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Εισαγωγή 

Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ) της Ελλάδας προσδιορίζει τους βασικούς τομείς που 

χρήζουν μεταρρυθμίσεων και παρέχει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 

ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Μέσω του Έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Ελλάδας, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές και να παρέχει 

τεχνικές οδηγίες, για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικό προγράμματος σε μια σειρά 

προκαθορισμένων πεδίων. 

Η παρούσα έκθεση καταρτίσθηκε στο πλαίσιο των Παραδοτέων 5.2 – 5.3 του Προγράμματος 

Τεχνικής Υποστήριξης και περιλαμβάνει προτάσεις τεχνικής φύσης προκειμένου να καταρτισθεί ένα 

νομικό πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος1 στον ιδιωτικό 

τομέα. Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, διεξάγεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση και ανάλυση 

των ελλείψεων του υπάρχοντος ελληνικού νομικού πλαισίου, που σχετίζεται με την προστασία των 

πληροφοριοδοτών στον ιδιωτικό τομέα. Έπειτα διατυπώνονται νομοθετικές προτάσεις που λαμβάνουν 

υπόψη αφενός τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των πληροφοριοδοτών αλλά και τις νομοθεσίες   

χωρών του ΟΟΣΑ που έχουν θεσπίσει ένα ειδικό και  ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών. Στο τέλος, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για την καθιέρωση ενός 

μηχανισμού επιβολής και παρακολούθησης της εφαρμογής της μελλοντικής νομοθεσίας για την 

προστασία των πληροφοριοδοτών. Το Παραδοτέο στοχεύει στην παροχή οδηγιών και καλών 

πρακτικών, οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψιν από την ελληνική κυβέρνηση και την 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει από διακριτική μεταχείριση και αντίποινα τους 

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που αποκαλύπτουν επιλήψιμες συμπεριφορές. 

Η παρούσα έκθεση συμπληρώνει την πρόταση που διατυπώθηκε στο πλαίσιο του Παραδοτέου  

5.1 του Έργου Τεχνικής Βοήθειας για την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου προστασίας των 

πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στον δημόσιο τομέα, ενώ αποσκοπεί και στην υποβοήθηση 

του έργου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, παρουσιάζοντας τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα αυτό.  

Αδιαμφισβήτητα, η Ελλάδα θα ωφελείτο σημαντικά από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Η απουσία ενός τέτοιου 

πλαισίου αποτρέπει προς το παρόν τους εργαζόμενους2 που θέλουν να αποκαλύψουν επιλήψιμες 

συμπεριφορές, αλλά είτε φοβούνται τα ενδεχόμενα αντίποινα, είτε δεν γνωρίζουν πώς, πού και υπό 

ποιες συνθήκες να το πράξουν. Επίσης, αποτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό συμπεριφορών διαφθοράς 

από τις επιχειρήσεις και από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ περιορίζει και τη δυνατότητα των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης να διερευνούν και να αποκαλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς που απειλούν 

το δημόσιο συμφέρον. Συνεπώς, η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου, νομοθετικού πλαισίου για την 

προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει το 

πρώτο βήμα για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αποκάλυψης παρατυπιών, στο πλαίσιο της οποίας οι 

εργαζόμενοι θα νιώθουν ασφαλείς να αποκαλύπτουν επιλήψιμες συμπεριφορές, ενώ οι ελληνικές 

επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα είναι έτοιμοι να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία ακεραιότητας στις 

επιχειρήσεις τους. 

                                                      
1 Ο όρος «πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος» ή απλά «πληροφοριοδότης» χρησιμοποιείται στην 

παρούσα έκθεση για να αποδώσει την έννοια του “whistleblower“. 
2 Ο όρος «εργαζόμενος» χρησιμοποιείται στην παρούσα έκθεση υπό το φως το προτάσεων της ενότητας ΙΙ.3 και 

επομένως θα πρέπει να ερμηνευθεί ευρέως. 
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ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), Soo-youn Jun (Anti-Corruption & 
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I. Επισκόπηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που αφορά την 

προστασία των πληροφοριοδοτών στην Ελλάδα 

1. Η Ελλάδα δε διαθέτει προς το παρόν νομοθεσία, η οποία να προσφέρει επαρκή προστασία 

από αντίποινα ή διακριτική μεταχείριση σε πρόσωπα που αποκαλύπτουν επιλήψιμες συμπεριφορές. 

Οι βασικές νομικές διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις 

αποκαλύψεων πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, αναλύονται παρακάτω.  Η 

ενότητα περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν εργαζομένους τόσο του δημόσιου, όσο και του 

ιδιωτικού τομέα, για λόγους σύγκρισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο σκοπός της παρούσας έκθεσης 

είναι η εξέταση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά την προστασία στον ιδιωτικό 

τομέα, η ανάλυση επικεντρώνεται πρωτίστως στις διατάξεις που μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. 

1. Διατάξεις προστασίας μαρτύρων 

2. Υπό το υφιστάμενο καθεστώς όταν κάποιο πρόσωπο καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου, 

μπορεί να λάβει κάποιες μορφές προστασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία 

μαρτύρων. Ωστόσο, αν το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

χαρακτηρισμού του ως μάρτυρα, αν το αντικείμενο της αποκάλυψης δεν οδηγήσει σε ποινική δίωξη, 

ή αν το  πρόσωπο δεν κληθεί ποτέ ως μάρτυρας, τότε δεν είναι δυνατό να του παρασχεθεί  τέτοια 

προστασία. Ακόμα κι αν κάποιο πρόσωπο δικαιούται προστασίας ως μάρτυρας, λόγω της συμμετοχής 

του τελικά στις σχετικές ποινικές διαδικασίες, δεν προστατεύεται κατά τον χρόνο μεταξύ της 

αποκάλυψης και του επίσημου χαρακτηρισμού του προσώπου ως μάρτυρα. Συνεπώς, τα 

προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται (όπως η μετεγκατάσταση ή η αλλαγή ταυτότητας) μπορεί να 

μην είναι πάντα κατάλληλα για την προστασία ενός πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος. 

Δεδομένου ότι οι πληροφοριοδότες είναι συχνά εργαζόμενοι της επιχείρησης, στο πλαίσιο της οποίας 

έλαβε χώρα η φερόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά, μπορεί να αντιμετωπίζουν κινδύνους –όπως ο 

υποβιβασμός ή η απόλυση, που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία προστασίας μαρτύρων. Επιπλέον, 

μπορεί να χρειάζονται αποζημίωση για απώλεια αποδοχών ή για χαμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.3 

Ως εκ τούτου, οι νόμοι για την προστασία μαρτύρων δεν επαρκούν για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών, γεγονός το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας της Ελλάδας,.  

1.1.  Προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (Ν. 4254/2014) 

3. Σε συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και συγκεκριμένα όσες απορρέουν από το 

άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της ∆ιαφθοράς («UNCAC») 

(κυρώθηκε με τον ν. 3666/2008), από το άρθρο 22 της Ποινικής Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (κυρώθηκε με τον ν. 3560/2007), καθώς και από 

τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ στα πλαίσια της 2ης Φάσης και της 3ης Φάσης 

αξιολόγησης της Ελλάδας, η Ελλάδα θέσπισε με τον ν. 4254/2014 μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. Ο ν. 4254/2014 εισήγαγε το άρθρο 45B4 για τους «μάρτυρες δημοσίου 

                                                      
3 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016). 
4  Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 45B: Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος  

§1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, 

είναι δυνατόν, μετά από έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο 

των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως μάρτυς δημοσίου συμφέροντος με πράξη του 

κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς όποιος, χωρίς να 

εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει 

ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο 

της ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της. 

§2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής 

δυσφήμησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για τις πράξεις των 

παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υπόθεση σχετική με τις αξιόποινες πράξεις που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν 
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συμφέροντος» στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και διεύρυνε την προστασία, η οποία παρεχόταν 

μέχρι πρότινος μόνο σε μάρτυρες αδικημάτων οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας σύμφωνα 

με το άρθρο 9 του ν. 2928/2001, και σε πρόσωπα που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς και σχετικές 

επιλήψιμες συμπεριφορές. Επιπλέον, τροποποίησε τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα λάβει 

χώρα καμία πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία κατά δημόσιου υπαλλήλου, στον 

οποίο έχει αποδοθεί η ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.  

4. Προκειμένου να παρασχεθεί αυτή η προστασία το πρόσωπο που προβαίνει σε αποκάλυψη, 

πρέπει να χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα ως «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος». Για να 

συμβεί αυτό, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: το πρόσωπο (α) 

πρέπει να παρέχει πληροφορίες, οι οποίες συμβάλλουν ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξή των 

πράξεων διαφθοράς, (β) δεν έχει εμπλακεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω επιλήψιμες 

συμπεριφορές και (γ) δεν αποβλέπει σε ίδιον όφελος με την αποκάλυψη των επιλήψιμων 

συμπεριφορών. Στην Έκθεση της 3ης Φάσης για την αξιολόγηση της  Ελλάδας από την Ομάδα 

Εργασίας του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τις 

εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις χαρακτηρισμού προσώπων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.5 

5. Δεν είναι σαφές αν η παροχή προστασίας εξαρτάται από την παροχή συνδρομής και κατά τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν το άρθρο 45Β απαιτεί το πρόσωπο να 

αποκαλύψει «καλή τη πίστει». Οι προϋποθέσεις το πρόσωπο να μην αποβλέπει σε ίδιον όφελος και 

να μην εμπλέκεται στην επιλήψιμη συμπεριφορά, θα μπορούσαν ωστόσο να ερμηνευθούν ως μια de 

facto προϋπόθεση καλής πίστης. Ενώ κάποιοι σχολιαστές6 υποστηρίζουν αυτή την άποψη, τόσο το 

κείμενο της διάταξης όσο και η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε τον νόμο κατά την κατάθεσή του 

στη Βουλή, δεν αναφέρονται ρητά στην προϋπόθεση της καλής πίστης. Πρέπει επίσης να 

υπογραμμιστεί ότι, κατά βάση, ο νόμος προστατεύει κάθε πρόσωπο και όχι μόνο υπαλλήλους κι 

εργαζόμενους, αλλά και συμβούλους, ανάδοχους, ασκούμενους/μαθητευόμενους, εθελοντές, ή ακόμα 

και δημοσιογράφους και ακτιβιστές που παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.  

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο νόμος ισχύει και για Έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό ή για 

αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ελλάδα.  

6. Η προστασία που παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 

45Β, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα της 

ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης 

υπηρεσιακού απορρήτου και ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι η δίωξη του μάρτυρα 

δημοσίου συμφέροντος δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο 

για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν 

λόγω πράξεις. Συνεπώς, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, αλλά έγκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση, περιορίζεται στην προστασία από την ποινική δίωξη. Όπως 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να εξισορροπηθούν τα αντικρουόμενα 

συμφέροντα του μάρτυρα και εκείνου που εμπλέκεται στην αξιόποινη πράξη, και του οποίου η τιμή 

και η υπόληψη μπορεί να θεωρεί ότι προσβάλλονται από τις  αποκαλύψεις του μάρτυρα, η απόφαση 

του εισαγγελέα έγκειται πάντα στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, παραχωρείται μόνο προς 

                                                                                                                                                                     
από κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και 

συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς. 

§3. Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων 

Διαφθοράς, κρίνει μετά από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του, ότι η ποινική δίωξη των 

εγκλημάτων της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης 

υπηρεσιακού απορρήτου ή των εγκλημάτων των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι 

απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για την άσκηση 

της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις. 
5 Φάση 3, αξιολόγηση της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της 

Δωροδοκίας (σελ. 55, σκέψη 201). 
6 Βλ. για παράδειγμα Nestor Courakis, The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 

4254/2014, σελ. 2. 
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όφελος του δημοσίου συμφέροντος και μπορεί να ανακληθεί. Ωστόσο, ακόμα κι αν ο εισαγγελέας 

παραγγείλει την αποχή, ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος δεν προστατεύεται πλήρως, διότι η 

προστασία αφορά την ποινική δίωξη και όχι για παράδειγμα αστικές αγωγές αποζημίωσης για 

δυσφήμηση. Επίσης, το άρθρο 45B δεν παρέχει καμία είδους προστασία από διακριτική μεταχείριση 

ή πειθαρχικά αντίποινα, όπως την απόλυση από την εργασία, τον υποβιβασμό, την εκδικητική 

μετάθεση ή την παρενόχληση στον χώρο εργασίας (βλ. παρακάτω για το άρθρο 9(7) του ν. 

2928/2001). Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των προσώπων που έχουν λάβει προστασία βάσει του 

άρθρου 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και το είδος της προστασίας που έχει 

παρασχεθεί.  

7. Οι συντάκτες της παρούσας έκθεσης γνωρίζουν μόνο μία περίπτωση χαρακτηρισμού 

προσώπου ως «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45Β. Ειδικότερα, το 

2012, ένας μηχανολόγος μηχανικός και πρώην στέλεχος της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης κρατικής εταιρία 

στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, κατήγγειλε στις αρχές επιβολής του νόμου 

πράξεις κακοδιαχείρισης, απάτης και κατάχρησης εξουσίας αναφορικά με ορισμένες δημόσιες 

συμβάσεις. Οι συγκεκριμένες πρακτικές υπήρξαν βλαπτικές για το δημόσιο συμφέρον και επωφελείς 

για τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας. Στην υπ’ αριθμ. 7/20157 απόφασή του, ο αντιεισαγγελέας 

εφετών Αθηνών έκρινε ότι οι πληροφορίες που παρείχε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος συνέβαλαν 

ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς· ότι ο εργαζόμενος δεν εμπλεκόταν 

καθ` οιονδήποτε τρόπο, στις εν λόγω καταγγελθείσες πράξεις· τέλος, ότι δεν απέβλεπε σε ίδιον 

όφελος μέσω της καταγγελίας. Συνεπώς, χαρακτήρισε τον καταγγέλλοντα ως μάρτυρα δημοσίου 

συμφέροντος. Ωστόσο, ο ίδιος ο εισαγγελέας επισημαίνει στην απόφαση την ανεπάρκεια της 

παρεχόμενης κατά το άρθρο 45Β προστασίας απέναντι σε αντίποινα που υπέστη ο μάρτυρας 

δημοσίου συμφέροντος, όπως η αποστέρηση μισθών και οι μόνιμες υπηρεσιακές διώξεις ως άμεσο 

αποτέλεσμα της καταγγελίας. 

Νομοθετική πρόταση 

Ενώ δεν κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 45Β του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό οι αρμόδιες  αρχές της Ελλάδας να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι διατάξεις δε 
συνιστούν σε καμία περίπτωση πλαίσιο προστασίας πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος 
και δεν απαλλάσσουν την Ελλάδα από τις διεθνείς της υποχρεώσεις.  Είναι σαφές ότι η προστασία 
που παρέχεται βάσει του άρθρου 9 του ν. 2928/2001, πρέπει να επεκταθεί πέραν της ποινικής 
δίωξης  (τόσο πριν, όσο και μετά από αυτή). 

1.2.  Προστασία μαρτύρων (άρθρο 9 του ν. 2928/2001) 

8. Ο ν. 2928/2001 για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών 

οργανώσεων, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 187, 187A και 187B του Ποινικού Κώδικα, εισήγαγε 

για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστατευτικών μέτρων για βασικούς μάρτυρες που 

βοηθούν στην αποκάλυψη σχετικών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το άρθρο 9 του παραπάνω 

νόμου ορίζει ότι, κατά τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων μπορούν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά οι βασικοί μάρτυρες, ή οι οικείοι τους, από 

πιθανές εκδικητικές πράξεις ή πράξεις εκφοβισμού. 

9. Ο κατάλογος των μέτρων περιλαμβάνει εξωδικαστική προστασία, αστυνομική προστασία 

και παρακολούθηση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής μετάδοσής, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των μαρτύρων και των οικείων τους, μέχρι και 

μετεγκατάσταση εντός ή εκτός της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απόσπασης 

                                                      
7 Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 5/2015, Μάιος, 7/2015 ΓΝΜΔ ΕΙΣΕΦ (ΠΡΑΞΗ) ( 666970). 
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δημοσίων υπαλλήλων σε άλλη υπηρεσία. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μη αναγραφής του 

ονόματος του μάρτυρα στην έκθεση εξέτασης,8 προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη στάθμιση 

συμφερόντων, καθώς κάποιο πρόσωπο δεν μπορεί καταδικαστεί μόνο βάσει μιας ανώνυμης 

κατάθεσης. Το καθεστώς προστασίας χορηγείται με υπουργική απόφαση, έπειτα από εισήγηση του 

εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να ορίζει τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα. Το ειδικό καθεστώς 

προστασίας παραχωρείται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα και τα σχετικά μέτρα που 

λαμβάνονται δεν πρέπει να περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το απολύτως αναγκαίο 

μέτρο, βάσει των συνθηκών της υπόθεσης. Τα προστατευτικά μέτρα διακόπτονται αν ο μάρτυρας το 

ζητήσει εγγράφως ή αν δε συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις αρχές. 

10. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ν. 4254/2014 εισήγαγε το άρθρο 9(7) στον ν. 

2928/2001, διευρύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο εφαρμογής του σε υποθέσεις διαφθοράς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9(7), σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν αδικήματα διαφθοράς,9 μάρτυρες 

δημοσίου συμφέροντος βάσει του άρθρου 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,10 ιδιώτες σύμφωνα 

με το άρθρο 253Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται 

αναγκαίο και οι οικείοι τους, μπορούν να λαμβάνουν την ίδια προστασία από πιθανολογούμενες 

πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης, σαν να ήταν μάρτυρες του ν. 2928/2001. Για τον λόγο αυτό, το 

άρθρο 9(7) του ν. 2928/2001 πρέπει πάντα να μελετάται σε συνδυασμό με το άρθρο 45Β του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας, καθώς αυτό διευρύνει σημαντικά το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του 

τελευταίου.  

11. Το άρθρο 9(1) ορίζει ότι τα προστατευτικά μέτρα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 

ποινικής διαδικασίας, χωρίς να διευκρινίζει αν μπορούν να τύχουν εφαρμογής πριν την έναρξη της 

διαδικασίας ή να παραταθούν μετά την ολοκλήρωση της. Η διάταξη πρέπει να αποσαφηνιστεί, 

προκειμένου να παρατείνει την παροχή προστασίας και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, ενώ στον κατάλογο των προστατευτικών μέτρων περιλαμβάνεται η δυνατότητα μετάθεσης 

ή απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία, δεν προβλέπεται αντίστοιχο μέτρο για τους 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.  

12. Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των προσώπων που έχουν λάβει προστασία, καθώς και το 

είδος της προστασίας που έχει παρασχεθεί, από τότε που τέθηκαν σε ισχύ αυτά τα μέτρα. 

Νομοθετική πρόταση 

Ενώ δεν κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του ν. 2928/2001 (άρθρο 9) για την 
προστασία μαρτύρων, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αρμόδιες  αρχές της Ελλάδας να 
συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι διατάξεις δε συνιστούν σε καμία περίπτωση πλαίσιο προστασίας 
πληροφοριοδοτών και δεν απαλλάσσουν την Ελλάδα από τις διεθνείς της υποχρεώσεις.  Είναι 
σαφές ότι η προστασία που παρέχεται βάσει του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 πρέπει να επεκταθεί 
πέραν της ποινικής  δίωξης (τόσο πριν, όσο και μετά από αυτή). 

                                                      
8 Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο, το πραγματικό 

όνομα του προστατευόμενου προσώπου μπορεί πάντα να αποκαλυφθεί με απόφαση του δικαστηρίου. 
9 Άρθρα 159 και 159A (ενεργητική και παθητική δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων), 235 και 236 (ενεργητική και 

παθητική δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων), 237 (δωροδοκία δικαστή) 237A (εμπορία επιρροής) του Ποινικού 

Κώδικα. 
10 Βλ. παραπάνω, Ενότητα 1.1, για τη σχετική ανάλυση. 
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2. Άλλες νομοθετικές διατάξεις σχετικές με την προστασία των πληροφοριοδοτών  

2.1. Προστασία υπαλλήλων του δημόσιου τομέα (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) 

13. Κάποιου είδους προστασία από διακριτική μεταχείριση ή πειθαρχικά αντίποινα είναι 

διαθέσιμη για τους δημόσιους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Μετά την εισαγωγή του άρθρου 45Β, 

ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

τροποποιήθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα εφαρμοστεί κανένα πειθαρχικό μέτρο ή 

οποιαδήποτε δυσμενής διακριτική μεταχείριση, αμέσως ή εμμέσως (ιδίως σε θέματα υπηρεσιακής 

εξέλιξης, μετακίνησης ή τοποθέτησης κτλ.), σε βάρος δημόσιου υπαλλήλου, εξαιτίας του γεγονότος 

ότι κατήγγειλε επιλήψιμες συμπεριφορές (άρθρο 110(6)). Αν ένας υπάλληλος υφίσταται πειθαρχικά 

μέτρα, η αρχή που επιβάλλει τα πειθαρχικά μέτρα πρέπει να αποδείξει ότι τα μέτρα δεν έχουν 

χαρακτήρα αντίποινων, δηλαδή το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται (άρθρο 139(4)). Οι υπάλληλοι 

που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς μπορούν, επίσης, να μεταφερθούν, κατόπιν αιτήματός τους σε 

άλλη υπηρεσία (άρθρο 73(6)). Τέλος, κατά την προκαταρκτική εξέταση, και υπό ορισμένες συνθήκες 

μετά το πέρας αυτής, προστατεύεται πλήρως η ανωνυμία των υπαλλήλων που συμβάλλουν ουσιωδώς 

στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς (άρθρο 125).  

