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Πρoς 
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, 
Υπουργό Δικαιοσύνης    
 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020 
 

Θέμα: Συνεργασία Υπουργείου Δικαιοσύνης και Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για 
την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης (“whistleblowers”) 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή σε συνέχεια της καίρια συμβολής σας στο 
πρόσφατο ετήσιο συνέδριό μας με θέμα “Whistleblowing- από το Σκοτάδι στο Φως: η 
Ανάγκη, η Ρύθμιση, η Πρακτική Εφαρμογή” και με αφορμή την ανάγκη άμεσης 
ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης (“whistleblowers”). 
 
Όπως πιθανόν γνωρίζετε, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς υπήρξε ο πρώτος φορέας που, 
ήδη από το 2013, εισήγαγε στη δημόσια συζήτηση της χώρας την έννοια των 
“whistleblowers” και την επιτακτική ανάγκη προστασίας τους: 
http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/09/enallaktiki-sti-siopi.pdf   
 
Έκτοτε, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς δεν έχει σταματήσει να μάχεται για την επίτευξη 
του στόχου της επαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας των whistleblowers. Η 
ανωτέρω θέση και δράση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος εδράζεται στις σχετικές 
πολυετείς μελέτες και αγώνες της Διεθνούς Διαφάνειας σε παγκόσμιο επίπεδο: 
https://www.transparency.org/topic/detail/whistleblowing 
 
Εν προκειμένω, θεωρούμε ότι η ορθή και πλήρης ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν 
παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης (“whistleblowers”) αποτελεί για την Ελλάδα μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να αλλάξει οριστικά σελίδα αναφορικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και να βελτιώσει την κατάταξή της στον έγκριτο Δείκτη Αντίληψης 
Διαφθοράς (Corruption Perception Index) της Διεθνούς Διαφάνειας.  
 
Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη 
Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, αρχής γενομένης από την συμπερίληψη της Διεθνούς 
Διαφάνειας Ελλάδος στη σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, στην οποία η 
Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος μπορεί να συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 
 

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/09/enallaktiki-sti-siopi.pdf
https://www.transparency.org/topic/detail/whistleblowing
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- τον οδικό χάρτη ενσωμάτωσης της Οδηγίας με συγκεκριμένα “national implementing 
measures”, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
- ανάλυση των ελλείψεων που προκύπτουν από το υφιστάμενο κατακερματισμένο 
νομικό πλαίσιο προστασίας των whistleblowers σε σχέση με την Οδηγία 
- ενσωμάτωση των διεθνών καλών πρακτικών  
- διοργάνωση συναντήσεων εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς 
- παροχή ενημέρωσης στους πολίτες σχετικά με την πορεία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 
- συμβολή στη σύνταξη προσχεδίου διατάξεων. 
 
Θεωρώντας δεδομένες την προσήλωσή σας στην ενίσχυση της διαφάνειας και την 
αποφασιστικότητά σας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, είμαστε στη διάθεσή 
σας για δια ζώσης συνάντησή μας σε άμεσο χρόνο, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε πλήρως για τα παραπάνω και να προσδιορίσουμε το κατάλληλο 
πλαίσιο συνεργασίας.  
 
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, με τη Γραμματεία της στο Βερολίνο, το γραφείο της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκτυο των συνεργασιών της στην Ευρώπη και τον κόσμο 
είναι ο πλέον κατάλληλος σύμμαχος, για να προσφέρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
εμπειρογνωμοσύνη για την ορθή ενσωμάτωση και την πλήρη συμμόρφωση τόσο με το 
γράμμα όσο και με το πνεύμα της Οδηγίας, την πορεία ενσωμάτωση της οποίας θα 
εντάξουμε, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών, και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021, το 
οποίο κατατίθεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στη διεθνή πρωτοβουλία 
Open Government Partnership.  

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Δρ Δαμάσκου Άννα 
Πρόεδρος  
Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς 
 

https://www.opengovpartnership.org/

