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Προς 

 

 

κ. Νικόλαο Κουτσούκο,  

Εφέτη Αθηνών, Δ.Ν.,  

Πρόεδρο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/1937 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την 

προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης 

 

Κοινοποίηση: Ελισάβετ Κανά, Γραμματέα Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

 

 

Αθήνα, 15.09.2021 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την απαντητική Επιστολή Σας. 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς επιθυμεί να σταθεί ενεργός αρωγός στις εργασίες της 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει ως έργο την ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 

2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, 

σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της 

Ένωσης, διότι εκτιμά ότι πρόκειται για μία πολύτιμη ευκαιρία για την καθιέρωση ενός 

συστήματος προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παράνομες και καταχρηστικές 

συμπεριφορές,  ενός συστήματος όσο το δυνατόν πιο πλήρες, αποτελεσματικό και σύμφωνο με 

τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές των κρατών μελών της Ε.Ε. 

 

Τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και το Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 

Έγκλημα συστήνουν τη διαβούλευση του παρόντος επικείμενου νομοσχεδίου με μια πλειάδα 

ενδιαφερόμενων φορέων για τη συν-διαμόρφωση αυτού, και δη με φορείς δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένης της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Με την παρούσα επιστολή μας σας ζητούμε να θέσετε σε δημόσια  διαβούλευση το ΣχΝ για 12 

εβδομάδες, σύμφωνα και με τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1,  ώστε να προωθηθεί 

ένας ουσιαστικός διάλογος με κάθε ενδιαφερόμενη αρχή, φορέα, υπηρεσία και οργάνωση. 

 
1Έκθεση Προόδου στη μεταφορά της Οδηγίας με τίτλο “Are EU governments taking Whistleblower 

Protection seriously?” 2021, σελ. 14. 

https://images.transparencycdn.org/images/2021_EU-Governments-Whistleblower-

Protection_English_12052021.pdf 

http://www.transparency.gr/
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Ενδεικτικά σας αναφέρουμε σχετικές βέλτιστες  πανευρωπαϊκές πρακτικές2: 

 

⮚ Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία: οι ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτηματολόγιο προ ενάρξεως των εργασιών της οικείας νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής, προκειμένου να συλλεγούν δεδομένα για τον ορθό σχεδιασμό του νόμου. 

⮚ Τσεχία, Δανία, Λετονία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία: συμβουλεύτηκαν τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την κατάρτιση του οικείου ΣχΝ 

⮚ Εσθονία: κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να παράσχουν γνώμη για τον σχεδιασμό  

ΣχΝ. 

 

Συμπερασματικά, στις προαναφερθείσες χώρες οι εθνικές κυβερνήσεις ακολούθησαν την οδό 

της δημόσιας διαβούλευσης, με ενεργό κάλεσμα της Κοινωνίας των Πολιτών, δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, διαμέσου διαύλων επικοινωνίας τόσο παραδοσιακών όσο και πιο 

προηγμένων, ενώ παράλληλα τηρήθηκε ένα ευρύ περιθώριο χρόνου διαβούλευσης έως και 15 

εβδομάδες.  

 

Προς το σκοπό αυτό, σας καταθέτουμε εκ νέου συνοπτικά ορισμένες προτάσεις μας. Οι 

προτάσεις αυτές αφενός μεν απηχούν πάγιες θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, 

αφετέρου έχουν αξιοποιήσει την μεθοδολογική έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας με τίτλο 

“Assessing whistleblowing legislation - Methodology and guidelines for assessment against the 

EU Directive and best practice”3. Με βάση τα παραπάνω, ενδεικτικά και με επιφύλαξη 

αναλυτικότερης επεξεργασίας, όταν τεθεί υπόψη μαςτο ΣχΝ, σας προτρέπουμε  όπως:  

 

● επεκταθεί το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (άρθρο 2) σε εθνικού δικαίου 

παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στην έμφυλη βία, 

την παρενόχληση και κάθε είδους βία στον εργασιακό χώρο4 με χρήση της σχετικής 

δυνατότητας που προβλέπει η Οδηγία. 

● υπάρξει περιορισμός των περιπτώσεων απορρήτων και διαβαθμισμένων πληροφοριών, 

οι οποίες τίθενται εκτός πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. 

● καλύπτονται όλες οι κατηγορίες προσώπων που κατονομάζονται στο άρθρο 4 της 

Οδηγίας.  