14. Η βασική αδυναμία της προστατευτικής ρύθμισης είναι ότι περιλαμβάνεται στον Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αντί να 

περιλαμβάνεται σε έναν ειδικό νόμο για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, γεγονός που 

αφήνει εκτός του πεδίου εφαρμογής της προστασίας τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και, 

ενδεχομένως, δημόσιους υπαλλήλους σε ανεξάρτητες θεσμικές αρχές, ή απασχολούμενους σε 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔΕΚΟ).  Ελλείψει μιας τέτοιας νομοθεσίας, οι 

πληροφοριοδότες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να στρέφονται στους εργοδότες τους για προστασία, 

ενώ παραμένει ασαφές πόσο επαρκή είναι, προς το παρόν, τα μέτρα προστασίας πληροφοριοδοτών 

στις ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένης της απουσίας ενός ενιαίου νομοθετικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να εναρμονίσει τις διατάξεις προστασίας του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με τη 
νέα νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διεθνείς καλές πρακτικές 
για την εισαγωγή ενιαίου νομικού πλαισίου προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου 
συμφέροντος, η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσειτην κατάργηση αυτών των διατάξεων και να 
μεριμνήσει, προκειμένου η νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών να ισχύει για 
τους εργαζομένους τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

2.2.  Γενική υποχρέωση αναφοράς (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 40) 

15. Το άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας11 υποχρεώνει γενικά τα πρόσωπα, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να αναγγέλλουν στον εισαγγελέα, ή σε 

οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη αντιληφθούν. Ενώ αυτή η 

                                                      
11 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 40: Υποχρέωση ιδιωτών 

§1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται  από  το  νόμο, αν αντιληφθούν 

οι ίδιοι  αξιόποινη πράξη που  διώκεται  αυτεπαγγέλτως, να  την  αναγγείλουν  στον  εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο η αναγγελία αυτή  μπορεί να γίνει είτε  εγγράφως με 

μια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. 
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υποχρέωση αναφοράς αξιόποινων πράξεων αφορά εργαζόμενους τόσο του δημόσιου, όσο και του 

ιδιωτικού τομέα, δεν προβλέπεται κάποια κύρωση για την παραβίασή της. Επίσης, δε συνοδεύεται 

από διάταξη που να προστατεύει τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν σύμφωνα με την εν λόγω  

υποχρέωση αναφοράς. Στην έκθεση αξιολόγησης της 2ης Φάσης για την Ελλάδα, παρατηρήθηκε 

εντουτοις ότι  έχουν εκδοθεί πολλές καταδικαστικές αποφάσεις βάσει του άρθρου 40, λόγω της 

παράλειψης αναγγελίας μιας εγκληματικής δραστηριότητας αλλά δεν ήταν εφικτό να 

συμπεριληφθούν σχετικά στατιστικά δεδομένα.12  

16. Η υποχρέωση αναφοράς του άρθρου 40 μπορεί στην πράξη να υπονομευθεί από τα 

αντικρουόμενα ποινικά αδικήματα της παραβίασης επαγγελματικού και υπηρεσιακού απορρήτου, 

όπως περιγράφεται παρακάτω. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η υποχρέωση αναφοράς δε 

συνοδεύεται από μέτρα, τα οποία να παρέχουν προστασία σε όσους αναφέρουν επιλήψιμες 

συμπεριφορές και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση εναλλακτική νομική 

προστασία προσώπων που αποκαλύπτουν επιλήψιμες συμπεριφορές.13 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της υποχρέωσης αναφοράς του 
άρθρου 40, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή μπορεί να συγκρούεται με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας 
όπως αυτές κωδικοποιούνται στα άρθρα περί παραβίασης επαγγελματικού και υπηρεσιακού 
απορρήτου. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι  η υποχρέωση αναφοράς του άρθρου 40 δε 
φαίνεται να εφαρμόζεται στην πράξη (δεν υπάρχουν διαθέσιμες στατιστικές για την επιβολή 
κυρώσεων λόγω παράλειψης αναφοράς μιας εγκληματικής πράξης). Ελλείψει ενός 
αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας για όλους όσους αποκαλύπτουν μια επιλήψιμη πράξη 
θεωρείται απίθανο η υποχρέωση αναφοράς να  προσφέρει πραγματικά κίνητρα στους πολίτες 
προκειμένου να αποκαλύπτουν ύποπτες εγκληματικές πράξεις. Εν όψει της προτεινόμενης 
ολοκληρωμένης νομοθεσίας για την προστασία των πληροφοριοδοτών, η Ελλάδα θα πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εξορθολογισμού της γενικής υποχρέωσης αναφοράς στον Ποινικό 
Κώδικα, μέσω των διατάξεων της προτεινόμενης νομοθεσίας προστασίας των πληροφοριοδοτών 
δημοσίου συμφέροντος. 

2.3.  Μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς στο 

σύστημα δημόσιας διοίκησης (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 263B) 

17. Το άρθρο 263B εισήχθη στον Ποινικό Κώδικα με τον ν. 3849/2010 και εισάγει μέτρα 

επιείκειας υπέρ των προσώπων που συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων δωροδοκίας και 

διαφθοράς στο σύστημα δημόσιας διοίκησης. Το άρθρο ορίζει τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες 

προβλέπονται μέτρα επιείκειας, ανάλογα με τον βαθμό της υπαιτιότητας και τη θέση του προσώπου 

που συμβάλλει στην αποκάλυψη των πράξεων, καθώς και τη θέση του προσώπου σε βάρος του 

οποίου πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη: α) συμμέτοχοι ιδιώτες που αναφέρουν την επιλήψιμη 

συμπεριφορά πριν την έναρξη της έρευνας∙ β) συμμέτοχοι ιδιώτες   που συνεργάζονται με τις αρχές 

επιβολής του νόμου, ενώ διεξάγεται η έρευνα∙ γ) συμμέτοχοι δημόσιοι υπάλληλοι, που συνεργάζονται 

με τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ διεξάγεται η έρευνα∙ και δ) βασικοί υπαίτιοι δημόσιοι 

υπάλληλοι, που συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ διεξάγεται η έρευνα. 

18. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, ένας ιδιώτης ο οποίος διέπραξε ή συμμετείχε σε 

μία πράξη ενεργητικής δωροδοκίας δημόσιου υπαλλήλου, δωροδοκίας δικαστή ή δωροδοκίας στον 

                                                      
12 2η Φάση, αξιολόγηση της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της 

Δωροδοκίας (σελ. 22, σκέψη 89).  
13 Transparency International, Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for 

Whistleblowers in the EU, σελ. 5. Βλ. επίσης Country Report for Greece, διαθέσιμη στη διεύθυνση 

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/11/WHISTLEBLOWERS_ENGLISH_LOW.pdf   

http://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/11/WHISTLEBLOWERS_ENGLISH_LOW.pdf
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ιδιωτικό τομέα και με δική του θέληση, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε σχετική έρευνα, κατήγγειλε στις 

αρμόδιες αρχές την πράξη, δε διώκεται για τη συμμετοχή του σε αυτή. Από την άλλη, αν η έρευνα 

είναι σε εξέλιξη και ο ιδιώτης συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη της συμμετοχής δημόσιου 

υπαλλήλου σε πράξεις διαφθοράς, τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 

εδάφιο πρώτο του Ποινικού Κώδικα.14 Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών, με βούλευμα που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Εισαγγελέα, μπορεί να διατάξει την αναστολή της ασκηθείσας 

ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου. Επίσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να άρει ή να 

αντικαταστήσει τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί, αν επιβεβαιωθεί η 

αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. 

19. Με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο του Ποινικού Κώδικα 

τιμωρείται και δημόσιος υπάλληλος που καταγγέλλει, εφόσον συμμετείχε σε μια πράξη διαφθοράς 

και, κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη της συμμετοχής δημόσιου 

υπαλλήλου που αποτέλεσε τον βασικό υπαίτιο πράξεων διαφθοράς. Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών, 

και το αρμόδιο δικαστήριο διαθέτουν τις ίδιες επιλογές που εκτέθηκαν ανωτέρω. Ωστόσο, αν το 

πρόσωπο που συμβάλλει στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς είναι ο βασικός υπαίτιος, μπορεί να 

επωφεληθεί των μέτρων επιείκειας μόνο αν πληρούνται οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις: α) το 

πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη από εκείνη του προσώπου που καταγγέλλει∙ και 

β) το πρόσωπο που καταγγέλλει μεταβιβάζει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει 

αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή τη συμμετοχή στην τέλεση των παραπάνω 

εγκλημάτων. 

20. Ο κύριος στόχος του άρθρου 263Β είναι να παρέχει μέτρα επιείκειας σε πρόσωπα που 

συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς στο σύστημα δημόσιας διοίκησης, τα οποία έχουν 

συμμετάσχει σε πράξεις διαφθοράς. Το άρθρο 263Β προσφέρει, συνεπώς, κίνητρα στους 

συμμέτοχους στις πράξεις, προκειμένου να λάβουν πρωτοβουλία και να αποκαλύψουν τους 

συνεργούς τους, με αντάλλαγμα τα μέτρα επιείκειας στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης. Τέλος, στην 

Έκθεση Αξιολόγησης της Φάσης 3 Α για την Ελλάδα εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το άρθρο 

263Β. Ειδικότερα, σύμφωνα με μία άποψη, ενδεχομένως αποτελεί υπερασπιστικό επιχείρημα για 

ουσιαστική μεταμέλεια και συνεπώς δε συνάδει με τις διατάξεις της Σύμβασης για την 

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. H Oµάδα Eργασίας του ΟΟΣΑ για την Kαταπολέµηση της 

Δωροδοκίας συνέστησε στην Ελλάδα να τροποποιήσει το άρθρο 263Β(1) του Ποινικού Κώδικα15 

ώστε να διασφαλιστεί η μη εφαρμογή της ουσιαστικής μεταμέλειας επί του εγκλήματος ενεργητικής 

δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου υπαλλήλου.16 

Νομοθετική πρόταση 

Σύμφωνα με τη Σύσταση 2(d) της Φάσης 3 Α της Oµάδας Eργασίας του ΟΟΣΑ για την 
Kαταπολέµηση της Δωροδοκίας, η Ελλάδα πρέπει να καταργήσει τη δυνατότητα υπερασπιστικού 
επιχειρήματος για ουσιαστική μεταμέλεια στο πλαίσιο του άρθρου 263Β(1) ΠΚ για το αδίκημα της 
ενεργητικής δωροδοκίας αλλοδαπών. Η παροχή αποκλειστικά μέτρων επιείκειας, αντί πλήρους 
απαλλαγής από δίωξη, σε όσους υπαίτιους συνεργάζονται στο πλαίσιο υποθέσεων διαφθοράς, 
συνιστά τρόπο συμμόρφωσης με τη σύσταση. 

                                                      
14 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 44: Υπαναχώρηση 

§2. Αν ο δράστης, αφού ολοκλήρωσε την ενέργειά του, παρεμπόδισε ύστερα με δική του βούληση το αποτέλεσμα 

που μπορούσε να προέλθει από την ενέργειά του αυτή και που ήταν απαραίτητο για την τέλεση του 

κακουργήματος ή του πλημμελήματος, τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο μισό. Το 

δικαστήριο όμως μπορεί, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την απόπειρα ατιμώρητη. 
15 σελ. 17, σκέψεις 41-43. 
16 Δέον να σημειωθεί η αντιμετωσπιση των μέτρων επιείκιας για συμμέτοχους σε πράξεις δωροδοκίας που 

συνεργάζονται με τις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 37 της UNCAC. 
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2.4.  Αδίκημα της παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 371) 

21. Το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα17 αφορά στο αδίκημα της παραβίασης του 

επαγγελματικού απορρήτου. Το άρθρο 371 ορίζει ότι κληρικοί, δικηγόροι και κάθε  είδους  νομικοί  

παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες,  νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, στους οποίους 

κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως ιδιωτικά  απόρρητα λόγω του επαγγέλματός τους  ή της ιδιότητάς 

τους, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων  αυτών,  τιμωρούνται  με  χρηματική ποινή ή με φυλάκιση 

μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν 

λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους. Ωστόσο, οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 371 ορίζουν 

ότι η ποινική δίωξη για παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά από 

έγκληση. Η πράξη δε θεωρείται άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση 

καθήκοντός του, ή στη διαφύλαξη έννομου ή για  άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους 

συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί 

διαφορετικά. 

22. Η εξαίρεση από την ποινική ευθύνη βάσει του άρθρου 371 ΠΚ δεν ισχύει για εργαζόμενους, 

εκτός από εκείνους που συνήθως τους εκμυστηρεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες προσώπων, λόγω 

του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους. Το αντικείμενο και ο σκοπός του άρθρου 371 ΠΚ είναι 

η ποινικοποίηση της παραβίασης της επαγγελματικής εχεμύθειας, εκτός από τις περιπτώσεις στις 

οποίες διακυβεύεται δικαιολογημένο ουσιώδες έννομο συμφέρον. Με την παρούσα μορφή δεν 

παρέχει, συνεπώς, προστασία σε πιθανούς πληροφοριοδότες. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του άρθρου 371 ΠΚ σχετικά με τo 
αδίκημα της παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας, λαμβάνοντας υπόψη εάν και με ποιά 
συχνότητα έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα καλείται να διασφαλίσει την 
προσήκουσα εφαρμογή του σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα, όπως τα πρότυπα για τους ορκωτούς ελεγκτές και τους λογιστές. Επιπλέον, η 
διάταξη ενδεχομένως να λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους 
τομείς αφού από τα αντίποινα και τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι φοβούνται 
ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες στην περίπτωση που αποκαλύψουν κάποια επιλήψιμη 
συμπεριφορά. 

2.5.  Αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 252) 

23. Το άρθρο 252 του Ποινικού Κώδικα18 αφορά στο αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού 

απορρήτου για τους δημόσιους υπαλλήλους, που αποκαλύπτουν σε τρίτους, πληροφορίες που 

                                                      
17 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 371: Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας  

§1. Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε  είδους  νομικοί  παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες,  νοσοκόμοι, 

φαρμακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους  ή της 

ιδιότητάς τους  ιδιωτικά  απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων  αυτών,  τιμωρούνται  με  χρηματική 

ποινή ή με Φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα 

έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους.  

§3. Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση. 

§4. Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη 

διαφύλαξη έννομου ή για  άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή  

κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.. 
18 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 252: Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 

Ο υπάλληλος που εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 248, 249, 250 και 251, παραβαίνοντας τα καθήκοντα του, 

γνωστοποιεί σε άλλον: α) πράγμα, το οποίο γνωρίζει μόνο λόγω της υπηρεσίας του ή β) έγγραφο που είναι 
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γνωρίζουν μόνο λόγω της υπηρεσίας τους, ή έγγραφα που είναι εμπιστευμένα ή προσιτά λόγω της 

υπηρεσίας τους. Το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, για πράξεις που 

αποσκοπούν σε ίδια ωφέλεια,  ή βλάβη του κράτους ή τρίτου. Το άρθρο 252 ΠΚ αφορά μόνο 

δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζονται στα άρθρα 13 και 263A19 ΠΚ και, συνεπώς, δεν ισχύει για 

τους εργαζόμενους του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα. 

24. Το αδίκημα αφορά και τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν την πληροφορία ή το έγγραφο 

γνωρίζοντας την προέλευση του, με σκοπό ίδιας ωφέλειας ή βλάβης του κράτους ή τρίτου. Ωστόσο, 

οι τελευταίοι απαλλάσσονται από το αδίκημα εφόσον αξιοποιούν, στο μέτρο του αναγκαίου, 

πληροφορίες ή έγγραφα για την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και προς 

ενημέρωση της κοινής γνώμης (άρθρο 252(3) ΠΚ). 

25. Η δομή του άρθρου 252 ΠΚ είναι μάλλον προβληματική, ενώ το πεδίο εφαρμογής του είναι 

εξαιρετικά περιορισμένο. Πρώτον, η εξαίρεση από την ποινική ευθύνη για την αποκάλυψη αφορά 

μόνο την παρ. 3 δηλαδή μόνο την περίπτωση «τρίτου» και όχι την περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων, 

(όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 13 και 263Α ΠΚ). Γίνεται αντιληπτό ότι στην έννοια του τρίτου θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν και ιδιώτες ή δημοσιογράφοι. Δεύτερον, η εξαίρεση αφορά 

πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με τη δημόσια υπηρεσία και όχι με επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα. Τέλος, η παρ. 3 εισάγει απλά ένα μέσο άμυνας για ποινικό αδίκημα, δηλαδή ένα 

αρνητικό πρότυπο και όχι μια θετική προστασία, η οποία θα μπορούσε να ενθαρρύνει αποκαλύψεις 

που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.  

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να αξιολογήσει το άρθρο 252 ΠΚ σχετικά με το αδίκημα της παραβίασης του 
υπηρεσιακού απορρήτου, λαμβάνοντας υπόψη εάν και με ποιά συχνότητα έχει εφαρμοστεί τα 
τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει επίσης τη δυνατότητα τροποποίησης και 
εξορθολογισμού του άρθρου 252 ΠΚ, προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να 
αποκαλύπτουν ύποπτες επιλήψιμες συμπεριφορές, χωρίς τον φόβο των ποινικών κυρώσεων. 
Εναλλακτικά, η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση των δημοσίων υπαλλήλων και 
τρίτων που παραβιάζουν το υπηρεσιακό απόρρητο σε μέσα άμυνας για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 

2.6.  Υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας (Αστικός Κώδικας, άρθρa 288, 652)20 

26.  Τα μέρη μιας σύμβασης εργασίας βαρύνονται στα πλαίσια της καλόπιστης και επιμελούς 

εκπλήρωσης της εργασιακής σύμβασης τόσο από κύριες όσο και από παρεπόμενες υποχρεώσεις. Από 

την διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ21 απορρέει η ιδιαίτερη «υποχρέωση πίστης» του μισθωτού έναντι 

                                                                                                                                                                     
εμπιστευμένο ή προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, αν τέλεσε κάποια από τις πράξεις αυτές με σκοπό να ωφεληθεί 

ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 
19 Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι το άρθρο 263A του Ποινικού Κώδικα υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό των δημοσίων 

υπαλλήλων για έναν εξαντλητικό κατάλογο εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Για τους 

σκοπούς των διατάξεων αυτών των εγκλημάτων, θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι όλοι οι εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, σε νομικά πρόσωπα 

στα οποία το ελληνικό κράτος είναι μέτοχος, ή σε νομικά πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση 

κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης ή/και λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, 

ή σε εμπορικές τράπεζες της Ελλάδας.  
20 Εφόσον και όταν η Ελλάδα εισάγει νομοθεσία σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου 

συμφέροντος, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται όσον αφορά την επίδραση της ενωσιακής Οδηγίας 

2016/943 στην προστασία μη κοινοποιηθεισών τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών πληροφοριών 

(εμπορικών μυστικών) κατά παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης. 

21 Αστικός Κώδικας, άρθρο 652: Υποχρεώσεις του εργαζομένου 
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του εργοδότη, η οποία αποτελεί εξειδίκευση του γενικού κανόνα της καλής πίστεως άρθρου 288 

ΑΚ.22 Υποχρέωση πίστης, είναι η υποχρέωση του εργαζομένου να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια 

εις βάρος του εργοδότη ή της επιχείρησης. Γίνεται ωστόσο δεκτό ότι η υποχρέωση πίστης του 

μισθωτού συνδέεται με τη συγκεκριμένη εκπλήρωση της σύμβασης και όχι γενικά με το πρόσωπο του 

εργοδότη. Ειδικότερες εκφάνσεις της υποχρέωσης πίστης είναι κυρίως η υποχρέωση εχεμύθειας, η 

υποχρέωση μη παράλληλης απασχολήσεως σε άλλον εργοδότη και η υποχρέωση αποφυγής 

ανταγωνισμού, η οποία θίγει τα νόμιμα επαγγελματικά συμφέροντα του εργοδότη.23 Με τη σειρά της 

η υποχρέωση εχεμύθειας καταλαμβάνει τόσο το βιομηχανικό όσο και το εμπορικό απόρρητο.24 

27. Ζήτημα γεννάται κατά πόσο η υποχρέωση εχεμύθειας καλύπτει και ενέργειες ή 

συμπεριφορές του εργοδότη ή της επιχείρησης που αντιβαίνουν στο νόμο ή θεωρούνται αθέμιτες. Η 

κρατούσα άποψη αμφισβητεί ότι οι παραπάνω ενέργειες ή συμπεριφορές είναι άξιες προστασίας και 

επομένως ότι εμπίπτουν στο πεδίο του βιομηχανικού και το εμπορικού απόρρητου. Όπως μάλιστα 

υποστηρίζεται η σύνδεση, με την δημοσιοποίηση των παραπάνω ενεργειών ή συμπεριφορών, 

δυσμενών για τον εργαζόμενο συνεπειών προσκρούει στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία 

της γνώμης στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει και η ελευθερία της πληροφορίας προς διασφάλιση 

του δημοσίου συμφέροντος. Οι συντάκτες της παρούσας έκθεσης δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν 

ωστόσο αν η κρατούσα άποψη της θεωρίας έχει επιβεβαιωθεί και νομολογιακά. Ελλείψει επομένως 

ενός σαφώς καθορισμένου νομικού και νομολογιακού πλαισίου οι παραπάνω διατάξεις δεν μπορούν 

να θεωρηθούν ότι προσφέρουν επαρκή προστασίας για τους πληροφοριοδότες δημοσίου 

συμφέροντος. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να μελετήσει τη νομολογία, προκειμένου να εξετάσει αν και με ποιον τρόπο 
χρησιμοποιείται τα άρθρα 288 και 652 ΑΚ από εργοδότες, εργαζόμενους σε σχέση με τις 
αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών.  

