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 «Δίνουμε τέλος στην κουλτούρα της σιωπής!» 

 
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021  
 

Η 17η Δεκεμβρίου 2021 σηματοδοτεί το πέρας της προθεσμίας ενσωμάτωσης της Οδηγίας 

1937/2019/ΕΕ, ενός νομοθετήματος που στοχεύει να προστατεύσει τους καταγγέλλοντες την 

παρανομία, το έγκλημα, αλλά και κάθε αθέμιτη και ανήθικη πρακτική.   

 

Σχετικά με την πρόοδο ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην Ε.Ε1. 

 

Ελάχιστη έως μηδαμινή πρόοδο σημειώνουν επίσης η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η 

Γερμανία, η η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Λουξεμβούργο. 

Κράτη μέλη που προέβησαν ήδη σε δημοσίευση  σχεδίου νόμου είναι το Βέλγιο, η Κροατία, η 

Τσεχία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. 

Κράτη μέλη στα οποία το σχέδιο νόμου έφτασε ήδη στα εθνικά κοινοβούλια είναι η Εσθονία, η 

Γαλλία και η Ολλανδία. 

Κράτη μέλη που ενσωμάτωσαν εμπροθέσμως την Οδηγία είναι μόλις πέντε: η Δανία, η 

Λιθουανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σουηδία. 

 

Σχετικά με την πρόοδο ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην Ελλάδα 

 

Στη χώρα μας, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη σχέδιο νόμου από την αρμόδια 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε), ήδη από το 20132, διεκδικεί μια ολοκληρωμένη και ευρεία 

προστασία των whistleblowers και η Οδηγία παρέχει ισχυρά θεμέλια για τέτοια προστασία σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις 11 Νοεμβρίου 2020, η  ΔΔ-Ε απέστειλε από κοινού με το VouliWatch και τους 

ReportersUnited, καθώς και με την υποστήριξη 20 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

επιστολή3 προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία αιτήθηκε τη 

διεύρυνση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε το 

σχέδιο νόμου για την αποτελεσματική και σύγχρονη προστασία των whistleblowers στην 

Ελλάδα.  

 
1 https://infogram.com/1p6lwr977zv5l0s57369z3e3g9b307pkm3p?live 
 
2 https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/09/enallaktiki-sti-siopi.pdf 
3https://bit.ly/32deVR3  
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Στις 12 Μαίου 2021, η ΔΔ-Ε απέστειλε ερώτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης4 για παροχή 

πληροφόρησης αναφορικά με την πορεία του έργου της αρμόδιας Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής, ενασκώντας το δικαίωμά της  για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, προκειμένου να 

συμβάλουμε εγκαίρως στη συνδιαμόρφωση του νομοσχεδίου, πριν την θέση του σε δημόσια 

διαβούλευση. 

Στις 19 Ιουλίου 2021, η αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή απάντησε ότι δεν ήταν σε θέση 

να προβεί σε παράδοση ή δημοσίευση του υλικού, καθότι τούτο τελούσε ακόμη σε 

επεξεργασία5.  

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η ΔΔ-Ε απέστειλε εκ νέου επιστολή με συνημμένο υλικό για τον 

βέλτιστο νομοτεχνικό σχεδιασμό του επικείμενου νομοσχεδίου, προσαρτώντας για  τον σκοπό 

αυτό ειδικό κατ’ άρθρο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας6. 

Η ΔΔ-Ε, πιστή στις αρχές της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, συνεχίζει να στέκεται άκοπος 

αρωγός και προασπιστής του δικαιώματος προστασίας των whistleblowers, διεξάγοντας 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης περί των ωφελειών της Οδηγίας7, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού, συμπεριληπτικού, προοδευτικού και σύγχρονου 

θεσμικού πλαισίου προστασίας των whistleblowers και μιας κουλτούρας #miliste, δίνοντας 

τέλος στην σιωπή και στο σκοτάδι της διαφθοράς. 

 
 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ: 

Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς 
Τηλ. 210 7224940,  

e-mail: tihellas@otenet.gr 
www.transparency.gr 

 
 

 
4 https://bit.ly/3p6mGS9  
 
5 https://bit.ly/3GQLOCd   
 
6https://bit.ly/3E3YjJ4  
 
7Δείτε εδώ το βίντεο της εκστρατείας #miliste της ΔΔ-Ε:  https://youtu.be/CDylyEfZeao 
και δείτε εδώ την Εκστρατεία #miliste: https://www.facebook.com/TIGreece/ (Facebook) , 
https://gr.linkedin.com/in/transparency-international-greece-37b7301 (LinkedIN), @transparency_gr (Twitter) 
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