ε, όπως ορίζεται από τους διοργανωτές κάθε φορά.
7. Η ΔΔ-Ε διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του MoU με εταιρεία, σε περιπτώσεις
ουσιώδους παραβίασης των προτύπων διαφάνειας και ακεραιότητας της οργάνωσης ή
για επιβεβαιωμένη παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τους
στόχους και τη φήμη της Διεθνούς Διαφάνειας.
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