2.7. Προστασία δεδομένων (Νόμος για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) 

28. Εφόσον οι μηχανισμοί εσωτερικού συναγερμού των επιχειρήσεων βασίζονται συχνά στην 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων μηχανισμών διέπεται 

από τον Νόμο για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.25 Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, κάθε επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα οφείλει να υποβάλλει γνωστοποίηση την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για τον λόγο αυτό, επιχειρήσεις που εγκαθιστούν και λειτουργούν συστήματα 

                                                                                                                                                                     
Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που 

προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή από αμέλειά του. 

Ο βαθμός της επιμέλειας, για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος, κρίνεται με βάση τη σύμβαση, ενόψει της 

μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και των ικανοτήτων και 

των ιδιοτήτων του εργαζομένου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. 
22 Αστικός Κώδικας, άρθρο 288: Καλόπιστη εκπλήρωση παροχής 

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και 

τα συναλλακτικά ήθη. 
23 Δημήτριος Γούλας, Η απόλυση εργαζόμενου λόγω δημοσιοποίησης παρατυπιών της επιχείρησης 

(whistleblowing), Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, Τόμος 76ος, Τεύχος 4 (2017). 
24 Δημήτριος Ζερδελής, Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τεύχος 

689 (2004) 

25 Για την αγγλική μετάφραση βλ.: 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ENGLISH_INDEX/LEGAL%20FRAMEWORK/LAW%2024

72-97-NOV2013-EN.PDF.  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ENGLISH_INDEX/LEGAL%20FRAMEWORK/LAW%202472-97-NOV2013-EN.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ENGLISH_INDEX/LEGAL%20FRAMEWORK/LAW%202472-97-NOV2013-EN.PDF
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εσωτερικού συναγερμού, οφείλουν να υποβάλλουν γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Μια επιχείρηση 

οφείλει ακόμη να ζητήσει έγκριση από την ΑΠΔΠΧ, προτού μεταφέρει εκτός της ΕΕ προσωπικά 

δεδομένα που συλλέγονται μέσω του εσωτερικού μηχανισμού αποκαλύψεων. Mέχρι σήμερα, η 

ΑΠΔΠΧ έχει λάβει πληθώρα γνωστοποιήσεων από εταιρείες που διατηρούν σύστημα εσωτερικού 

συναγερμού και έχει ακόμα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν έχουν 

συμμορφωθεί με την υποχρέωση γνωστοποίησης. Βρίσκεται δε στο στάδιο της συγκέντρωσης και 

ανάλυσης όλων των γνωστοποιήσεων, προκειμένου να εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες 

προς τις εταιρίες.  

29. Η ΑΠΔΠΧ, στην απόφαση αρ. 14/2008,26 έκρινε παράνομο το σύστημα εσωτερικού 

συναγερμού μιας ελληνικής εταιρίας και της επέβαλε κυρώσεις, καθώς δε συμμορφώθηκε με τους 

κανονισμούς και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο 

προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, η ελληνική εταιρία δεν είχε υποβάλλει γνωστοποίηση στην 

ΑΠΔΠΧ πριν εγκαταστήσει τον εσωτερικό μηχανισμό συναγερμού και, δεν είχε αιτηθεί την έγκριση 

της Αρχής όσον αφορά τη μεταφορά των συγκεντρωτικών προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να ανακύψουν ζητήματα προστασίας των πληροφοριοδοτών της 

συγκεκριμένης εταιρίας αλλά και να λειτουργήσουν τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν ως 

αποτρεπτικός παράγοντας για άλλες επιχειρήσεις, που ενδεχομένως σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν 

δικούς τους μηχανισμούς εσωτερικού συναγερμού. Είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

νομοθεσία της προστασίας δεδομένων δε δημιουργεί εμπόδια στην εγκατάσταση και λειτουργία 

αξιόπιστων και αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού συναγερμού και δεν εμποδίζει την 

προστασία πληροφοριοδοτών στο πλαίσιο επιχειρήσεων (βλ. ανάλυση στην Ενότητα ΙΙΙ(8) 

παρακάτω).  

Νομοθετική πρόταση 

Στο πλαίσιο των πιθανών τροποποιήσεων του Νόμου για την Προστασία του Ατόμου από την 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να εναρμονιστεί ο τελευταίος με 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τις 
προϋποθέσεις γνωστοποίησης σε  εσωτερικούς μηχανισμούς συναγερμού. Στο ίδιο πλαίσιο θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στην ιδιωτική ζωή και της ανάγκης προστασίας των αποκαλύψεων των 
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος. 

 

                                                      
26 12-09-2008 – Απόφαση Αρ. 14/2008 - Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE 

ανακτήθηκε από: 

 <http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=201,90,84,96,141,65,145,84>  
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II. Επισκόπηση διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών 

30. Ενώ δεν υπάρχει κάποιος διεθνώς αποδεκτός ορισμός του «πληροφοριοδότη», η ανάγκη 

αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος αναγνωρίζεται σε 

πολυάριθμές πολυμερείς συνθήκες κατά της διαφθοράς, σε πολλές από τις οποίες η Ελλάδα είναι 

συμβαλλόμενο μέρος. Το ισχύον διεθνές νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς προβλέπει ότι οι χώρες 

πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να παρέχουν προστασία σε πρόσωπα που 

αποκαλύπτουν στις αρμόδιες αρχές, για εύλογη αιτία, οποιουδήποτε είδους περιστατικά που αφορούν 

πράξεις διαφθοράς.27 Κάποια διεθνή, νομικά μη δεσμευτικά κείμενα παρέχουν, επίσης, μέτρα 

προστασίας για τους πληροφοριοδότες:  

 Η Σύσταση CM/Rec(2014)7 του 2014 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για την προστασία των πληροφοριοδοτών (Council of Europe 

Whistleblower Protection Recommendation), προβλέπει την προστασία των 

πληροφοριοδοτών τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι 

αποκαλύπτουν πληροφορίες στο πλαίσιο οργανισμού ή επιχείρησης, στους αρμόδιους 

εξωτερικούς ρυθμιστικούς ή εποπτικούς φορείς, στις αρχές επιβολής του νόμου,  ή δημόσια, 

όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης 

(Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2009).  

 Η Σύσταση 2009 του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 

μεριμνήσουν για την προστασία των πληροφοριοδοτών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα. Συνιστάται οι χώρες μέρη να διασφαλίσουν ότι «διατίθενται τα κατάλληλα μέτρα, 

προκειμένου να προστατευθούν από διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα οι εργαζόμενοι του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποκαλύπτουν στις αρμόδιες αρχές, καλή τη 

πίστει και για εύλογη αιτία, ύποπτες πράξεις δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών 

σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.»   

 Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για τους Εσωτερικούς Ελέγχους, τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και τη Συμμόρφωση του 2010, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα της Σύστασης 2009 

του ΟΟΣΑ Κατά τα Δωροδοκίας, αποτελεί την πρώτη διατύπωση οδηγιών από κυβερνήσεις 

προς επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Ο Οδηγός υπογραμμίζει τα θεμελιώδη στοιχεία ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος κατά της δωροδοκίας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει 

αποτελεσματικά μέτρα «για την εγκατάσταση και λειτουργία εσωτερικών και 

εμπιστευτικών –αν είναι δυνατόν− συστημάτων συναγερμού καθώς και συστημάτων 

προστασίας των προσώπων που αποκαλύπτουν, για αποκαλύψεις από διευθύνοντες, 

στελέχη, εργαζόμενους και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, από επιχειρηματικούς εταίρους, οι 

οποίοι δεν προτίθενται να παραβιάσουν τα επαγγελματικά πρότυπα ή τον κώδικα 

δεοντολογίας κατόπιν εντολών και πίεσης ιεραρχικά ανώτερων προσώπων, όπως επίσης για 

αποκαλύψεις από διευθύνοντες, στελέχη, εργαζόμενους και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 

από επιχειρηματικούς εταίρους, οι οποίοι προτίθενται να αποκαλύψουν παραβιάσεις του 

νόμου ή των επαγγελματικών προτύπων ή του κώδικα δεοντολογίας στο πλαίσιο της 

επιχείρησης.»   

  31. Η παροχή της δυνατότητας αποκάλυψης σε προστατευμένο περιβάλλον και η 

αποτροπή αντίποινων σε βάρος των προσώπων που προβαίνουν σε αποκάλυψη διέπεται, 

επίσης, από το δίκαιο των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, το 

                                                      
27 Committing to Effective Whistleblower Protection (OΟΣΑ, 2016)∙ Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών Κατά της Διαφθοράς, 

άρθρο 33∙ InterAmerican Convention Against Corruption, άρθρο 3(8)∙ Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για Θέματα Αστικού Δικαίου (1999) και τη Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Αποτροπή 

και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2003), απαιτείται από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλα 

συστήματα προστασίας των προσώπων που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς. Βλ. Σύμβαση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, άρθρο 9 και Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης, άρθρο 5(6). Για μια παρόμοια διάταξη, βλ. 

Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Δωροδοκίας (1999), αρθρο 22(a). 
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άρθρο 19(2) της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατoμικά και Πoλιτικά Δικαιώματα προστατεύει 

την «ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων 

κάθε είδους». Επιπλέον, η νομολογία σχετικά με τη διεθνή προστασία ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αναφέρεται ρητά την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου 

συμφέροντος εφόσον μόνο εκείνοι γνωρίζουν την φερόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά και 

είναι στην καλύτερη θέση να πληροφορήσουν τον εργοδότη ή το ευρύ κοινό.  

32. Ένας σύγχρονος νόμος προστασίας των πληροφοριοδοτών θα πρέπει να προσφέρει 

προστασία στους πληροφοριοδότες, ανεξαρτήτως των κινήτρων τους, της επιλογής αποκάλυψης στις 

αρχές επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο της επιχείρησης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή στην 

κοινωνία των πολιτών (για παράδειγμα, σε μια ομάδα πίεσης, σε έναν εκλεγμένο κυβερνητικό 

αξιωματούχο, ή σε μια μη κυβερνητική οργάνωση). Επιπλέον, δεδομένων των σημαντικών διαφορών 

αναφορικά με την υφιστάμενη προστασία των εργαζόμενων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η 

Ελλάδα οφείλει να εξετάσει σοβαρά εάν η θέσπιση μιας αυτόνομης και ενιαίας νομοθεσίας 

προστασίας των εργαζομένων και στους δύο τομείς θα συνέβαλε στην ευχερέστερη επιβολή της 

νομοθεσίας και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού 

συναγερμού.  
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III. Στοιχεία του προτεινόμενου νόμου αποκαλύψεων πληροφοριών χάριν ή 

προς όφελος δημοσίου συμφέροντος 

1.  Καθορισμός των προστατευόμενων αποκαλύψεων 

33. Ένας από τους βασικούς στόχους  του νομικού πλαισίου προστασίας πληροφοριοδοτών είναι 

ο καθορισμός σαφών και διαφανών κριτηρίων, ώστε να προκύπτουν με βεβαιότητα οι 

προστατευόμενες μορφές αποκαλύψεων. Είναι εξίσου σημαντικό να προσδιορίζεται νομοθετικά: (α) η 

νομική σημασία των κινήτρων των πληροφοριοδοτών (πχ. η καλή πίστη) και (β) ο βαθμός ακρίβειας 

των ισχυρισμών του πληροφοριοδότη για τους οποίους πρέπει να του παρασχεθεί προστασία. Ο 

ακριβής ορισμός των εννοιών «προστατευόμενη αποκάλυψη» και «επιλήψιμη συμπεριφορά» είναι 

επίσης εξαιρετικά σημαντικός, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και για τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης στην όλη διαδικασία.  

34. Σήμερα, 12 μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας  διαθέτουν 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των πληροφοριοδοτών στον ιδιωτικό τομέα. Οι 

σχετικές διατάξεις δεν περιορίζουν την προστασία σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο επιλήψιμων 

συμπεριφορών, αλλά καλύπτουν τις αποκαλύψεις παράνομων, αντιδεοντολογικών ή επικίνδυνων 

δραστηριοτήτων εν γένει.28 Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω νόμων είναι ευρύ, καθώς δεν 

περιορίζουν τις επιλήψιμες συμπεριφορές σε πράξεις διαφθοράς. Περιλαμβάνουν, επίσης, 

συμπεριφορές οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας, κανονισμών ή νόμων, 

μεγάλη σπατάλη ή κακοδιαχείριση, διατάξεων κατάχρησης εξουσίας, κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή 

ασφάλεια, κτλ. Κρίνεται σκόπιμο οι μηχανισμοί προστασίας πληροφοριοδοτών να ισορροπούν μεταξύ  

αφενός μιας εξαντλητικής ρύθμισης της έννοιας «επιλήψιμη συμπεριφορά» και αφετέρου μιας 

ρύθμισης η οποία προστατεύει κάθε είδους αποκάλυψη. Ωστόσο μια υπέρμετρα ελαστική ρύθμιση της 

έννοιας «επιλήψιμη συμπεριφορά» θα δημιουργούσε ενδεχομένως πρακτικά προβλήματα στο πλαίσιο 

μιας επιχείρησης29 με αποτέλεσμα την μη αποτελεσματική προστασία των πληροφοριοδοτών. 

Συνίσταται επομένως το νομικό πλαίσιο προστασίας των πληροφοριοδοτών να διασφαλίζει ότι ο 

ορισμός του όρου «επιλήψιμη συμπεριφορά» είναι επαρκώς ευρύς αλλά και συγκεκριμένος, 

προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον. 

1.1.  Διεθνή πρότυπα 

35. Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC), οι Συμβάσεις Ποινικού και Αστικού Δικαίου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης περί Διαφθοράς, εστιάζουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι 

διατάξεις τους σχετικά με τις αποκαλύψεις αφορούν, αντίστοιχα, αδικήματα διαφθοράς. Η Ενότητα IX 

της Σύστασης 2009 του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας συνιστά, για παράδειγμα, την προστασία των 

αποκαλύψεων ύποπτων πράξεων διαφθοράς αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς 

επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ  το άρθρο 33 της UNCAC συνιστά την προστασία των 

                                                      
28 Γαλλίας (Νόμος Sapin II, 2016)·Ουγγαρία (Act CLXV. of 2013 on Complaints and Public Interest Disclosures)∙ Ιρλανδία 

(Protected Disclosures Act (No.14 of 2014)∙ Ιαπωνία (Whistleblower Protection Act of 2004)∙ Κορέα (Act on the 

Protection of Public Interest Whistleblowers of 2011)∙ Νέα Ζηλανδία (Protected Disclosures Act of 2000)∙ 

Νορβηγία (Working Environment Act); Σλοβακία (Act No. 307/2014 Coll. on Certain Aspects of 

Whistleblowing)∙ Νότια Αφρική (Protected Disclosures Act 2000)∙ Σουηδία (Act on Special Protection against 

Victimisation of Workers who Sound the Alarm about Serious Wrongdoings (2016))· Ηνωμένο Βασίλειο (Public 

Interest Disclosure Act of 1998)· ΗΠΑ (Sarbanes-Oxley Act of 2002; Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act of 2010). David Banisar, “Whistleblowing: International Standards and Developments” 

in Sandoval, I. (ed.), Corruption and Transparency: Debating the Frontiers between State, Market and Society, 

World Bank Institute for Social Research, UNAM, Washington, DC. 2011. 
29 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), σελ. 44 
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αποκαλύψεων όλων των αδικημάτων της Σύμβασης που σχετίζονται με τη διαφθορά. Ομοίως, τα 

άρθρα 22 και 9 των Συμβάσεων Ποινικού και Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί 

Διαφθοράς καλούν τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία 

σε όσους αποκαλύπτουν αδικήματα διαφθοράς. Σε πολυμερείς συνθήκες κατά της διαφθοράς, ο όρος 

«επιλήψιμες συμπεριφορές» καλύπτει την ενεργητική και παθητική δωροδοκία ημεδαπών κι 

αλλοδαπών λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων εκλεγμένων αξιωματούχων, δικαστών και υπαλλήλων 

διεθνών οργανισμών, την ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, την αθέμιτη 

χρήση επιρροής, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αδικήματα που 

αφορούν λογιστικά στοιχεία, την υπεξαίρεση, την παράνομη ιδιοποίηση ή άλλου είδους εκτροπή 

ξένης περιουσίας κτλ. 

36. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών, η 

οποία αποτελεί το μόνο διεθνές κείμενο γενικού χαρακτήρα που εστιάζει στην προστασία των 

πληροφοριοδοτών, έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ενώ, από τη μία, επιτρέπει στα κράτη να 

ορίσουν τα ίδια ποιες επιλήψιμες συμπεριφορές αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, απαιτεί από την 

άλλη από τα κράτη να ορίσουν ένα ελάχιστο περιεχόμενο της έννοιας το οποίο περιλαμβάνει 

παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον. 

1.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

37. Οι παρακάτω εθνικοί νόμοι προστασίας πληροφοριοδοτών περιλαμβάνουν ευρείς ορισμούς 

της έννοιας «προστατευόμενη αποκάλυψη» και μπορούν να θεωρηθούν παραδείγματα καλής 

πρακτικής: 

 Ο Γαλλικός Νόμος 2016 για τη Διαφάνεια, την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον 

Εκσυγχρονισμό της Οικονομικής Ζωής (Loi Sapin II)30 ορίζει την προστατευόμενη 

αποκάλυψη στο άρθρο 6 ως την αποκάλυψη μιας σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης μιας 

διεθνούς υποχρέωσης της Γαλλίας, μιας μονομερούς πράξης ενός διεθνούς οργανισμού, 

οποιουδήποτε νόμου ή ρύθμισης και οποιασδήποτε σοβαρής απειλής του δημοσίου 

συμφέροντος. 

 Ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου Public Interest Disclosure Act (1998) (UK PIDA)31 ορίζει 

ως προστατευόμενη αποκάλυψη στο άρθρο 43B τις πληροφορίες οι οποίες αποσκοπούν στο 

να υποδείξουν (α) ότι διαπράχθηκε, διαπράττεται, ή είναι πιθανό να διαπραχθεί ένα ποινικό 

αδίκημα, (β) ότι κάποιο πρόσωπο δε συμμορφώθηκε, δε συμμορφώνεται, ή είναι πιθανό να 

μη συμμορφωθεί με νομική υποχρέωσή του, (γ) ότι λαμβάνει χώρα, έλαβε χώρα, ή είναι 

πιθανό να λάβει χώρα κακοδικία, (δ) ότι η υγεία ή η ασφάλεια κάποιου προσώπου 

απειλήθηκε, απειλείται, ή είναι πιθανό να απειληθεί, (ε) ότι προκλήθηκε, προκαλείται, ή 

είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον, ή (στ) ότι εσκεμμένα αποκρύφτηκαν, 

αποκρύπτονται, ή είναι  πιθανό να αποκρυφτούν οι πληροφορίες που αποσκοπούν στην 

υπόδειξη ζητήματος υπαγόμενου στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

 Ο νόμος της Ιρλανδίας Irish Protected Disclosures Act (2014) (Ireland PDA)32 ορίζει τις 

επιλήψιμες συμπεριφορές στην Ενότητα 5 υιοθετώντας τη διατύπωση του άρθρου 43Β του 

νόμου UK PIDA του Ηνωμένου Βασιλείου, με την παρακάτω προσθήκη: (ζ) ότι 

                                                      
30 LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 

vie économique. 
31 Public Interest Disclosure Act 1998, ανακτήθηκε από: www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23.  
32 Protected Disclosures Act 2014 (No. 14 of 2014), ανακτήθηκε από: 

www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/pdf.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/pdf
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πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιείται, ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί καταχρηστική ή, με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράνομη χρησιμοποίηση κονδυλίων ή πόρων δημόσιου φορέα, 

ή άλλου είδους δημόσιων κονδυλίων, (η) ότι μια πράξη ή παράλειψη ενός δημόσιου φορέα, 

ή εξ ονόματος αυτού, είναι υπέρμετρα σκληρή, μεροληπτική ή καταφανώς αμελής, ή 

συνιστά  σοβαρή κακοδιαχείριση. 