● θεσπιστούν, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Οδηγίας, ασφαλή, εμπιστευτικά 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ συστήματα καταγγελίας (whistleblowing platforms) στον δημόσιο και 

 
2βλ. υποσημ. 1. 
3Μεθοδολογία και Αξιολόγηση της Οδηγίας, 2020, προσπελάσιμη στον σύνδεσμο: 

https://images.transparencycdn.org/images/2020_Toolkit_AssessingWhistleblowingLegislation_EN.pdf  
4Εν προκειμένω με την κατάλληλη προσαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου ν. 4808/2021 (Α΄ 101). 

https://images.transparencycdn.org/images/2020_Toolkit_AssessingWhistleblowingLegislation_EN.pdf
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ιδιωτικό τομέα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 9 της Οδηγίας, με αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης, παραλαβής, 

παρακολούθησης των καταγγελιών, με υποχρέωση ενημέρωσης των αναφερόντων.  

● θεσπιστούν ομοίως ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ συστήματα καταγγελίας στις αρμόδιες κατά περίπτωση 

αρχές, με αρμοδιότητα είτε τομεακή είτε επί συνόλω, ομοίως με υποχρέωση 

ενημέρωσης των αναφερόντων.  

● παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας ανωνύμων αναφορών υπό 

προϋποθέσεις.   

● προστατεύεται η ταυτότητα των αναφερόντων προσώπων, με σαφείς και 

περιορισμένες εξαιρέσεις και με ειδοποίηση του αναφέροντος,  όταν η ταυτότητά του 

γνωστοποιείται.  

● επιτρέπει τις δημόσιες αποκαλύψεις κατά το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος 

και του άρθρου 15 της Οδηγίας. 

● υπάρξει περιεκτική και αποτελεσματική απαγόρευση κάθε μορφής αντιποίνων κατά 

την έννοια του άρθρου 19 της Οδηγίας, με πρόβλεψη αποτρεπτικού κυρωτικού 

πλαισίου για τα πρόσωπα που παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν τις 

αναφορές ή προβαίνουν σε αντίποινα ή παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα της 

ταυτότητας του αναφέροντος προσώπου.  

● παρέχεται προσωρινή και πλήρης αποκατάσταση της βλάβης του αναφέροντος που 

υπόκειται αντίποινα, να αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης κατά το άρ. 21 παρ. 5 της 

Οδηγίας, και περιορίζεται η ευθύνη των αναφερόντων προσώπων κατά το άρ. 21 της 

Οδηγίας.  

● υποχρεωθούν οι μηχανισμοί διαχείρισης  και λήψης των καταγγελιών  σε υποχρεωτική 

υποβολή και δημοσίευση σχετικών περιοδικών εκθέσεων, σε συμμόρφωση με την αρχή 

του κράτους δικαίου και των επιταγών διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και 

αποτελεσματικής ενάσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη. 

● προβλεφθούν κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα που παραλείπουν την εφαρμογή του 

νόμου.  

● ενταχθούν οι οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών στα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές των whistleblowers κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 

παράγραφος 4 στοιχείο α΄ της Οδηγίας.  

 

Για την πληρέστερη και πιο αναλυτική εικόνα των θέσεων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, 

σας παραπέμπουμε στο σχετικό Κείμενο Θέσεων5, ενώ εκτιμούμε ότι για τον νομοτεχνικό 

 
5 Κείμενο Θέσεων Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος , 2020:  

https://www.transparency.gr/wp-

content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-

%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-

%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pdf  

https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pdf
https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pdf
https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pdf
https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%94-%CE%95_WHISTLEBLOWING_7_9_20.pdf
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σχεδιασμό του ΣχΝ θα είναι χρήσιμη η προαναφερθείσα Έρευνα6 της Διεθνούς Διαφάνειας 

(2020), που μπορεί να λειτουργήσει ως κατ’ άρθρο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την βέλτιστη 

ενσωμάτωση της Οδηγίας, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την προστασία των αναφερόντων 

σε ένα κράτος δικαίου.  

 

Έχοντας αναπτύξει εκτενή δράση και διεθνή τεχνογνωσία σε ζητήματα προστασίας των 

προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς θεωρεί το 

whistleblowing ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για τα κακώς 

κείμενα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε ζητήματα διασφάλισης των υψηλότερων ηθικών 

προτύπων ακεραιότητας στους χώρους εργασίας, προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των 

εργασιών της Επιτροπής, τα προσόντα των μελών της οποίας παρέχουν την εύλογη πεποίθηση 

ότι θα παρουσιαστεί ένα ΣχΝ που θα ανταποκρίνεται στο γράμμα και στο πνεύμα της Οδηγίας .  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς 

 

 

 

 

 Παναγιώτης Μανταλώζης 

 Πρόεδρος  

Γιώργος Χατζηγιαννάκης 

Γενικός Γραμματέας 

 

 
6Μεθοδολογία και Αξιολόγηση της Οδηγίας, 2020, προσπελάσιμη στον σύνδεσμο: 

https://images.transparencycdn.org/images/2020_Toolkit_AssessingWhistleblowingLegislation_EN.pdf  

 

https://images.transparencycdn.org/images/2020_Toolkit_AssessingWhistleblowingLegislation_EN.pdf