 Ο νόμος της Νέας Ζηλανδίας New Zealand’s Protected Disclosures Act (2000) (NZ PDA)33 

ορίζει τις σοβαρές επιλήψιμες συμπεριφορές στην Ενότητα 3, ως εξής: (α) παράνομη, 

καταχρηστική, ή παράτυπη χρησιμοποίηση κονδυλίων ή πόρων οργανισμού του δημόσιου 

τομέα, ή (β) πράξη, παράλειψη, ή συμπεριφορά, η οποία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια ή το περιβάλλον, ή (γ) πράξη, παράλειψη, ή 

συμπεριφορά, η οποία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την τήρηση του νόμου, 

συμπεριλαμβανομένων της αποτροπής, της εξέτασης και του εντοπισμού αδικημάτων, 

καθώς και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, ή (δ) πράξη, παράλειψη, ή συμπεριφορά, η οποία 

αποτελεί αδίκημα, ή (ε) πράξη, παράλειψη, ή συμπεριφορά δημοσίου λειτουργού, η οποία 

είναι υπέρμετρα σκληρή, ακατάλληλα μεροληπτική ή καταφανώς αμελής, ή συνιστά  

σοβαρή κακοδιαχείριση. Ωστόσο, στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, οι πληροφορίες που 

προστατεύονται με το δικηγορικό απόρρητο δε θεωρείται ότι αποτελούν προστατευόμενες 

αποκαλύψεις και τα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες  

(τμήμα 22). 

38. Στα περισσότερα από τα παραπάνω παραδείγματα είναι αδιάφορο εάν η εν λόγω παράβαση 

έλαβε χώρα, λαμβάνει χώρα, ή πρόκειται να λάβει χώρα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του κράτους, ή 

αλλού κράτους, ή αν ο νόμος που παραβιάστηκε είναι νόμος του οικείου κράτους ή οποιασδήποτε 

άλλης χώρας ή επικράτειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προστασία τυγχάνει εφαρμογής ανεξάρτητα 

από τον χρόνο εκδήλωσης της επιλήψιμης συμπεριφοράς, πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της 

νομοθεσίας για την προστασία των πληροφοριοδοτών.   

Νομοθετική πρόταση 

Η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να υιοθετήσει έναν ευρύ ορισμό των «επιλήψιμων 
συμπεριφορών»,34  ο οποίος να περιλαμβάνει κατηγορίες συμπεριφορών παρόμοιες με εκείνες 
που εντοπίζονται στη νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών του Ηνωμένου Βασιλείου, της 
Ιρλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας. Πιο συγκεκριμένα, οι προστατευόμενες αποκαλύψεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες αποσκοπούν στην υπόδειξη παράβασης 
οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, ή εσωτερικής ρύθμισης, η οποία προκαλεί ή αντιστοιχεί σε 
κακοδιαχείριση, κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού ή κακοδικία. Επίσης, την παράβαση 
οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, ή εσωτερικής ρύθμισης, η οποία οδηγεί σε κίνδυνο ή σε 
πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο σπατάλης δημόσιου χρήματος ή δημόσιας περιουσίας, ή κίνδυνο 
για την υγεία ή την ασφάλεια ενός ή περισσότερων προσώπων, ή για το περιβάλλον. Ομοίως, θα 
πρέπει να προστατεύεται η αποκάλυψη πληροφοριών, οι οποίες αποσκοπούν στην υπόδειξη 
εσκεμμένης απόκρυψης οποιασδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις. Θα πρέπει να είναι 
αδιάφορο για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, αν η σχετική παράβαση έλαβε χώρα, λαμβάνει 
χώρα, ή πρόκειται να λάβει χώρα στην Ελλάδα ή αλλού, καθώς και αν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο 

                                                      
33 Protected Disclosures Act 2000, ανακτήθηκε από: www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.html.  
34 Βλεπ. και Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 

(whistleblowing): Mια ηθικο-συνταγματική θεώρηση, Πρόλογος: Γεώργιος-Σταύρος Ι. Κούρτης, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, p. 57 et seq. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.html
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της Ελλάδας ή άλλης χώρας. Ο νόμος θα πρέπει, επίσης, να τυγχάνει εφαρμογής, ανεξάρτητα από 
το αν η επιλήψιμη συμπεριφορά που αποκαλύπτεται έλαβε χώρα πριν ή μετά την έναρξη ισχύος 
της νομοθεσίας.   

Επισήμανση: Η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τον προτεινόμενο ευρύ ορισμό των 

προστατευόμενων αποκαλύψεων. Οι αρχές θα προέκριναν μία εφαρμογή σε δύο στάδια. Καταρχάς, θα 

περιόριζαν την προστασία στις αποκαλύψεις των σοβαρότερων εγκλημάτων, όπως η διαφθορά, το 

σοβαρό οικονομικό έγκλημα, παραβάσεις της νομοθεσίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Στη 

συνέχεια, σε δεύτερο στάδιο, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο επέκτασης της προστασίας σε άλλες επιλήψιμες 

συμπεριφορές.  

2.  Αποκάλυψη «καλή τη πίστει» ή «προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος» − θα πρέπει 

να μας ενδιαφέρει το κίνητρο 

2.1.  Διεθνή πρότυπα 

39. Οι τέσσερις βασικές διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα (δηλ. η Σύμβαση 

του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας, η UNCAC, η Σύμβαση Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης περί Διαφθοράς), καλούν τα συμβαλλόμενα μέρη να προστατεύουν αποκαλύψεις οι οποίες 

γίνονται «καλή τη πίστει» και «για εύλογη αιτία». Σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες αν ένα 

πρόσωπο, βάσει των πληροφοριών που του διατίθενται, ευλόγως θεωρεί ότι οι πληροφορίες που 

κατέχει υποδεικνύουν μια επιλήψιμη συμπεριφορά, σύμφωνα με την κρίση του μέσου πολίτη, τότε 

στο πρόσωπο αυτό πρέπει να παρασχεθεί προστασία.35 Συνεπώς, στις εν λόγω νομοθεσίες, τα στοιχεία 

της «καλής πίστης» και της «εύλογης αιτίας» είναι ταυτόσημα και σχετίζονται όχι με το προσωπικό 

κίνητρο του προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη, αλλά με την πεποίθηση του προσώπου όσον 

αφορά τη σημασία των πληροφοριών σχετικά με τις φερόμενες επιλήψιμες συμπεριφορές. 

40. Στο παραπάνω πλαίσιο είναι αδιάφορο αν το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη 

λειτουργεί βάσει πρωτίστως χρηστών κινήτρων όταν αποκαλύπτει την επιλήψιμη συμπεριφορά ή 

βάση άλλων, ενδεχομένως χρηματικών κινήτρων. Αρκεί να είναι πεπεισμένο ότι οι πληροφορίες που 

παρέχει καταδεικνύουν επιλήψιμη συμπεριφορά. Ωστόσο, αν κάποιος παρέχει πληροφορίες, οι οποίες 

γνωρίζει ή θα έπρεπε λογικά να γνωρίζει ότι είναι εμφανώς αναληθείς, τότε σαφώς  απαιτούνται 

εχέγγυα που αφενός θα αποκλείουν την προστασία του και αφετέρου θα επιτρέπουν την επιβολή 

κυρώσεων στην περίπτωση που προκλήθηκε βλάβη ως συνέπεια της εν λόγω αναληθούς αποκάλυψης.  

41. Παρότι αυτή η προσέγγιση συμφωνεί με τις τεχνικές οδηγίες36 και τις αιτιολογικές 

εκθέσεις37 όλων των διεθνών συμβάσεων κατά της διαφθοράς που προαναφέρθηκαν, η έννοια της 

«καλής πίστης» έχει προκαλέσει σύγχυση σε αρκετούς εθνικούς νομοθέτες. Ως αποτέλεσμα,  δίνεται 

υπερβολική έμφαση στο στοιχείο αυτό ή η καλή πίστη συγχέεται με το «κίνητρο» του 

πληροφοριοδότη.38 Επίσης, λόγω αυτού του κινδύνου, το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε να μην 

συμπεριλάβει το στοιχείο της καλής πίστης στις συστάσεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών. 

Η Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των 

Πληροφοριοδοτών αναφέρει μάλιστα ότι ο ορισμός του πληροφοριοδότη39 συντάχθηκε με τέτοιον 

                                                      
35 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (UNODC, 2015), σελ 24. 
36 Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption (UNODC, 2009), σελ. 107-108. 
37 Explanatory Report to the Civil Law Convention on Corruption, σελ. 10. 
38 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (UNODC, 2015), σελ 25. 
39 Με τον όρο «πληροφοριοδότης» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο καταγγέλλει ή αποκαλύπτει πληροφορίες για απειλή ή 

βλάβη δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της σχέσης που δημιουργείται λόγω της εργασίας, είτε στον δημόσιο, 

είτε στον ιδιωτικό τομέα. 
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τρόπο, ώστε το κίνητρό του να μη συνδέεται με την παροχή ή μη προστασίας σε αυτόν.40 Την ίδια 

προσέγγιση έχουν υιοθετήσει αρκετές χώρες, οι οποίες είτε έχουν διευκρινίσει το θέμα, είτε έχουν 

αφαιρέσει τη λεγόμενη «απαίτηση καλής πίστης» από τη νομοθεσία τους. 

2.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

42. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νορβηγίας,41 για παράδειγμα, πρέπει να παρέχεται στον 

εργαζόμενο ένα σχετικά ευρύ περιθώριο λάθους. Αν ο εργαζόμενος προβαίνει στην αποκάλυψη 

ορθών στοιχείων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, τότε αυτό αρκεί, ακόμα κι αν αργότερα οι 

πληροφορίες αποδειχτούν λανθασμένες. Με άλλα λόγια, αρκεί οι πληροφορίες να αποδειχτούν 

απαραίτητες και χρήσιμες για την αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς, ανεξάρτητα από το κίνητρο του 

προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη (πχ. κακή εργασιακή σχέση με το πρόσωπο που αφορά η 

αποκάλυψη).  

43. Πιο πρόσφατα και σε συνέχεια της αξιολόγησης της 3ης Φάσης,42 το Ηνωμένο Βασίλειο 

τροποποίησε τον νόμο UK PIDA, αφαιρώντας το στοιχείο της καλής πίστης και αντικαθιστώντας το 

με εκείνα της «εύλογης πεποίθησης» και του «οφέλους του δημοσίου συμφέροντος». Σύμφωνα με την 

ισχύουσα μορφή της Ενότητας 43Β του νόμου UK PIDA, ως «προστατευόμενη αποκάλυψη» νοείται 

οποιαδήποτε γνωστοποίηση πληροφοριών πραγματοποιείται, βάσει εύλογης πεποίθησης του 

εργαζόμενου που αποκαλύπτει τις πληροφορίες, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και 

αποσκοπεί στην υπόδειξη ποινικού αδικήματος, παράβασης νομικής υποχρέωσης κτλ.43 Από την 

άλλη,, η νομοθεσία της Ιρλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας, απαιτούν ο πληροφοριοδότης να έχει 

«εύλογη πεποίθηση» ή να «πιστεύει για εύλογη αιτία» ότι το αντικείμενο της αποκάλυψης ανήκει στις 

κατηγορίες επιλήψιμων συμπεριφορών, όπως ορίζονται στον νόμο,. Δεν απαιτείται η αποκάλυψη να 

γίνεται «προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

(SEC) όρισε επίσης το 2011 ότι ο πληροφοριοδότης θα πρέπει να έχει «εύλογη πεποίθηση» και ότι η 

πεποίθηση κρίνεται με βάση την πεποίθηση που έχει ο μέσος εργαζόμενος.  

44. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο η νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών να αποφεύγει τη 

σύγχυση  καλής πίστης και κινήτρου. Αντιθέτως, η καλή πίστη συνιστάται να συνδέεται με την 

εύλογη πεποίθηση και την κατάλληλη αξιολόγηση της αξίας των πληροφοριών. Τέλος, η νομοθεσία 

προστασίας πληροφοριοδοτών της Ελλάδας δε θα πρέπει να αποκλείει την παροχή προστασίας, 

αποκλειστικά και μόνο επειδή η αποκάλυψη μπορεί αργότερα να αποδειχτεί λανθασμένη. Αντίθετα, 

θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αν το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη είχε εύλογους λόγους 

να πιστεύει ότι η πληροφορία αυτή ήταν αληθής κατά τον χρόνο της αποκάλυψης.  

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύει όσους έχουν «εύλογη πεποίθηση» ότι το αντικείμενο της 
αποκάλυψής τους ανήκει στις προστατευόμενες κατηγορίες  αποκαλύψεων, ανεξάρτητα από το 
εάν αυτή η πεποίθηση αποδεικνύεται αργότερα λανθασμένη.  Το βάρος της απόδειξης σχετικά με 
το εύλογο της πεποίθησής του δε θα πρέπει να βαρύνει το πρόσωπο που προβαίνει στην 
αποκάλυψη, αλλά αντίθετα θα πρέπει να θεωρείται ότι ισχύει υπέρ του. Ωστόσο, είναι κατανοητό 

                                                      
40 Explanatory memorandum to the Recommendation CM/Rec(2014)7, σελ. 39. 
41 Norway Working Environment Act 2005 (WEA) 
42 Έκθεση της 3ης Φάσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

Μάρτιος 2012.  
43 Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το αγγλικό εργατικό δικαστήριο (employment tribunal) έχει την εξουσία να μειώσει ως 

και κατά 25% οποιαδήποτε χορηγούμενη αποζημίωση, αν θεωρήσει ότι η αποκάλυψη γίνεται κατά κύριο λόγο με κίνητρο το 

προσωπικό όφελος. 
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ότι όταν αποδεικνύεται ότι η αποκάλυψη ήταν ψευδής και ότι δε βασίζεται σε εύλογη πεποίθηση, 
θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα γα την αποκατάσταση της φήμης, 
προκειμένου να αποτραπούν όσοι εν γνώσει τους αποκαλύπτουν ψευδείς ισχυρισμούς. Αν, 
παρόλα αυτά, η Ελλάδα κρίνει ότι το στοιχείο της «καλής πίστης» είναι απαραίτητο για την 
νομοθεσία της, συνιστάται να συμπεριληφθεί μια διευκρίνιση, προκειμένου να καταστεί σαφές 
ότι η προϋπόθεση της καλής πίστης σχετίζεται με την πεποίθηση του προσώπου και όχι με 
προσωπικό κίνητρό του. 

3. Σε ποιους θα παρέχεται προστασία;  

3.1.  Διεθνή πρότυπα 

45. Η Σύσταση 2009 του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας προτείνει την προστασία 

«εργαζομένων» του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σύσταση IX, Καταγγελία Δωροδοκίας 

Αλλοδαπών). Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για τους Εσωτερικούς Ελέγχους, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και τη Συμμόρφωση (2010) του ΟΟΣΑ προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την 

«παροχή προστασίας σε διευθύνοντες, στελέχη, εργαζόμενους και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 

επιχειρηματικούς εταίρους, οι οποίοι δεν προτίθενται να παραβιάσουν τα επαγγελματικά πρότυπα ή τον 

κώδικα δεοντολογίας κατόπιν εντολών και πίεσης ιεραρχικά ανώτερων προσώπων». Στο πλαίσιο των 

αξιολογήσεων των συμβαλλόμενων μερών, όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ κατά 

της Δωροδοκίας, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εντόπισε την 

ανάγκη προστασίας αλλοδαπών και ομογενών εργαζομένων που διαμένουν στο εξωτερικό, οι οποίοι 

είναι πιο πιθανό να συναντήσουν –και συνεπώς πιο πιθανό να αποκαλύψουν− πράξεις δωροδοκίας 

αλλοδαπών.44 

46. Η UNCAC υιοθετεί την πιο ευρεία προσέγγιση, όσον αφορά τις κατηγορίες 

προστατευόμενων προσώπων. Ωστόσο, δεν αποσαφηνίζει εάν όλες αυτές οι κατηγορίες χρήζουν της 

ίδιας μορφής προστασίας. Το άρθρο 33 καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

ενσωμάτωσης κατάλληλων μέτρων στα εθνικά νομικά συστήματά τους, προκειμένου να παρέχεται 

προστασία από αδικαιολόγητη μεταχείριση σε «κάθε πρόσωπο». Ο Τεχνικός Οδηγός της UNCAC 

συνιστά στα κράτη μέρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής προστασίας όχι μόνο σε δημόσιους 

λειτουργούς ή εργαζόμενους νομικών προσώπων, αλλά σε οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει στην 

αποκάλυψη μιας υποψίας για πράξη διαφθοράς, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του.  Επιπλέον, αναφέρει 

συγκεκριμένα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η προστασία δημοσιογράφων, δεδομένου ότι δημοσιεύουν 

ιστορίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο. 

47. Το άρθρο 22 της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Διαφθοράς 

καλεί κάθε συμβαλλόμενο μέρος να υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να παρέχει 

κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία στους «συνεργάτες της δικαιοσύνης» και σε «μάρτυρες» 

που αποκαλύπτουν τα ποινικά αδικήματα που προβλέπει η Συνθήκη ή σε πρόσωπα που συνεργάζονται 

με άλλο τρόπο με τις ανακριτικές και τις διωκτικές αρχές. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 

φαίνεται εκ πρώτης όψεως να περιλαμβάνει μόνο πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 

ποινικά αδικήματα, έχουν καταδικαστεί, ή έχουν συμμετάσχει στη διάπραξη αδικήματος διαφθοράς, 

καθώς και πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει την ιδιότητα του μάρτυρα. Ωστόσο, η Αιτιολογική Έκθεση 

της Σύμβασης αποσαφηνίζει ότι η ερμηνεία του όρου «μάρτυρες» θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 

πρόσωπα που διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με τις ποινικές διώξεις αδικημάτων διαφθοράς. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται και πληροφοριοδότες.45 Η Σύμβαση Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου της 

                                                      
44 Για παράδειγμα, βλ. Έκθεση 3ης Φάσης του Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψεις 199-200 και τη συνακόλουθη έκδοση 14(e). 
45 Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, σελ. 21-22. 
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Ευρώπης περί Διαφθοράς καλεί κάθε συμβαλλόμενο μέρος να παρέχει την κατάλληλη προστασία από 

αδικαιολόγητες κυρώσεις σε «εργαζόμενους», οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη στα αρμόδια 

πρόσωπα ή στις αρμόδιες αρχές (άρθρο 9). 

48. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών 

προβλέπει ευρύτερο πεδίο προστασίας, περιλαμβάνοντας όλα τα πρόσωπα που εργάζονται είτε στον 

ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης της εργασιακής σχέσης (αμειβόμενης ή 

μη), ακόμη και μετά τη λήξη αυτής.46 Επίσης, προβλέπει ότι πρέπει να παρέχεται προστασία σε 

καταστάσεις στις οποίες η εργασιακή σχέση αναμένεται να ξεκινήσει, όπως σε υποθέσεις στις οποίες 

οι πληροφορίες έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, ή στη διάρκεια 

οποιουδήποτε άλλου σταδίου διαπραγματεύσεων πριν την υπογραφή της σύμβασης.47 

3.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

49. Ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου UK PIDA υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό του εργαζόμενου. 

Προβλέπει προστασία για όλους τους «εργαζόμενους», κατηγορία ευρύτερη από εκείνη των 

υπαλλήλων, η οποία συμπεριλαμβάνει εργαζόμενους με σύμβαση έργου, μελλοντικούς υπαλλήλους 

σε καθεστώς κατάρτισης ή απόκτησης προϋπηρεσίας και εργαζόμενους κατ’ οίκον. Έπειτα από την 

τροποποίηση του 2013, ο ορισμός περιλαμβάνει, επίσης, ανάδοχους και εταίρους περιορισμένης 

ευθύνης. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης της 3ης Φάσης του Ηνωμένου Βασιλείου, «ο 

νόμος δεν ισχύει για ομογενείς εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν  

στο εξωτερικό, εκτός αν υπάρχουν «ισχυροί δεσμοί με τη Μεγάλη Βρετανία και το βρετανικό 

εργατικό δίκαιο».48 Συνεπώς, αποκλείονται εργαζόμενοι που διαμένουν στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι 

πιο πιθανό να συναντήσουν –και συνεπώς να αποκαλύψουν− πράξεις δωροδοκίας αλλοδαπών. Η 

υπόθεση Foxley49 επισημαίνει αυτή την αδυναμία: ο πληροφοριοδότης ήταν υπήκοος του Ηνωμένου 

Βασιλείου (Απόφαση Δικαστηρίου, σκέψη 67), ενώ ο εργοδότης του ήταν επιχείρηση που έχει 

συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (σκέψη 12).  Η σύμβαση εργασίας του όριζε ότι «σημείο πρόσληψης 

[…] είναι το Ηνωμένο Βασίλειο» (σκέψη 31). Επίσης, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι «η διαδικασία 

παύσης της εργασίας και […] η λύση της σύμβασης διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο» (σκέψη 82) 

και ότι «η απόλυση έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο» (σκέψη 88). Η εργασία του Foxley είχε έδρα 

στη Σαουδική Αραβία, αλλά συνεργαζόταν με τρίτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων 

αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (σκέψεις 34 και 70-73). Ενώ η 

σύμβαση εργασίας του διεπόταν από το δίκαιο της Σαουδικής Αραβίας (σκέψη 30), η ξεχωριστή 

συμφωνία εμπιστευτικότητας διεπόταν από το αγγλικό δίκαιο (σκέψη 38). Στο δικαστήριο ο 

εργαζόμενος ισχυρίστηκε ότι είχε απολυθεί άδικα επειδή κατήγγειλε ύποπτες πράξεις δωροδοκίας 

αλλοδαπών στον εργοδότη του. Ωστόσο, το δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο για να εξετάσει τον 

ισχυρισμό. 

50. Ο νόμος της Νέας Ζηλανδίας NZ PDA συμπεριλαμβάνει στην έννοια του «εργαζόμενου» 

κάθε πρώην εργαζόμενο, εργαζόμενο κατ’ οίκον, πρόσωπο αποσπασμένο σε υπηρεσία του 

οργανισμού, πρόσωπο απασχολούμενο στο πλαίσιο σύμβασης, πρόσωπο συμμετέχον στη διοίκηση 

του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της 

διοικητικής αρχής του οργανισμού), ή ακόμα και εθελοντή, χωρίς αμοιβή ή προσδοκία αμοιβής γι’ 

αυτή την εργασία. Ο νόμος Loi Sapin II της Γαλλίας παρέχει προστασία σε μόνιμους εργαζόμενους, 

αλλά και σε συμβούλους, ανάδοχους, εποχιακούς εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, ασκούμενους 

και εθελοντές.  

                                                      
46 Άρθρο 3, Σύσταση CM/Rec(2014)7. 
47 Άρθρο 4, Σύσταση CM/Rec(2014)7. 
48 Serco Limited v. Lawson, [2006] UKHL 3 σκέψεις. 35-40. 
49 Foxley v. GPT Project Management Ltd., Employment Tribunal, No. 22008793/2011 (12 Αυγούστου 2011). 
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51. Από την άλλη, κάποιες χώρες δεν ορίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που 

πρέπει να προστατεύονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας προστασίας πληροφοριοδοτών. Αυτό ισχύει 

στην Ιαπωνία, όπου η προστασία αφορά εργαζομένους εν γένει. Ωστόσο, ο ορισμός αυτής της έννοιας 

είναι αρκετά περιορισμένος: «εργαζόμενος [καλείται εκείνος] που απασχολείται σε μια επιχείρηση ή 

σε μια υπηρεσία και λαμβάνει αμοιβή γι’ αυτή την απασχόληση, ανεξάρτητα από το είδος 

απασχόλησης».50  

52. Στο Κόσσοβο, κράτος μη μέλος του ΟΟΣΑ, ο νόμος 04/L-043 για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών, ορίζει τον πληροφοριοδότη ως «οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε πολίτη, είτε 

εργαζόμενο». Ομοίως, στην Ουγγαρία ο νόμος ορίζει ως πληροφοριοδότη «οποιονδήποτε προβαίνει 

σε αποκάλυψη ή γνωστοποιεί πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος στον φορέα που είναι αρμόδιος για 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αποκαλύψεις και τις γνωστοποιήσεις δημοσίου συμφέροντος». Το 

σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών της Κορέας παρέχει προστασία σε οποιονδήποτε προβαίνει 

στην αποκάλυψη μιας πράξης διαφθοράς στην Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)). 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει έναν ευρύ ορισμό των προστατευόμενων προσώπων στη 
νομοθεσία της για την προστασία των πληροφοριοδοτών, στην οποία θα ορίζονται σαφώς οι 
κατηγορίες επαγγελματιών που απολαμβάνουν αυτήν την προστασία. Ο Κώδικας Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνει έναν ευρύ 
ορισμό των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως 
υπόδειγμα για τις διατάξεις προστασίας πληροφοριοδοτών στον ιδιωτικό τομέα. Η προστασία 
πρέπει να παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την επίσημη ιδιότητά τους, 
από το αν απασχολούνται πλήρως, μερικώς, εποχιακά, μόνιμα, από το αν είναι σύμβουλοι, 
ανάδοχοι, αποσπασμένοι από άλλο οργανισμό, ασκούμενοι, εθελοντές, αυτοαπασχολούμενοι ή 
εργαζόμενοι κατ’ οίκον.  Η προστασία θα πρέπει να καλύπτει όσους υποβάλλουν αιτήσεις για 
θέσεις εργασίας, για συμβάσεις, ή άλλου είδους χρηματοδότηση, καθώς και πρώην εργαζόμενους 
ή συνταξιούχους που μπορεί να γνωρίζουν τα παραπτώματα του πρώην εργοδότη τους. Ένας 
σαφής ορισμός της έννοιας του εργαζόμενου θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα 
προστασίας πληροφοριοδοτών και θα παράσχει κίνητρα για αποκαλύψεις εικαζόμενων 
παραβάσεων. 

4. Καθορισμός διαύλων αποκαλύψεων   

53. Η νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών πρέπει να παροτρύνει την υποβολή 

αποκαλύψεων μέσω σαφώς καθορισμένων διαύλων. Οι ιδιαιτέρες συνθήκες κάθε περίπτωσης 

καθορίζουν τον κατάλληλο δίαυλο αποκαλύψεων (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Η πρόβλεψη 

περισσότερων διαύλων αποκαλύψεων επιτρέπει στους πληροφοριοδότες να επιλέγουν αυτόν που 

εμπιστεύονται περισσότερο ενώ μια θετική εμπειρία θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός αισθήματος 

εμπιστοσύνης και στην αξιοποίηση πιο ανοικτών και άμεσων διαύλων επικοινωνίας.51 Παράλληλοι 

                                                      
50 Whistleblower Protection Act. 
51 Effective speak-up arrangements for whistle-blowers (ACCA και ESRC, 2016), σελ.13 
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δίαυλοι θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.52 Η εμπιστευτική ή η ανώνυμη αποκάλυψη χρειάζεται 

επίσης να προβλέπεται. 

4.1.  Διεθνή πρότυπα 

54. Ο Τεχνικός Οδηγός της UNCAC καλεί τα κράτη μέρη να ορίσουν, στην ουσία, την αρμόδια 

αρχή ή τις αρχές που θα λαμβάνουν τις αποκαλύψεις και οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν την απαραίτητη προστασία.53 Προτείνει στα κράτη να διανείμουν τις αρμοδιότητες σε 

περισσότερες από μια υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή επαρκών επιλογών στους 

δυνητικούς πληροφοριοδότες. Ο Οδηγός συνιστά τη δημιουργία τουλάχιστον δύο επιπέδων διαύλων, 

στους οποίους τα πρόσωπα να μπορούν να αποκαλύπτουν τις υποψίες τους. Το πρώτο επίπεδο 

αποτελείται από μηχανισμούς στο πλαίσιο του οργανισμού ή της επιχείρησης, όπως ενώπιον αρμόδιου 

μέλους της διοίκησης ή εσωτερικής ή συμβληθείσας εξωτερικής διεύθυνσης. Αντίθετα, το δεύτερο 

επίπεδο ενδεχομένως διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, μια 

υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ή ένας ελεγκτής. 

55. Η υποβολή των αποκαλύψεων απευθείας στον φορέα του δεύτερου επιπέδου γίνεται εφόσον 

η αποκάλυψη στο πρώτο επίπεδο δεν οδηγεί στο αναμενόμενο αποτέλεσμα (για παράδειγμα, λόγω 

απόφασης μη περαιτέρω εξέτασης), ή όταν η εξέταση δεν ολοκληρώνεται εντός ενός δεδομένου 

χρονικού διαστήματος, ή όταν δε λαμβάνεται κανένα μέτρο παρά τα θετικά αποτελέσματα της 

εξέτασης του ζητήματος, ή όταν η αποκάλυψη στο πρώτο επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή 

μυστικής πληροφόρησης ή όταν το πρόσωπο που αποκαλύπτει δε λαμβάνει ενημέρωση για την 

υπόθεση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης, τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται κατευθείαν στους φορείς του δεύτερου επιπέδου, αν 

έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα αν θίξουν το ζήτημα εσωτερικά, ή αν 

έχουν λόγο να φοβούνται ότι το ζήτημα θα αποσιωπηθεί. 

56. Η Ενότητα ΙΧ «Καταγγελία Δωροδοκίας Αλλοδαπών» της Σύστασης 2009 του ΟΟΣΑ Κατά 

της Δωροδοκίας ορίζει ότι οι χώρες μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στους 

διαύλους αποκαλύψεων, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλων μέτρων για την παρότρυνση υποβολής 

αποκαλύψεων ύποπτων πράξεων δωροδοκίας στις αρχές επιβολής του νόμου.  Η Ενότητα IX της 

Σύστασης 2009 συμπληρώνεται από τον Οδηγό Καλών Πρακτικών για τους Εσωτερικούς Ελέγχους, 

τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη Συμμόρφωση του 2010, στον οποίο προτείνονται αποτελεσματικά 

μέτρα για «αποκαλύψεις σε εσωτερικό επίπεδο». 

57. Στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών 

αναφέρεται ότι το εθνικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφώνει ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης της 

υποβολής αποκαλύψεων ή ευθείας γνωστοποίησης,  στο οποίο τα άτομα θα νιώθουν ασφαλή να 

εκφράζουν ανησυχίες που αφορούν το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 12).  Πρέπει να διατίθενται δίαυλοι 

αποκαλύψεων και γνωστοποιήσεων δημόσιου συμφέροντος, σαφώς ορισθέντες. Η προσφυγή σε 

αυτούς θα πρέπει να ενισχύεται μέσω των κατάλληλων μέτρων (άρθρο 13).  Επιπλέον, η Σύσταση 

περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκαθίδρυση διαύλων αποκαλύψεων και 

γνωστοποιήσεων, όπως: υποβολή αποκαλύψεων στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης 

(συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που είναι αρμόδια να δέχονται εμπιστευτικές αποκαλύψεις)∙ 

υποβολή αποκαλύψεων στους αρμόδιους δημόσιους ρυθμιστικούς φορείς, στις αρχές επιβολής του 

νόμου και στους εποπτικούς φορείς∙ δημόσιες αποκαλύψεις, για παράδειγμα σε έναν δημοσιογράφο ή 

σε ένα μέλος της κυβέρνησης. Αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι περισσότεροι 

του ενός δίαυλοι και ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε υπόθεσης καθορίζουν τον 

                                                      
52 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (UNODC, 2015) και Technical Guide to the 

United Nations Convention against Corruption (UNODC, 2009) 
53 UNCAC Practical Guide, σελ.106 
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καταλληλότερο δίαυλο. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η Σύσταση αναφέρει ότι οι εργοδότες πρέπει να 

παροτρυνθούν να εισάγουν μηχανισμούς εσωτερικού συναγερμού.54 Η γνώμη των εργαζομένων και 

των εκπροσώπων τους θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη των σχετικών προτάσεων. Κατά 

γενικό κανόνα, πρέπει να ενθαρρύνεται η υποβολή αποκαλύψεων εσωτερικά και στους αρμόδιους 

δημόσιους ρυθμιστικούς φορείς, στις αρχές επιβολής του νόμου και στους εποπτικούς φορείς. 

58. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Συμμόρφωσης με την Ακεραιότητα (Integrity Compliance 

Guidelines) της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορούν κυρίως επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

στα χρηματοδοτούμενα προγράμματά της και περιλαμβάνουν πρότυπα, αρχές και στοιχεία ευρέως 

αναγνωρισμένα από θεσμούς και φορείς, όπως η χρηστή διακυβέρνηση και οι πρακτικές 

καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς. Το Κεφάλαιο 9, το οποίο πραγματεύεται μηχανισμούς 

υποβολής αποκαλύψεων, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν διαύλους επικοινωνίας, 

«συμπεριλαμβανομένων κάποιων εμπιστευτικών διαύλων». Άλλα διεθνή νομοθετήματα προωθούν 

την εγκαθίδρυση εσωτερικών, ασφαλών και προσβάσιμων διαύλων (Κώδικας Δεοντολογίας κατά της 

Διαφθοράς για Επιχειρήσεις / Επιχειρηματικές Αρχές για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της 

ΟΣΑΕ (APEC Anti-Corruption Code of Conduct for Business / Business Principles for Countering 

Bribery)). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, οι επιχειρήσεις πρέπει να παροτρυνθούν να παρέχουν ασφαλείς 

και προσβάσιμους διαύλους, τους οποίους εργαζόμενοι και τρίτοι θα εμπιστεύονται. 

4.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

59. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου   

Dodd-Frank για την προστασία των πληροφοριοδοτών, θεωρεί ότι «πρόσωπα που αποκαλύπτουν σε 

εσωτερικό επίπεδο και αντιμετωπίζουν εργασιακά αντίποινα, θα λαμβάνουν ίδια προστασία με τα 

πρόσωπα που απευθύνονται κατευθείαν στην Επιτροπή».55 Οι τροποποιήσεις του Νόμου της Κορέας 

για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος το 2016 ενίσχυσαν το πλαίσιο 

προστασίας, εισάγοντας ειδικά μέτρα για τους πληροφοριοδότες που υποβάλλουν αποκαλύψεις σε 

εσωτερικό επίπεδο.  

60. Ο νόμος UK PIDA του Ηνωμένου Βασιλείου διακρίνει τις αποκαλύψεις σε τρεις κατηγορίες 

με κλιμακούμενα πλαίσια παροχής προστασίας. Οι τρεις κατηγορίες γνωστοποιήσεων είναι: (1) 

εσωτερικές αποκαλύψεις σε εργοδότες∙ (2) αποκαλύψεις κανονιστικής φύσης σε προκαθορισμένους 

φορείς∙ και (3) ευρύτερες αποκαλύψεις, για παράδειγμα στην αστυνομία, στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, σε ομάδες καταναλωτών ή σε μη προκαθορισμένες ρυθμιστικές αρχές.  Η Υπηρεσία 

Σοβαρών Περιπτώσεων Απάτης (Serious Fraud Office (SFO)) του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια 

ειδική υπηρεσία, που λαμβάνει αποκαλύψεις δημοσίου συμφέροντος με σοβαρές και περίπλοκες 

περιπτώσεις απάτης, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας αλλοδαπών και ημεδαπών. Ενώ η 

νομοθεσία προστατεύει όσους υποβάλλουν αποκαλύψεις, είτε εσωτερικά στο πλαίσιο ενός 

οργανισμού, είτε εξωτερικά, ορίζεται ότι πρέπει να εξαντληθούν οι εσωτερικοί δίαυλοι αποκάλυψης 

πριν τα πρόσωπα καταλήξουν στην εξωτερική υποβολή αποκαλύψεων.56 Ο Οδηγός UK PIDA 

Guidance του νόμου UK PIDA περιλαμβάνει έναν κατάλογο προσώπων και φορέων που είναι 

αρμόδια να λαμβάνουν προστατευόμενες αποκαλύψεις. Επίσης, παρέχει σύντομη περιγραφή των 

                                                      
54 Σύσταση CM/Rec(2014)7, άρθρο 15. 
55 Interpretation of the SEC’s Whistleblower Rules Under Section 21f of the Securities Exchange Act of 1934 [Release No. 

34-75592], US SEC (ανακτήθηκε από: https://www.sec.gov/rules/interp/2015/34-75592.pdf). Η συγκεκριμένη 

ερμηνεία του νόμου αναμένεται να συζητηθεί εντός του 2018 από τον Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. 
56 Βλ. πχ.  e.g. την ανάλυση ICAEW Chartered Accountants της τροποποίησης 2013, που ανακτήθηκε από: 

www.icaew.com/en/technical/legal-and-regulatory/information-law-and-guidance/whistleblowing/the-public-

interest-disclosure-act-pida-1998. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτή δε συμβαδίζει με το σύστημα των τριών κατηγοριών. 

https://www.sec.gov/rules/interp/2015/34-75592.pdf
http://www.icaew.com/en/technical/legal-and-regulatory/information-law-and-guidance/whistleblowing/the-public-interest-disclosure-act-pida-1998
http://www.icaew.com/en/technical/legal-and-regulatory/information-law-and-guidance/whistleblowing/the-public-interest-disclosure-act-pida-1998
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ζητημάτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποκάλυψης στο κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή 

φορέα.57 

61. Ο νόμος NZ PDA της Νέας Ζηλανδίας προβλέπει ότι ο εργαζόμενος πρέπει καταρχήν να 

προβαίνει στην αποκάλυψη πληροφοριών σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού,  

για τη λήψη και διαχείριση πληροφοριών για σοβαρές επιλήψιμες συμπεριφορές (τμήμα 7). Υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να γίνει απευθείας στον πρόεδρο ή τον 

αντιπρόεδρο του οργανισμού ή της επιχείρησης (τμήμα 8: απουσία εσωτερικών διαύλων αποκάλυψης, 

πεποίθηση ότι το αρμόδιο για την λήψη της αποκάλυψης πρόσωπο εμπλέκεται ή ενδεχομένως 

εμπλέκεται στην επιλήψιμη πράξη, πεποίθηση ότι το αρμόδιο για την λήψη της αποκάλυψης πρόσωπο 

συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το πρόσωπο που καταγγέλλεται), στην αρμόδια δημόσια αρχή 

(τμήμα 8: σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, πεποίθηση ότι το αρμόδιο για την λήψη της αποκάλυψης 

πρόσωπο εμπλέκεται ή ενδεχομένως εμπλέκεται στην επιλήψιμη πράξη, έλλειψη των προβλεπόμενων 

ενεργειών από τους εσωτερικούς μηχανισμούς αποκαλύψεων 20 μέρες μετά την αποκάλυψη), στον 

Υπουργό του Στέμματος ή στον Διαμεσολαβητή (τμήματα 10: εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις 

των τμημάτων 7-9 και το αρμόδιο πρόσωπο ή η αρμόδια αρχή αποφάσισε να μην ερευνήσει την 

αποκάλυψη, ξεκίνησε την διερεύνηση της αποκάλυψης αλλά δεν σημείωσε ουσιαστική πρόοδο, 

τελείωσε την έρευνα και δεν προχώρησε σε καμία από τις προβλεπόμενες ενέργειες). 

62. Ο νόμος της Γαλλίας Loi Sapin II προβλέπει καταρχήν ότι πρέπει να εξαντληθούν οι 

εσωτερικοί δίαυλοι πριν οι πληροφοριοδότες καταφύγουν σε εξωτερικούς μηχανισμούς. Όσον αφορά 

την υπηρεσία που λαμβάνει τις αποκαλύψεις, ο νόμος προβλέπει ότι ο πληροφοριοδότης υποβάλλει εν 

πρώτοις την αποκάλυψη, άμεσα ή έμμεσα, στη διεύθυνση της υπηρεσίας του ή στον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο.  Στην περίπτωση που ο αρμόδιος δεν αναλάβει δράση προκειμένου να επιβεβαιώσει τους 

ισχυρισμούς εντός μιας λογικής χρονικής περιόδου, θα πρέπει να γίνει άμεση αποκάλυψη του 

ζητήματος στη δικαστική ή διοικητική αρχή, ή σε επαγγελματικές ενώσεις. Ως έσχατη λύση, αν δεν 

αναλάβουν δράση εντός τριών μηνών οι παραπάνω φορείς, η αποκάλυψη μπορεί να γίνει δημόσια. 

Εντούτοις, όπως και σε άλλες δικαιοδοσίες, η εξάντληση των εσωτερικών διαύλων έχει κάποιες 

εξαιρέσεις. Ειδικότερα, ο νόμος της Γαλλίας προβλέπει ότι στην περίπτωση σοβαρού, επικείμενου 

κινδύνου ή κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης, η αποκάλυψη σχετικά με το ζήτημα μπορεί να 

υποβληθεί άμεσα και δημόσια στους παραπάνω δημόσιους φορείς. Την ίδια προσέγγιση υιοθετεί και ο 

Νόμος της Σουηδίας για την Προστασία ενάντια στην Θυματοποίηση Εργαζομένων που Κρούουν το 

Κώδωνα του Κινδύνου για Σοβαρά Αδικήματα (2016). 

63. Ο νόμος του 2016 της Ολλανδίας για τους πληροφοριοδότες (Dutch House for 

Whistleblowers Act 2016, Wet Huis voor klokkenluiders) ορίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν 

την καταστατική του έδρα στην Ολλανδία και στις Κάτω Χώρες και διαθέτουν 50 ή παραπάνω 

εργαζόμενους, πρέπει να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία εσωτερικούς διαύλους 

αποκαλύψεων, οι οποίοι θα ορίζουν, μεταξύ άλλων, υπό ποιές συνθήκες μπορούν οι εργαζόμενοι να 

αποκαλύπτουν επιλήψιμες συμπεριφορές εκτός της επιχείρησης.  Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις 

που η αντίδραση στην αποκάλυψη του εργαζόμενου είναι ανεπαρκής, ο εργαζόμενος θα πρέπει να 

αξιολογήσει το όφελος για το δημόσιο συμφέρον από την εξωτερική αποκάλυψη, σε σύγκριση με το 

όφελος για το συμφέρον του εργοδότη, αν το ζήτημα μείνει απόρρητο. Ο νόμος προβλέπει ότι οι 

αποκαλύψεις πρέπει να γίνονται πρώτα εσωτερικά, εντός της επιχείρησης, και ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να εξετάζουν επαρκώς την αποκάλυψη. Όταν για ορισμένους λόγους δεν είναι εφικτή η 

εσωτερική αποκάλυψη (δηλαδή σε σοβαρές και επείγουσες καταστάσεις, ή όταν εμπλέκονται 

υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης), το πρόσωπο μπορεί άμεσα να υποβάλει την αποκάλυψη στη 

                                                      
57 https://www.gov.uk/government/publications/blowing-the-whistle-list-of-prescribed-people-and-bodies--2/whistleblowing-

list-of-prescribed-people-and-bodies 
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σχετική δημόσια αρχή.58 Ενώ η Σλοβενία δε διαθέτει συγκεκριμένο νόμο για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών, το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Νόμου Ακεραιότητας και Αποτροπής της Διαφθοράς 

(Integrity and Prevention of Corruption Act (IPCA)) επικεντρώνεται στην προστασία των 

εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει κάποιες διεθνώς 

αναγνωρισμένες αρχές για την προστασία των πληροφοριοδοτών, όπως την απαίτηση να παρέχονται 

εσωτερικοί και εξωτερικοί δίαυλοι αποκαλύψεων. Τέλος, ο ν. 04/L-043 του Κοσσόβου για την 

προστασία των πληροφοριοδοτών, διευκρινίζει ότι παρέχεται προστασία όταν η αποκάλυψη 

υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή δημόσιου φορέα σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο, σε θεσμούς, ή σε 

δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις (άρθρο 1). Επιπλέον, ο πληροφοριοδότης πρέπει να διαθέσει 

πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες πράξεις «στο πρόσωπο που επίσημα διαχειρίζεται τις 

αποκαλύψεις επιλήψιμων συμπεριφορών ή σε οποιονδήποτε άλλον επόπτη». Οι παράνομες 

δραστηριότητες ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο έγγραφης αποκάλυψης, μέσω ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προφορικώς (άρθρο 5).59 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να παρέχει προστασία σε όσους προβαίνουν σε εσωτερική αποκάλυψη, εντός 
ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, καθώς και σε όσους προβαίνουν σε εξωτερική αποκάλυψη, 
στις αρχές επιβολής του νόμου, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στην κοινωνία των πολιτών. 
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συγκέντρωση πληροφοριών για την υποχρέωση λογοδοσίας, 
σαφείς, ασφαλείς και διαφοροποιημένοι δίαυλοι αποκαλύψεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Ο 
νόμος θα πρέπει να απαιτεί, ή τουλάχιστον να παροτρύνει, τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν και 
να θέσουν σε λειτουργία εσωτερικούς διαύλους για την αρχική διαχείριση των αποκαλύψεων και 
να παρέχουν οδηγίες στους εργαζόμενους σχετικά με τη χρήση αυτών των διαύλων, προκειμένου 
να προωθείται η επίλυση του ζητήματος από τις επιχειρήσεις. Αν ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση 
την αρχική αποκάλυψη σε εσωτερικούς διαύλους θα πρέπει να επιτρέπει την εξωτερική 
αποκάλυψη στις περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω ή όταν η αποκάλυψη σε πρώτο 
εσωτερικό επίπεδο συνεπάγεται κίνδυνο για το πρόσωπο που προβαίνει σε αποκάλυψη. Αν οι 
επιχειρήσεις αδυνατούν να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία αυτούς τους διαύλους, 
θα πρέπει να παρέχουν τους λόγους στα ετήσια δελτία τους. Οι εξωτερικοί δίαυλοι θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν (1) ένα ευρύ φάσμα φορέων και διευθύνσεων ή (2) μια μόνη 
υπηρεσία λήψης προστατευόμενων αποκαλύψεων (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο V).   

Επισήμανση: Η ελληνική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να περιορίσει την προστασία στην αποκάλυψη των 

σοβαρότερων εγκλημάτων σε πρώτο στάδιο. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο βασικός εξωτερικός 

μηχανισμός αποκαλύψεων θα πρέπει να είναι ο εισαγγελέας. 

5.  Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της αποκάλυψης  

64. Η αρχή της εμπιστευτικότητας δεν πρέπει να συγχέεται με την δυνατότητα αποδοχής 

ανώνυμων καταγγελιών, η οποία συνίσταται στη μη αποκάλυψη της ταυτότητας και της πηγής 

πληροφόρησης. Αντίθετα, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας συνίσταται στη μη γνωστοποίηση και 

διαφύλαξη της ταυτότητας και της πηγής της αποκάλυψης ενώ τα τελευταία είναι γνωστά στο 

παραλήπτη της αποκάλυψης. Εκτός περιπτώσεων όπου η επώνυμη αποκάλυψη επιβάλλεται από τον 

                                                      
58 Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από: Dutch House for Whistleblowers Act, Clifford Chance Client Briefing, 28 Ιουνίου 

2016 (ανακτήθηκε από: www.cliffordchance.com/briefings/2016/06/dutch_house_for_whistleblowersact.html).  
59 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20protection%20of%20informants.pdf 

http://www.cliffordchance.com/briefings/2016/06/dutch_house_for_whistleblowersact.html
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νόμο,60 και περιπτώσεων που το πρόσωπο που αποκαλύπτει έχει δώσει ρητή συγκατάθεσή, ο 

παραλήπτης της αποκάλυψης θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους εμπιστευτικότητας. 

5.1.  Διεθνή πρότυπα 

65. Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για τους Εσωτερικούς Ελέγχους, τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και τη Συμμόρφωση του 2010 προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για «εμπιστευτικές αποκαλύψεις στο 

μέτρο του δυνατού». Η Αρχή 18 της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των 

Πληροφοριοδοτών προβλέπει ότι οι πληροφοριοδότες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μη 

γνωστοποιούν την ταυτότητά τους, για προσωπικούς λόγους και για λόγους έμφασης στην ουσία της 

αποκάλυψης και όχι στο πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη. Εθνικά και διεθνή πλαίσια 

προστασίας δεδομένων συμβάλλουν επίσης στην προστασία της ταυτότητας των προσώπων που 

αποκαλύπτουν (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο 8). 

5.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

66. Η εμπιστευτικότητα μπορεί να εξασφαλιστεί εάν οι αποκαλύψεις των πληροφοριοδοτών 

δημοσίου συμφέροντος εξαιρούνται από τις διατάξεις περί ελευθερίας της πληροφόρησης. Σε αυτήν 

την κατεύθυνση, η νομοθεσία της Ιταλίας εξαιρεί τις πληροφορίες περί αδικημάτων που 

αποκαλύπτουν δημόσιοι υπάλληλοι από τον πεδίο της ελεύθερης πληροφόρησης. Ανάλογη διάταξη 

περιέχεται και στον νόμο προστασίας πληροφοριοδοτών που πολύ πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ στην 

Ιταλία.61 Ο νόμος NZ PDA της Νέας Ζηλανδίας ορίζει ότι αιτήματα βάσει του νόμου Επίσημης 

Πληροφόρησης (Official Information Act) πρέπει να απορρίπτονται, αν ενδέχεται να αναγνωριστεί 

κάποιο πρόσωπο που έχει υποβάλει προστατευόμενη αποκάλυψη (τμήμα 19(2)). Πειθαρχικές 

διατάξεις για παραβίαση απαιτήσεων εμπιστευτικότητας (και η επιβολή τους) μπορούν να ενισχύσουν 

την εμπιστοσύνη των πληροφοριοδοτών στους μηχανισμούς υποβολής αποκαλύψεων. Στην Κορέα, η 

αποκάλυψη της ταυτότητας πληροφοριοδότη, ή στοιχείων από τα οποία που μπορεί να συνάγεται η 

ταυτότητά του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 ετών ή με πρόστιμο 30 εκατομμυρίων KRW.62 Στις 

ΗΠΑ βάσει του Κανονισμού 21F-7 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η SEC δεν 

μπορεί να προβαίνει, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, στην αποκάλυψη πληροφοριών, οι οποίες εύλογα 

ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα ενός πληροφοριοδότη. Στη Νέα Ζηλανδία τηρείται 

εμπιστευτικότητα σε σχέση με τον πληροφοριοδότη, εκτός εάν ο ίδιος συναινέσει γραπτώς στην 

αποκάλυψη πληροφοριών, ή εάν το πρόσωπο που έλαβε την προστατευόμενη αποκάλυψη εύλογα 

θεωρεί ότι η αποκάλυψη των στοιχείων του πληροφοριοδότη είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματική εξέταση του ζητήματος, ή για την αποτροπή σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία 

ή την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Ο ολλανδικός νόμος για τους πληροφοριοδότες (Dutch House of 

Whistleblowers Act) ορίζει ότι πρέπει να τηρείται εμπιστευτικότητα σε σχέση με την αποκάλυψη, 

όταν αυτό απαιτείται από το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόβλεψης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας σχετικά 
με το όνομα και τα στοιχεία ταυτότητας του πληροφοριοδότη, τόσο στους εσωτερικούς 
μηχανισμούς αποκαλύψεων των επιχειρήσεων, όσο στις αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν 

                                                      
60 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (UNODC, 2015), σελ 48. 
61 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o private, υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο της Ιταλίας 

στις 15 Νοεμβρίου 2017. 

62 Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Κεφάλαιο V Άρθρο 30 (1). 
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αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών. Η Ελλάδα θα μπορούσε, επίσης, να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εξαίρεσης των αποκαλύψεων από την εφαρμογή των διατάξεων περί ελευθερίας της 
πληροφόρησης, καθώς και να επιβάλλει κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα για την παραβίαση των 
απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Η Ελλάδα θα μπορούσε, επίσης, να απαγορεύσει την αποκάλυψη 
της ταυτότητας πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός 
ορισμένων περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η αποκάλυψη της ταυτότητας πληροφοριοδότη (για 
παράδειγμα, αν η υπόθεση οδηγήσει σε δίκη και ο πληροφοριοδότης κληθεί ως μάρτυρας). Η 
Ελλάδα θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι σε τέτοιες υποθέσεις παρέχεται στον 
πληροφοριοδότη σχετική ενημέρωση και πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως, για παράδειγμα, 
μέτρα προστασίας μαρτύρων. 

6.  Εξέταση του ενδεχομένου ανώνυμων αποκαλύψεων  

6.1.  Διεθνή πρότυπα 

67.  Το άρθρο 13(2) UNCAC απαιτεί από τα κράτη μέρη, εφόσον ενδείκνυται, να παρέχουν σε 

πολίτες πρόσβαση σε αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, ώστε να πραγματοποιήσουν σχετικές 

αποκαλύψεις, ακόμη και ανώνυμα. Ο Τεχνικός Οδηγός της UNCAC προβλέπει επίσης ότι τα κράτη 

μέρη μπορούν να εξετάσουν εάν είναι εφικτή η πρόβλεψη υποβολής ανώνυμων αποκαλύψεων. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται είναι πρακτικά δύσκολο να παρασχεθεί ολοκληρωμένη προστασία σε 

πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι άγνωστη. Οι ανώνυμες αποκαλύψεις καθιστούν, επίσης, 

δύσκολη την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών από το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη, οι 

οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της επιλήψιμης 

συμπεριφοράς. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν στην ακούσια συνέπεια της δημιουργίας λανθασμένων ή 

εκδικητικών ισχυρισμών, αν το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη δεν μπορεί να αναγνωριστεί 

και να λογοδοτήσει. Επιπλέον, λόγω της ανωνυμίας, το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη 

ενδέχεται να μην ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε η αρχή ή ο παραλήπτης 

της αποκάλυψης. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προωθήσει την αναφορά του και σε άλλους διαύλους 

δημιουργώντας επάλληλες έρευνες επί της αποκάλυψης.  

6.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

68. Το Πρόγραμμα Πληροφοριοδοτών (Whistleblower Program) της SEC επιτρέπει την 

ανώνυμη αποκάλυψη μέσω νομικού εκπροσώπου. Όπως επισημαίνεται οι νομικοί εκπρόσωποι 

μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο για την προστασία των πληροφοριοδοτών αφού 

μπορούν να τους κατευθύνουν στις αρμόδιες αρχές, στη διατύπωση ολοκληρωμένων και σοβαρών 

αποκαλύψεων και να δώσουν οδηγίες για την διατήρηση της ανωνυμίας. Οι πληροφοριοδότες πρέπει, 

επίσης, την ώρα της υποβολής της ανώνυμης αποκάλυψης, να παρέχουν στον νομικό εκπρόσωπο ένα 

συμπληρωμένο ειδικό έντυπο (TCR), υπογεγραμμένο, με ποινή σε περίπτωση ψευδορκίας. Ωστόσο, οι 

πληροφοριοδότες πρέπει να αποκαλύψουν κατά κανόνα την ταυτότητά τους πριν η SEC τους 

καταβάλει κάποια αποζημίωση (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο 9).63 Ο νόμος NZ PDA της Νέας Ζηλανδίας 

εξουσιοδοτεί τον Διαμεσολαβητή να παρέχει προστασία και οδηγίες σε οργανισμούς και 

εργαζόμενους, όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν οι αποκαλύψεις να 

πραγματοποιηθούν ανώνυμα (τμήμα 19(3)). Στο Κόσσοβο, ο ν. 04/L-043 για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών ορίζει ότι ο εργοδότης ή ο επόπτης που λαμβάνει την αποκάλυψη, πρέπει να 

προστατεύει την ανωνυμία του πληροφοριοδότη (άρθρο 5). 

                                                      
63 Βλ.  Rule 21F-7. 

https://www.sec.gov/about/offices/owb/reg-21f.pdf#nameddest=21F-7
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Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα, κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου αναγνώρισης της ανωνυμίας, πρέπει να λάβει 
υπόψη τις παραπάνω δυσκολίες όσον αφορά την παροχή αποτελεσματικής προστασίας και 
συμπληρωματικών μέτρων σε ανώνυμους πληροφοριοδότες. Επίσης, στο ελληνικό πλαίσιο, η 
παροχή της δυνατότητας ανώνυμων αποκαλύψεων μπορεί να μη βοηθήσει στη βελτίωση της 
αρνητικής αντίληψης που επικρατεί σε σχέση με τους πληροφοριοδότες. Συνεπώς, ακόμη κι αν η 
Ελλάδα αποφασίσει να παράσχει τη δυνατότητα υποβολής ανώνυμης αποκάλυψης, αυτό θα 
μπορούσε ενδεχομένως να γίνεται μόνο μέσω της χρήσης νομικού συμβούλου. 

7. Ενέργειες μετά την αποκάλυψη 

7.1.  Διεθνή πρότυπα 

69. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών 

προβλέπει ότι οι αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών πρέπει να ερευνώνται αμέσως και να προκύπτουν 

χειροπιαστά αποτελέσματα από τις έρευνες του εργοδότη ή της αρμόδιας δημόσιας αρχής. Προβλέπει, 

επίσης, ότι ο πληροφοριοδότης που προβαίνει σε αποκάλυψη εντός της επιχείρησης, πρέπει, κατά 

κανόνα, να ενημερώνεται από το πρόσωπο στο οποίο υποβλήθηκε η αποκάλυψη, σχετικά με τις 

ενέργειες που έχουν ληφθεί.  

7.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

70. Ο νόμος NZ PDA της Νέας Ζηλανδίας προβλέπει τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιεί 

ο Διαμεσολαβητής όταν λαμβάνει προστατευόμενες αποκαλύψεις. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα 17(2) 

προβλέπει ότι, όταν παραπέμπονται πληροφορίες προς διερεύνηση από μία αρμόδια αρχή σε άλλη, η 

αρχή που αρχικά έλαβε την προστατευόμενη αποκάλυψη πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο που 

πραγματοποίησε την αποκάλυψη. Η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς της Κορέας (Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) και η αντίστοιχη 

υπηρεσία πληροφοριοδοτών της Ολλανδίας (Dutch House of Whistleblowers) έχουν αναλάβει την 

ευθύνη, βάσει των καταστατικών τους, να λαμβάνουν, να ερευνούν και να αναφέρουν 

προστατευόμενες αποκαλύψεις (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο IV). Ο ολλανδικός νόμος για τους 

πληροφοριοδότες (Dutch House of Whistleblowers Act) δίνει επίσης στον εργαζόμενο το δικαίωμα να 

λάβει εμπιστευτικές συμβουλές από τον έμπιστο σύμβουλο της επιχείρησης, ή από έναν σύμβουλο της 

υπηρεσίας των πληροφοριοδοτών, ή από έναν δικηγόρο, ή από άλλο σύμβουλο, προκειμένου να 

προβεί στην αποκάλυψη κατά τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

καθορίσουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκαλύψεων τους «τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται η εσωτερική αποκάλυψη», συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορεί να 

αναμένει το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη, σε συνέχεια της αποκάλυψής του. Ο νόμος της 

Ουγγαρίας για τους πληροφοριοδότες (Hungary’s Whistleblowing Act)64 περιλαμβάνει διάφορους 

περιορισμούς ως προς τη διερεύνηση των αποκαλύψεων συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης 

προθεσμίες των επιχειρήσεων, προκειμένου να ερευνήσουν τις αποκαλύψεις (βλ. παρακάτω, 

Κεφάλαιο 8). Παρόλο που είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι γίνονται άμεσες και αποτελεσματικές 

ενέργειες μετά τις αποκαλύψεις, πολύ σύντομες προθεσμίες ενδεχομένως να μην είναι ενδεδειγμένες 

για αποκαλύψεις που αφορούν ύποπτες πράξεις δωροδοκίας ή άλλα περίπλοκα οικονομικά 

εγκλήματα. 

                                                      
64 Act CLXV of 2013 on Complaints and Public Interest Disclosure (Whistleblowing Act). 
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Νομοθετική πρόταση 

Ο ελληνικός νόμος θα πρέπει να ορίζει τις εξουσίες διερεύνησης που διαθέτει η επιχείρηση ή 
δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσίες που λαμβάνουν προστατευόμενες αποκαλύψεις, καθώς και την 
ευθύνη ενημέρωσης των προσώπων που αποκαλύπτουν, σε σχέση με την πορεία της 
αποκάλυψής τους. 

8. Διαβεβαίωση ότι ο νόμος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν αποτελεί 

εμπόδιο για την υποβολή αποκαλύψεων  

8.1. Διεθνή πρότυπα 

71. Η λειτουργία των συστημάτων πληροφοριοδοτών, στην πλειοψηφία των υποθέσεων, 

βασίζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της συλλογής, καταγραφής, αποθήκευσης, 

γνωστοποίησης, μεταφοράς και καταστροφής δεδομένων που σχετίζονται με κάποιο πρόσωπο, του 

οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η διασφάλιση 

της προστασίας των δεδομένων πρέπει να εξισορροπείται με την ανάγκη εξασφάλισης 

αποτελεσματικών και προστατευτικών συστημάτων πληροφοριοδοτών.  

72. Από την άλλη, ενώ οι υπάρχοντες νόμοι και κανονισμοί για τους πληροφοριοδότες έχουν 

σχεδιαστεί να παρέχουν συγκεκριμένη προστασία στους πληροφοριοδότες, σπάνια κάνουν ειδική 

αναφορά στην προστασία του προσώπου σε βάρος του οποίου υποβάλλεται η αποκάλυψη, ειδικότερα 

όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Όπως επισημαίνεται από την «Ομάδα 

Εργασίας βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/EC», τα συστήματα πληροφοριοδοτών ενέχουν τον 

πολύ σοβαρό κίνδυνο στιγματισμού και θυματοποίησης του προσώπου στο πλαίσιο του οργανισμού 

που ανήκει», ακόμα και προτού ενημερωθεί το πρόσωπο σχετικά με την αποκάλυψη σε βάρος του και 

προτού να διερευνηθεί αν επιβεβαιώνονται ή όχι τα σχετικά γεγονότα.65 

73. Η Οδηγία 95/46/EC της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων, όπως συμπληρώθηκε από 

τη Γνωμοδότηση 1/2006 της Ομάδας Εργασίας, επισημαίνει ότι η εφαρμογή των κανονισμών 

προστασίας δεδομένων στα συστήματα πληροφοριοδοτών θέτει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη 

νομιμότητα (άρθρο 7), την ασφάλεια και τη διαχείριση (άρθρα 16 και 17) των συστημάτων 

πληροφοριοδοτών, την αναλογικότητα κα την ποιότητα στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων 

(άρθρο 6) και τα δικαιώματα των κατηγορούμενων προσώπων (άρθρα 11 και 12). Πιο συγκεκριμένα, 

η Οδηγία προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας κατά 

δίκαιο και νόμιμο τρόπο, να συλλέγονται για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται 

ρητά, και να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δε συνάδουν με τη διαδικασία ή δε σχετίζονται με 

αυτήν, καθώς και ότι πρέπει τα επεξεργαζόμενα δεδομένα να είναι επαρκή, σχετικά και όχι 

δυσανάλογα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή/και αναλύονται περαιτέρω. 

Επιπλέον, η Οδηγία ορίζει ότι το κατηγορούμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα ενημέρωσης για την 

αποκάλυψη, αλλά και πρόσβασης στο περιεχόμενο της αποκάλυψης, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα 

σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, η σχετική ενημέρωση και πρόσβαση μπορεί να καθυστερήσει εάν 

αντιβαίνει στην αποτελεσματική διερεύνηση της αποκάλυψης ή της συγκέντρωσης των απαραίτητων 

αποδεικτικών στοιχείων. 

                                                      
65 Γνωμοδότηση 1/2006 της Ομάδας Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/EC για την εφαρμογή των 

κανόνων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων στα εσωτερικά συστήματα αποκαλύψεων πληροφοριοδοτών, σελ. 

7. 
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74. Τέλος, τα άρθρα 18-20 της Οδηγίας, όπως έχουν ενσωματωθεί στον ελληνικό ν. 2472/1997, 

άρθρο 7, προβλέπουν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που εγκαθιστούν και θέτουν σε λειτουργία 

συστήματα εσωτερικού συναγερμού, να υποβάλλουν γνωστοποίηση στις εθνικές αρχές προστασίας 

δεδομένων, και την υποχρέωση ανάλογου ελέγχου από αυτές τις αρχές (βλ. παραπάνω, Κεφάλαιο 

2.6). Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δε πρέπει μόνο να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο θα τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

την προστασία δεδομένων, αλλά και να ενημερώνουν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  

75. Αυτό το πλαίσιο σύντομα θα ενισχυθεί από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού για 

την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ τον Μάιο 2018.66 Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει 

αυστηρότερες διατάξεις προστασίας δεδομένων και ισχυρότερα μέτρα εφαρμογής τους από τις 

επιχειρήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές∙ τα υψηλότερα διοικητικά πρόστιμα για την παραβίαση της 

νομοθεσίας προστασίας δεδομένων έχουν καθιερωθεί στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή 4% του 

συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους. Συνεπώς, ο 

Γενικός Κανονισμός θα επηρεάσει ευρύτατα του εσωτερικούς μηχανισμούς αποκαλύψεων στο 

πλαίσιο επιχειρήσεων και η ΑΠΔΠΧ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όσον αφορά την εποπτεία και 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών. Επίσης, θα έχει την αρμοδιότητα της 

λήψης καταγγελιών από εργαζόμενους που θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα 

προστασίας δεδομένων τους, ως αποτέλεσμα αποκάλυψης.  

8.2. Άλλες εθνικές νομοθεσίες 

76. Ο νόμος της Ουγγαρίας για τους πληροφοριοδότες (Hungary’s Whistleblowing Act) 

περιλαμβάνει πολυάριθμες διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί αποκαλύψεων 

του ιδιωτικού τομέα συμμορφώνονται με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Οι εργοδότες 

οφείλουν να γνωστοποιούν στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων τη λειτουργία μηχανισμού 

εσωτερικών αναφορών, ενώ η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον 

ολοκληρωθεί η κοινοποίηση. Ωστόσο στην πράξη αυτή η υποχρέωση έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μηχανισμούς αποκαλύψεων, προκειμένου να αποφύγουν την επιπλέον 

κανονιστική επιβάρυνση. Ο νόμος επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές, σε δικαστήρια και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα εμπλέκεται στη διερεύνηση 

του ζητήματος. Επίσης, ορίζει ότι ευαίσθητα δεδομένα δε θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο 

επεξεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προστασίας πληροφοριοδοτών. Αυτό ενδεχομένως 

δημιουργεί εμπόδια στην αποτελεσματική προστασία μια αποκάλυψης. Για παράδειγμα, μπορεί να 

είναι σημαντική η απόκτηση πληροφοριών ποινικού μητρώου για εικαζόμενα αδικήματα, ή 

πληροφοριών πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων για εικαζόμενες διακρίσεις και ούτω καθεξής.  

Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη πρέπει να ενημερώνεται για 

αυτήν– εκτός από την περίπτωση στην οποία οι πληροφορίες σε σχέση με τον πληροφοριοδότη είναι 

εμπιστευτικές. Πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του στην ιδιωτικότητα και στα 

επανορθωτικά μέτρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η κοινοποίηση μπορεί να καθυστερήσει, αν 

απειλείται η διεξαγωγή της έρευνας από την άμεση ενημέρωση του προσώπου σε βάρος του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη. Ο νόμος περιλαμβάνει διάφορους περιορισμούς: 6μηνες προθεσμίες 

στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων, προκειμένου να ερευνήσουν τις αποκαλύψεις∙ προθεσμία 

30 ημερών για να ερευνήσουν τις αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών∙ προθεσμία 60 ημερών για την 

καταστροφή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την έρευνα, αν η αποκάλυψη κρίνεται αβάσιμη 

και περαιτέρω ενέργειες δεν κρίνονται αναγκαίες. Παρότι οι σύντομες προθεσμίες θεωρητικά 

                                                      
66 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, καταργώντας την Οδηγία 95/46/EC (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), ανακτήθηκε από: ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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σχετίζονται με το δικαίωμα στη λήθη, δεν είναι επαρκείς για περίπλοκες υποθέσεις δωροδοκίας ή 

άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Πρέπει επομένως να αποφεύγεται οποιαδήποτε υποχρεωτική 

απαίτηση καταστροφής δεδομένων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι πιθανό μια 

τέτοια απαίτηση να αντιφάσκει προς άλλες νομικές υποχρεώσεις, όπως τις περιόδους διατήρησης 

δεδομένων, βάσει λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών.67 

77. Ο ολλανδικός νόμος για τους πληροφοριοδότες (Dutch House of Whistleblowers Act) 

προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να συμμορφώνονται με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων∙ για παράδειγμα, ενημερώνοντας την ολλανδική Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και 

πληροφορώντας επαρκώς τους εργαζόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους. 

Νομοθετική πρόταση 

Στο πλαίσιο των πιθανών τροποποιήσεων του Νόμου για την Προστασία του Ατόμου από την 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να εναρμονιστεί ο τελευταίος με 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η Ελλάδα πρέπει να εξισορροπήσει από την 
μία την ανάγκη προώθησης και προστασίας αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικών 
αποκαλύψεων σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και από την άλλη την 
ανάγκη προστασίας του δικαιώματος των εργαζομένων στην ιδιωτική ζωή. Ειδικότερα, η Ελλάδα 
χρειάζεται να διασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ του δικαίου προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και των προστατευόμενων αποκαλύψεων, όσον αφορά τη διασφάλιση των όρων 
εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος και της 
δυνατότητάς να διεξαχθεί έρευνα, καθώς και της δίκαιης μεταχείρισης του προσώπου που 
φέρεται να προέβη σε επιλήψιμη συμπεριφορά. 

9.  Χρηματικά κίνητρα για αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών  

9.1.  Εθνικές νομοθεσίες 

78. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα χρηματικά κίνητρα μπορούν να παροτρύνουν τους 

εργαζόμενους να αποκαλύψουν επιλήψιμες συμπεριφορές εξωτερικά, στις αρχές επιβολής του 

νόμου.68 Ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε πιο ποιοτικές, επαρκώς τεκμηριωμένες και αληθείς 

αποκαλύψεις ή να θεωρηθούν ισχυρό κίνητρο για τον ιδιωτικό τομέα προς καθιέρωση 

αποτελεσματικών εσωτερικών προγραμμάτων αποκαλύψεων και προστασίας πληροφοριοδοτών. 

Ωστόσο, τα χρηματικά κίνητρα εξαρτώνται κατά κανόνα από το ποσοστό επιτυχίας των αρχών 

επιβολής του νόμου να ανακτήσουν τα προϊόντα του εγκλήματος συνέπεια της αποκάλυψης. Συνεπώς, 

τα χρηματικά κίνητρα δεν αποζημιώνουν πάντα ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη χρηματική ζημία 

που υφίστανται οι πληροφοριοδότες. Προς το παρόν, μόλις δύο κράτη μέλη της Ομάδας Εργασίας του 

ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας παρέχουν χρηματικά κίνητρα στους πληροφοριοδότες, οι ΗΠΑ και η 

Νότια Κορέα. 

                                                      
67 Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από: “New whistleblowing law generates new data privacy issues in Hungary,” The Privacy 

Advisor, 26 Νοεμβρίου 2013 (ανακτήθηκε από: iapp.org/news/a/new-whistleblowing-law-generates-new-data-

privacy-issues-in-hungary).  
68 Βλ. Ωστόσο Leslie Berger, Stephen Perreault, and James Wainberg (2017) Hijacking the Moral Imperative: 

How Financial Incentives Can Discourage Whistleblower Reporting. AUDITING: A Journal of 

Practice & Theory: August 2017, Vol. 36, No. 3, σελ. 1-14. 

https://iapp.org/news/a/new-whistleblowing-law-generates-new-data-privacy-issues-in-hungary/
https://iapp.org/news/a/new-whistleblowing-law-generates-new-data-privacy-issues-in-hungary/
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79. Ο νόμος Dodd-Frank εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και την 

Επιτροπή Προθεσμιακών Εμπορευματικών Συναλλαγών (Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) να ανταμείβουν πρόσωπα, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις σε 

κινητές αξίες, εμπορευματικές συναλλαγές ή με δωροδοκία αλλοδαπών υπαλλήλων κατά παράβαση 

του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) και του νόμου 

εμπορευματικών συναλλαγών Commodity Exchange Act, οδηγώντας σε κυρώσεις ύψους άνω του 

ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ο πληροφοριοδότης μπορεί να λάβει ποσό ύψους 10% ως 30% των 

ανακτηθέντων εγκληματικών προϊόντων.69 Για τον καθορισμό του ποσού της ανταμοιβής, η SEC 

λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η σημασία των πληροφοριών ή της συμβολής του πληροφοριοδότη 

στην επιτυχία των δικαστικών ή διοικητικών ενεργειών. Όλες οι ανταμοιβές καταβάλλονται από το 

ταμείο SEC Investor Protection Fund. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, η SEC έχει προσφέρει 

παραπάνω από 162 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε 47 πληροφοριοδότες, ενώ οι κυρώσεις της SEC σε 

επιχειρήσεις σαν συνέπεια των αποκαλύψεων πληροφοριοδοτών έχουν οδηγήσει σε παραπάνω από 

975 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.70 

80. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ για την ανταμοιβή πληροφοριοδοτών (US Internal 

Revenue Service- Whistleblower Informant Award), η Υπηρεσία Εγχώριων Εσόδων (IRS) μπορεί να 

καταβάλλει χρηματικά ποσά σε πληροφοριοδότες που παρέχουν πληροφορίες, οι οποίες οδηγούν στην 

είσπραξη φόρων, προστίμων, τόκων ή άλλων ποσών από μη συμμορφούμενους φορολογούμενους. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρέχονται δύο είδη ανταμοιβών:  

 Αν οι φόροι, τα πρόστιμα, οι τόκοι και άλλα διαφιλονικούμενα ποσά υπερβαίνουν τα 2 εκατ. 

δολ. ΗΠΑ, η IRS καταβάλλει 15-30% από το εισπραχθέν ποσό. Αν η υπόθεση αφορά ένα 

μόνο πρόσωπο, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του πρέπει να είναι υψηλότερο από 200.000 

δολ. ΗΠΑ.  

 Στις υποθέσεις που τα διαφιλονικούμενα ποσά δεν ξεπερνούν τα 2 εκατ. δολ. ΗΠΑ ή όταν 

το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του ενός φορολογούμενου είναι χαμηλότερο από 200.000 

δολ. ΗΠΑ, το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ο πληροφοριοδότης είναι 15%, χωρίς το 

ποσό αυτό να υπερβαίνει τα 10 εκατ. Δολ. ΗΠΑ.  

81. Στην Κορέα, η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς της 

Κορέας:  

 Αν η αποκάλυψη συμβάλλει άμεσα στην ανάκτηση ή στην αύξηση απολαβών, ή στη μείωση 

δαπανών των δημόσιων υπηρεσιών, ο πληροφοριοδότης που αξιοποιεί τον εσωτερικό 

μηχανισμό συναγερμού ανταμείβεται με ποσό ύψους 4-20% του ανακτηθέντος ποσού, χωρίς 

το ποσό αυτό να υπερβαίνει το 1.8 εκατ. δολ. ΗΠΑ (2 δισ. KRW).  

 Αν η αποκάλυψη εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ή οδηγεί σε θεσμικές βελτιώσεις ή 

πειθαρχικές ενέργειες, ο πληροφοριοδότης, ο οποίος αξιοποιεί είτε τον εσωτερικό είτε τον 

εξωτερικό μηχανισμό αναφοράς, ανταμείβεται χρηματικά, με ποσό που δεν είναι υψηλότερο 

από 180.000 δολ. ΗΠΑ (200 εκατ. KRW).  

Νομοθετική πρόταση 

                                                      
69 15 U.S. Code § 78u–6 - Securities whistleblower incentives and protection. 

70 2017 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program, US Securities and Exchange Commission 

(ανακτήθηκε από: www.sec.gov/files/sec-2017-annual-report-whistleblower-program.pdf). 

http://www.sec.gov/files/sec-2017-annual-report-whistleblower-program.pdf
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Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εισάγει χρηματικές ανταμοιβές ή κίνητρα 
για πληροφοριοδότες, τα οποία να υπολογίζονται βάσει ποσοστών επί των ποσών που 
ανακτώνται από κυρώσεις σε συνέχεια της αποκάλυψης της επιλήψιμης συμπεριφοράς. Ωστόσο, 
επειδή η ανάκτηση ποσών δεν είναι πάντοτε δυνατή η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά 
την οικονομική βιωσιμότητα του μηχανισμού ανταμοιβής μακροπρόθεσμα. Επίσης, η Ελλάδα 
πρέπει να εξετάσει αν στο πλαίσιο των συνθηκών της Ελλάδας, η παροχή χρηματικών ανταμοιβών 
για την αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς, μπορεί να ενισχύσει την αρνητική αντίληψη που 
επικρατεί σε σχέση με τους πληροφοριοδότες. Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, μελετούν το 
ενδεχόμενο προσθήκης χρηματικών κινήτρων στις προτάσεις νομοθεσίας τους περί 
πληροφοριοδοτών. Αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους συνομιλητές της 
Ελλάδας, όσον αφορά τους προβληματισμούς για την υιοθέτηση τέτοιων διατάξεων.71 

10.  Ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού στις επιχειρήσεις ως ελαφρυντικό 

στοιχείο 

10.1.  Εθνικές νομοθεσίες 

82. Σε 12 συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας, τα 

προγράμματα ή τα μέτρα εσωτερικών ελέγχων, κώδικα δεοντολογίας και εταιρικής συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού και προστασίας πληροφοριοδοτών, 

μπορούν να αποτελέσουν μέσα υπεράσπισης ή ελαφρυντικά στοιχεία στην περίπτωση νομικής 

ευθύνης της επιχείρησης.72 Σε μερικές χώρες, το σύστημα εταιρικής συμμόρφωσης μπορεί ακόμα και 

να εξαλείψει κάποιο στοιχείο της αξιόποινης πράξης, το οποίο οι διωκτικές αρχές πρέπει να 

αποδείξουν ότι υφίσταται, προκειμένου να διαπιστωθεί η ευθύνη του νομικού προσώπου. Για 

παράδειγμα, στη Χιλή οι εισαγγελείς «πρέπει να αποδείξουν ότι η επιχείρηση απέτυχε να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει κατάλληλα ένα σύστημα αποτροπής αδικημάτων».73 Σε άλλες χώρες τα νομικό 

πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα εταιρικής συμμόρφωσης για να προβάλλει 

αμυντικούς ισχυρισμούς. Για παράδειγμα, η Ενότητα 12.3(3) του Ποινικού Κώδικα της Αυστραλίας 

προβλέπει ότι συγκεκριμένες μέθοδοι απόδειξης της υπαιτιότητας ενός νομικού προσώπου δεν 

εφαρμόζονται «αν το νομικό πρόσωπο αποδείξει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να 

αποφευχθεί η επιλήψιμη συμπεριφορά». Σε άλλες χώρες τα συστήματα εταιρικής συμμόρφωσης 

ενδεχομένως αποτελούν ελαφρυντικό στοιχείο όταν επιβάλλονται κυρώσεις για δωροδοκία 

αλλοδαπών και άλλα αδικήματα. Αυτή η νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για 

την προώθηση αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τις 

τελευταίες να συμπεριλάβουν τις αποκαλύψεις και την προστασία πληροφοριοδοτών στα 

προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης. 

83. Αν και η ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού στις επιχειρήσεις ως ελαφρυντικό 

στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό κίνητρο εταιρικής συμμόρφωσης, συνεργασίας με 

τις διωκτικές αρχές, και εθελοντικών αποκαλύψεων, η χρησιμοποίηση των  εσωτερικών μηχανισμών 

συναγερμού ως ελαφρυντικού στοιχείου χωρίς σαφή κριτήρια ή οδηγίες, θα μπορούσε να καταστήσει 

                                                      
71 Σχέδια της κυβέρνησης για την εισαγωγή νέων νόμων προστασίας και ανταμοιβής πληροφοριοδοτών, ABC News, 24 

Ιουνίου 2017 (ανακτήθηκε από: www.abc.net.au/news/2017-06-23/kelly-odwyer-announces-whistleblowing-

reforms/8646436). 

72  Αυστρία, Αυστραλία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κορέα, Κάτω 

Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 
73  OΟΣΑ Έκθεση 3ης Φάσης για τη Χιλή, σκέψη 50. 

file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users3/Pelham_D/www.abc.net.au/news/2017-06-23/kelly-odwyer-announces-whistleblowing-reforms/8646436
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users3/Pelham_D/www.abc.net.au/news/2017-06-23/kelly-odwyer-announces-whistleblowing-reforms/8646436
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την διαδικασία επιβολής του νόμου λιγότερο διαφανή και αξιόπιστη.74 Τουλάχιστον επτά 

συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν οδηγίες για δικαστές, εισαγγελείς ή το ευρύ κοινό σχετικά με τον 

τρόπο που πρέπει να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε εταιρίες που διαθέτουν μηχανισμούς 

εσωτερικού συναγερμού.75  

84. Ενδεικτικά, το Τμήμα Κατά της Απάτης (Fraud Section) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

ΗΠΑ (DOJ), δημοσίευσε πρόσφατα έναν κατάλογο με παράγοντες και ερωτήματα, τα οποία 

ανέκυπταν συχνά όταν καλούνταν να αξιολογήσει προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν την 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συναγερμού, τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 

συγκέντρωσε, ανέλυσε και χρησιμοποίησε πληροφορίες από τον μηχανισμό συναγερμού, τη 

σοβαρότητα που επέδειξε στην αξιολόγηση των ισχυρισμών που, αν το σύστημα εταιρικής 

συμμόρφωσης είχε πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες της αποκάλυψης και της έρευνας κτλ.76 

85. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η «αποτυχία επιχειρήσεων να αποτρέψουν τη δωροδοκία» αποτελεί 

σοβαρό αδίκημα, βάσει της Ενότητας 7 του Νόμου 2010 Κατά της Δωροδοκίας (“Bribery Act”). Το 

μόνο μέσο άμυνας μιας επιχείρησης είναι η απόδειξη ότι είχε υιοθετήσει «κατάλληλα μέτρα», 

προκειμένου να αποτρέψει τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου 

Βασιλείου εισήγαγε έξι οδηγίες ή αρχές, προκειμένου να εξειδικεύσει την έννοια «κατάλληλες 

διαδικασίες», οι οποίες επιτρέπουν την απαλλαγή από την ποινική ευθύνη βάσει του Νόμου Κατά της 

Δωροδοκίας77 Ανάμεσα σε αυτές όρισε και την ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμών 

εσωτερικού συναγερμού σε μια επιχείρηση. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων  διατάξεων 
ευθύνης νομικών προσώπων, ή το ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικών στοιχείων κατά την 
επιβολή κυρώσεων, εφόσον η εταιρία διαθέτει αποτελεσματικό πρόγραμμα εταιρικής 
συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού και 
προστασίας πληροφοριοδοτών). Πρέπει, επίσης, κατά την παροχή οδηγιών, να διευκρινιστεί ότι 
η ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού και συνοδευτικών προστατευτικών μέτρων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως απαραίτητο στοιχείο ενός αποτελεσματικού προγράμματος 
εταιρικής συμμόρφωσης, το οποίο θα συνεισφέρει στη μείωση της ευθύνης μιας επιχείρησης.   

  

                                                      
74  Βλ. πχ., 3η Φάση Εσθονίας, σελ. 56-57 (Σύσταση 2(c)) («Παροχή των κατάλληλων οδηγιών όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων, τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο να συναφθεί 

συμφωνία διακανονισμού, καθώς και όσον αφορά τον βαθμό ελάφρυνσης των κυρώσεων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι ο δικαστικός διακανονισμός δεν εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για 

τη δωροδοκία αλλοδαπών.»)  
75  Αυτές είναι η Βραζιλία, η Χιλή, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.  
76 U.S. Department of Justice, Criminal Division Fraud Section, Evaluation of Corporate Compliance Programs (available at: 

www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download). 

77 https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf 
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IV. Στοιχεία της προτεινόμενης νομοθεσίας για τις αποκαλύψεις 

πληροφοριών χάριν ή προς όφελος δημοσίου συμφέροντος: αποτελεσματική 

προστασία από αντίποινα 

86. Η προστασία των πληροφοριοδοτών από αντίποινα είναι σημαντική για την προώθηση 

υποβολής αποκαλύψεων επιλήψιμων συμπεριφορών. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος διαφθοράς είναι 

ιδιαίτερα αυξημένος όπου η υποβολή αποκαλύψεων επιλήψιμων συμπεριφορών δεν υποστηρίζεται ή 

δεν προστατεύεται,78 η προστασία των πληροφοριοδοτών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 

ενθαρρύνει την υποβολή αποκαλύψεων για πράξεις ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας, καθώς 

και για πράξεις κατάχρησης δημοσίου χρήματος, σπατάλης, απάτης, ή άλλων μορφών διαφθοράς που 

διαπράττονται από επιχειρήσεις. Η παροχή αποτελεσματικής προστασίας για τους πληροφοριοδότες 

στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τα οφέλη και τη σημασία του ρόλου τους και ενισχύει την 

καλλιέργεια κουλτούρας ακεραιτότητας στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπάλληλοι όχι μόνο 

γνωρίζουν τον τρόπο υποβολής αποκαλύψεων, αλλά, επίσης, εμπιστεύονται τις σχετικές διαδικασίες. 

Η προστασία των πληροφοριοδοτών από κάθε μορφής αντίποινα αποτελεί, συνεπώς, αναπόσπαστο 

μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας 

και της λογοδοσίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δημιουργία ενός καθαρού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

1.  Καθορισμός του εύρους των αντίποινων για τα οποία παρέχεται προστασία  

1.1.  Διεθνή πρότυπα 

87. Τα αντίποινα στις αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές 

(απόλυση, αναστολή ή υποβιβασμός, μετάθεση ή ανάθεση άλλων υπηρεσιών, αλλαγή καθηκόντων ή 

αμοιβή ή οφέλη ή ανταμοιβές κ.τ.λ.). Μπορούν, επίσης, να λάβουν τη μορφή όχλησης, όπως 

περιθωριοποίησης του πληροφοριοδότη ή αμφισβήτησης των επαγγελματικών ικανοτήτων του, της 

ειλικρίνειας ή ακόμα και της ψυχικής υγείας του.79 Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Προστασία των Πληροφοριοδοτών προβλέπει ότι «οι πληροφοριοδότες πρέπει να προστατεύονται 

από άμεσα ή έμμεσα αντίποινα κάθε μορφής, του εργοδότη ή των προσώπων που εργάζονται ή 

ενεργούν για λογαριασμό του εργοδότη. Οι μορφές τέτοιων αντίποινων μπορεί να περιλαμβάνουν 

απόλυση, αναστολή, υποβιβασμό, απώλεια δυνατοτήτων προαγωγής, μεταθέσεις με χαρακτήρα 

κυρώσεως, μειώσεις ή παρακρατήσεις μισθού, παρενόχληση ή άλλη εκδικητική ή διακριτική 

μεταχείριση» (Αρχή 21). Παρόλο που η Σύσταση δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο 

οποίο μπορεί να προκύψουν αντίποινα, στην αιτιολογική έκθεσή της αναφέρεται σαφώς ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να καθορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία 

απόδειξης της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πραγματοποίησης της αποκάλυψης και εκείνων που 

υφίστανται οι πληροφοριοδότες, όταν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα.80 

                                                      
78 Σχέδιο Δράσης Κατά της διαφθοράς των G20, Προστασία των Πληροφοριοδοτών, σελ.4. 
79 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κυβερνητικής Εποπτείας των ΗΠΑ (Project on Government Oversight) (2005), οι 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις αντιποίνων περιλαμβάνουν: (α) μείωση των καθηκόντων του προσώπου 

προκειμένου να περιθωριοποιηθεί, (β) αφαίρεση της εθνικής διαπίστευσης ασφαλείας του εργαζομένου, 

προκειμένου να απολυθεί, (γ) καταχώρηση του εργαζομένου σε μαύρη λίστα, ώστε να μην μπορεί να βρει 

επικερδή απασχόληση, (δ) διεξαγωγή ερευνών, ως αντίποινο, με σκοπό την απόσπαση της προσοχής από τη 

σπατάλη, την απάτη, ή την κατάχρηση που προσπαθεί να εκθέσει ο πληροφοριοδότης, (ε) αμφισβήτηση της 

ψυχικής υγείας, των επαγγελματικών ικανοτήτων, ή της ειλικρίνειας του πληροφοριοδότη, (στ) το στήσιμο 

ενέδρας για τον πληροφοριοδότη, αναθέτοντάς του εργασίες που είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν ή επιχειρούν 

να τον παγιδεύσουν, (ζ) μεταθέτοντας γεωγραφικά τον εργαζόμενο, προκειμένου να μην μπορεί να εργαστεί. 
80 Explanatory memorandum to the Recommendation CM/Rec(2014)7, σελ. 38. 
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1.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

88. Σύμφωνα με την έκθεση Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), 

16 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ παρέχουν ένα πολύ ευρύ πλαίσιο προστασίας, το οποίο καλύπτει τη 

διακριτική μεταχείριση ή τα εκδικητικά αντίποινα που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, 26 χώρες 

παρέχουν προστασία τουλάχιστον από απόλυση, παύση ή υποβιβασμό.81 Κάποιες από τις χώρες 

διαθέτουν γενικές διατάξεις, προβλέποντας γενική απαγόρευση αρνητικών συνεπειών ή  διακριτικής 

μεταχείρισης για όλες τις ενέργειες προσωπικού που αναφέρονται παραπάνω. Για παράδειγμα, στον 

Νόμο της Κορέας για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος, ο όρος 

«δυσμενή μέτρα» καλύπτει κάθε δυσμενή ενέργεια σε βάρος του προσωπικού, από απολύσεις μέχρι 

αναστολές, πειθαρχικά μέτρα, μειώσεις μισθών, περιορισμό καθηκόντων, ανάθεση άλλων υπηρεσιών, 

περιορισμούς ή διακριτική μεταχείριση σε ευκαιρίες κατάρτισης, εκβίαση, παράνομους ελέγχους και 

επιθεωρήσεις κτλ.82 Ομοίως, ευρεία διάταξη συνιστά το άρθρο 10 του νόμου Loi Sapin II83 της 

Γαλλίας και το άρθρο 15 του βέλγικου νόμου Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée 

(2013).84 

89. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον νόμο PDA της Ιρλανδίας85 και στον νόμο UK PIDA του 

Ηνωμένου Βασιλείου,86 εκτός από την απόλυση, δεν παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα 

ενεργειών που συνιστούν αντίποινα για το προσωπικό, αλλά ο νόμος ορίζει σαφώς ότι ο εργαζόμενος 

έχει το δικαίωμα να μην υποστεί οποιαδήποτε πράξη ή οποιαδήποτε ηθελημένη παράλειψη του 

εργοδότη, η οποία λαμβάνει χώρα λόγω της προστατευόμενης αποκάλυψης. 

90. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα αντίποινα δεν είναι πάντα άμεσα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα 

αντίποινα μπορεί να λάβουν χώρα μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά την αποκάλυψη της επιλήψιμης 

συμπεριφοράς, οπότε η παροχή προστασίας για ένα ευρύ πεδίο διακριτικών και εκδικητικών πράξεων 

σε βάρος του προσωπικού δεν αρκεί. Το εύρος των αντίποινων θα πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί σε 

όρους χρόνου και διάρκειας. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, οι πληροφοριοδότες προστατεύονται από 

αντίποινα από την ημέρα που υποβάλλουν την αποκάλυψή τους, μέχρι τουλάχιστον δύο χρόνια μετά 

την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας.87 

  

                                                      
81 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), σελ. 79. 
82 Korea Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers (2011), Νόμος αρ. 10472, 29 Μαρτίου, 2011. Άρθρο 2 (6). 
83 Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 

vie économique. 
84 Loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité 

administrative fédérale par un membre de son personnel. 
85 Μέρος 3: Protections, Ενότητα 11 και 12.  
86 Ενότητες 2 και 5. 
87 Loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité 

administrative fédérale par un membre de son personnel, άρθρο 15, σκέψη 3. 
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Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να ορίσει πλήρως το εύρος των αντίποινων, προκειμένου να διασφαλίσει 
αποτελεσματική προστασία από όλες τις μορφές διακριτικής ή εκδικητικής μεταχείρισης σε βάρος 
των εργαζομένων. Όπως αναφέρεται παραπάνω, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να είναι αρκετά 
ευρύ, όχι μόνο όσον αφορά τις μορφές των αντίποινων, αλλά και όσον αφορά το χρονικό πλαίσιό 
τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, υπάρχουν δύο επιλογές: α) εξαντλητικός κατάλογος με όλες 
μορφές αντίποινων, ή β) πρόβλεψη ότι κάθε αρνητική ή διακριτική ενέργεια που 
πραγματοποιείται σε βάρος του προσώπου που προέβη σε αποκάλυψη, αποδιδόμενη στην 
τελευταία, μπορεί να κινήσει τη διαδικασία προστασίας του εν λόγω προσώπου. Χωρίς 
αμφιβολία, η πρώτη επιλογή παρέχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και αφήνει μικρότερα 
περιθώρια αντίθετης ερμηνείας, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν προ-υφίσταται προστατευτικό 
πλαίσιο για τους πληροφοριοδότες. Η σύνταξη ενός περιεκτικού και εξαντλητικού καταλόγου 
όλων των μορφών αντιποίνων δεν επιτρέπει ακόμα στους εργοδότες να επωφελούνται από τα 
κενά νόμου. 

2.  Επιβολή κυρώσεων για αντίποινα ή διακρίσεις σε βάρος των πληροφοριοδοτών  

2.1.  Διεθνή πρότυπα 

91. Όταν ένα πρόσωπο αντιμετωπίζει αντίποινα λόγω της αποκάλυψης επιλήψιμων 

συμπεριφορών στον χώρο εργασίας του, το γεγονός αυτό λειτουργεί αποθαρρυντικά σε οποιονδήποτε 

άλλο πρόσωπο σκέφτεται να προβεί σε ανάλογη αποκάλυψη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

απαγορευθεί κάθε αντίποινο, είτε αυτό λαμβάνει τη μορφή πειθαρχικών μέτρων ή απόλυσης, είτε τη 

μορφή άρνησης προαγωγής ή παροχής κατάρτισης. Ως εκ τούτου, οι πληροφοριοδότες πρέπει να 

δικαιούνται τις ανάλογες αποζημιώσεις σε αστικό, ποινικό, ή διοικητικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέτρων για παύση και αποχή από αντίποινα, καθώς επίσης 

και της αίτησης για επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για 

οποιαδήποτε επελθούσα ζημία. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των 

Πληροφοριοδοτών προβλέπει ότι οι πληροφοριοδότες πρέπει να δικαιούνται να επικαλεστούν σε 

αστικό, ποινικό ή διοικητικό επίπεδο το γεγονός ότι η υποβολή της αποκάλυψης πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με όσα ορίζει το εθνικό πλαίσιο (άρθρο 23).  Επίσης, προβλέπει ότι τα πρόσωπα που έχουν 

υπάρξει θύματα αντίποινων λόγω του ότι υπέβαλαν αποκάλυψη δημοσίου συμφέροντος, έχουν 

δικαίωμα σε ασφαλιστικά μέτρα εν αναμονή της έκβασης της αστικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που υπήρξε απόλυση (άρθρο 26).  

2.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

92. Σύμφωνα με την έκθεση Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), 

22 χώρες μέλη προβλέπουν κυρώσεις για όσους προβαίνουν σε αντίποινα ή σε διακριτική μεταχείριση 

κατά πληροφοριοδοτών.88 Αυτές οι κυρώσεις μπορεί να είναι ποινικής, ή διοικητικής φύσης, ή και τα 

δύο. Για παράδειγμα, η Ενότητα 425.1 του Ποινικού Κώδικα του Καναδά ορίζει ότι είναι αξιόποινη 

πράξη εργοδότες, ή οποιοιδήποτε άλλοι δρουν για λογαριασμό τους, να απειλούν, να ασκούν 

αντίποινα, ή να προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση κατά δυνητικών πληροφοριοδοτών ή 

πληροφοριοδοτών που έχουν προβεί σε προστατευόμενη αποκάλυψη. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με 

ποινή φυλάκισης μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, ενώ το ποσό του προστίμου για τις επιχειρήσεις δεν 

                                                      
88 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), σελ. 82-83. 
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έχει κάποιο όριο όταν απαγγέλλεται κατηγορία από το Στέμμα.89 Από την άλλη, ο νόμος των ΗΠΑ US 

Sarbanes–Oxley Act (2002),90 σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για τα αντίποινα κατά μαρτύρων, 

θυμάτων ή πληροφοριοδοτών,91 καθιστά τα αντίποινα αξιόποινες πράξεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 

με μέγιστη ποινή φυλάκισης διάρκειας δέκα ετών. Παρόμοιες ποινές προβλέπει και ο νόμος Securities 

Exchange Act του 1934. Συνεπώς, αν οποιαδήποτε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία προβαίνει σε 

διακριτική μεταχείριση ή αντίποινα σε βάρος πληροφοριοδότη, αυτή η διάκριση όχι μόνο αποτελεί 

ενδεχόμενη ποινική παρεμπόδιση της καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά θα μπορούσε, επίσης, 

να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη ή/και στην επιχείρηση  από τη SEC. Ο Νόμος 

της Κορέας για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος (Korea’s Act on 

Public Interest Whistleblower Protection) ορίζει ως αδίκημα τη γνωστοποίηση του περιεχομένου μιας 

αποκάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος. 

Προβλέπει επίσης  ποινή φυλάκισης διάρκειας έως δύο ετών ή με πρόστιμο περίπου 18.000 δολ. ΗΠΑ 

(20 εκατ. KRW). Τα αντίποινα ή η διακριτική μεταχείριση σε βάρος πληροφοριοδότη δημοσίου 

συμφέροντος θεωρούνται επίσης αξιόποινα, καθώς επίσης και η άρνηση άσκησης προστατευτικών 

μέτρων για τους πληροφοριοδότες, ενώ τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός έτους ή με πρόστιμο 

ύψους περίπου 9.000 δολ. ΗΠΑ (10 εκατ. KRW). 

93. Η SEC προχώρησε ένα ακόμη βήμα στην προστασία των πληροφοριοδοτών, όταν το 2015 

επέβαλε την πρώτη κύρωση για δυνητικά αντίποινα σε πληροφοριοδότες που αφορούσαν ρήτρες 

εμπιστευτικότητας που απαγορεύουν την υποβολή αποκαλύψεων επιλήψιμων πράξεων. Πιο 

συγκεκριμένα, η SEC έκρινε ότι οι περιοριστικοί όροι στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας όσον αφορά 

τις αποκαλύψεις πληροφοριοδοτών, παραβιάζουν τον Κανόνα 21F-17 για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών, που έχει θεσπιστεί βάσει του νόμου Dodd-Frank Act (2010) και επέβαλε στην 

επιχείρηση πρόστιμο ύψους 130.000 δολ. ΗΠΑ. Σαν αποτέλεσμα, η επιχείρηση τροποποίησε το 

σχετικό κείμενο για την εμπιστευτικότητα, προσθέτοντας λεπτομέρειες που καθιστούσαν σαφές ότι οι 

εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να αποκαλύπτουν ενδεχόμενες επιλήψιμες συμπεριφορές στη SEC και σε 

άλλες ομοσπονδιακές αρχές, χωρίς την έγκριση της επιχείρησης ή τον φόβο για αντίποινα.92 Επιπλέον 

βάσει της Ενότητα 29(Α) του νόμου Securities Exchange Act, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να 

παραιτηθούν από το δικαίωμα τους σε προστασία κατά των αντιποίνων και οποιαδήποτε προϋπόθεση 

ή διάταξη που τους δεσμεύει να το πράξουν είναι άκυρη. 

94. Οι αστικές και διοικητικές κυρώσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν σαν αποθαρρυντικός 

παράγοντας ώστε οι εργοδότες να απέχουν από την επιβολή αντιποίνων σε εν ενεργεία ή πρώην 

εργαζομένους τους, οι οποίοι προβαίνουν σε αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, η Ενότητα 

21F(h)(1)(A) του νόμου Securities Exchange Act, εξουσιοδοτεί τη SEC να επιβάλλει αστικές 

κυρώσεις σε εργοδότες που προβαίνουν σε εκδικητικές πράξεις σε βάρος πληροφοριοδοτών, οι οποίοι 

αποκαλύπτουν πιθανά παραπτώματα στη SEC, ή βοηθούν σε έρευνα ή σε ποινικά και διοικητικά 

μέτρα της SEC, ή προβαίνουν σε αποκαλύψεις βάσει άλλων νόμων. Ο νόμος Protected PDA της 

Ιρλανδίας ορίζει ως αδικοπραξία δυσμενή μέτρα τα οποία επιβάλλονται σε κάποιον λόγω της 

υποβολής προστατευόμενης αποκάλυψης (τμήμα 13). 

  

                                                      
89 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 
90 18 U.S.C. § 1514A(a)(1)(C). 
91 18 U.S.C. 1513. 
92 Agency Announces First Whistleblower Protection Case Involving Restrictive Language, US SEC, 1 Απριλίου 2015 

(ανακτήθηκε από: www.sec.gov/news/pressrelease/2015-54.html).  

http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-54.html
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Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να προβλέψει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις για όσους επιβάλλουν αντίποινα 
σε βάρος πληροφοριοδοτών και να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθούν σε ισχύ κυρώσεις για 
εργοδότες ή επιχειρήσεις που επιβάλλουν ρήτρες εμπιστευτικότητας. Οι τελευταίες απαγορεύουν 
την υποβολή αποκαλύψεων πληροφοριοδοτών ή επιχειρούν, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
περιορίσουν το δικαίωμα των πληροφοριοδοτών να αποκαλύπτουν μια επιλήψιμη συμπεριφορά. 
Όπου κρίνεται πρόσφορο, η Ελλάδα πρέπει να ποινικοποιήσει τα αντίποινα ή τη διακριτική 
μεταχείριση σε βάρος πληροφοριοδοτών, ή την απειλή για εφαρμογή των παραπάνω. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι στο ελληνικό δίκαιο τα νομικά πρόσωπα δε φέρουν ποινική ευθύνη, η Ελλάδα θα 
πρέπει να μεριμνήσει για σχετικές διοικητικές κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του 
προτεινόμενου αυτοτελή νόμου προστασίας πληροφοριοδοτών. Η Ελλάδα πρέπει, επίσης, να 
μεριμνήσει για  τη διασφάλιση του δικαιώματος των πληροφοριοδοτών προς άσκηση αγωγής 
αποζημίωσης ενώπιον αστικών δικαστηρίων για ζημία ως συνέπεια αντιποίνων για τις 
αποκαλύψεις τους. 

3.  Αντιστρέφοντας το βάρος της απόδειξης 

3.1.  Διεθνή πρότυπα 

95. Ένα σύστημα το οποίο απαιτεί από τον εργαζόμενο να αποδείξει ότι η άδικη συμπεριφορά 

σε βάρος του ή η απόλυσή του σχετίζεται με την αποκάλυψη μιας επιλήψιμης συμπεριφοράς, βαρύνει 

με σημαντικό φορτίο το πρόσωπο, ιδιαίτερα δεδομένου ότι πολλές μορφές αντίποινων μπορεί να είναι 

αδιόρατες και να είναι πιο δύσκολο να αποδειχθούν.93 Για τον λόγο αυτόν, η νομοθεσία προστασίας 

πληροφοριοδοτών αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης, με αποτέλεσμα ο εργοδότης να πρέπει να 

αποδείξει ότι η ενέργεια σε βάρος του εργαζομένου δε σχετίζεται με την αποκάλυψή του. Ωστόσο, 

όπως επισημαίνεται στον Βοηθητικό Οδηγό Καλών Πρακτικών για την Προστασία των Προσώπων 

που Προβαίνουν στην Αποκάλυψη (Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting 

Persons) του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 

Εγκλήματος (UNODC), στις περισσότερες υποθέσεις δεν πρόκειται, στην ουσία, για μια απλή 

αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, αλλά για το καθιερωμένο βάρος της απόδειξης σε συνδυασμό 

με άλλες νομικές διατάξεις. Παράδειγμα τέτοιας διάταξης αποτελεί η απαγόρευση του νόμου για 

οποιαδήποτε επιβαρυντική ενέργεια σε βάρος προσώπου, λόγω αποκάλυψης.94  

96. Πρακτικά, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης σημαίνει ότι αν απολυθεί εργαζόμενος μετά 

από  αποκάλυψή του, θα χρειαστεί απλώς ότι είχε πραγματοποιήσει αποκάλυψη για μια επιλήψιμη 

συμπεριφορά, ότι υπέστη διακριτική μεταχείριση και ότι πιθανότατα υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών 

των περιστατικών (επιβαρυντικός παράγοντας). Έπειτα, ο εργοδότης καλείται να αποδείξει ότι η 

διακριτική μεταχείριση δεν είχε εκδικητικό χαρακτήρα και ότι αυτή η μεταχείριση θα λάμβανε χώρα 

σε κάθε περίπτωση, για λόγους ανεξάρτητους από την αποκάλυψη. Η Σύσταση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών εναποθέτει το βάρος της απόδειξης στον 

εργοδότη για κάθε μέτρο που λαμβάνεται ενάντια στα συμφέροντα του προσώπου που προβαίνει στην 

αποκάλυψη προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος (Αρχή 25). 

                                                      
93 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), σελ. 82 
94 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (UNODC, 2015), σελ. 64. 
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3.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

97. Ο νόμος US Whistleblower Protection Act (1989) των ΗΠΑ, ο νόμος UK PIDA (1998) του 

Ηνωμένου Βασιλείου,95 και ο νόμος Work Environment Act (2005) της Νορβηγίας96 έχουν 

καθιερώσει εδώ και χρόνια διατάξεις για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Αυτό το σημείο 

προστέθηκε πρόσφατα και στον νόμο Integrity and Prevention of Corruption Act (2010) της 

Σλοβενίας,97 στον νόμο Loi Sapin II της Γαλλίας98 και στον Νόμο της Σουηδίας για την Προστασία 

ενάντια στην Θυματοποίηση Εργαζομένων που Κρούουν το Κώδωνα του Κινδύνου για Σοβαρά 

Αδικήματα (2016). Στην ουσία, από τότε που η κυβέρνηση των ΗΠΑ άλλαξε τις διατάξεις για το 

βάρος της απόδειξης, εκτιμάται ότι το ποσοστό επιτυχίας των υποθέσεων εργοδοτών αυξήθηκε από 1 

έως 5% ετησίως σε 25 έως 33%, γεγονός που υποδεικνύει ότι δίνεται στους πληροφοριοδότες μια 

ουσιαστική ευκαιρία υπεράσπισης απέναντι σε διάφορες μορφές διακριτικής μεταχείρισης.99 

Νομοθετική πρόταση 

Η νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών της Ελλάδας πρέπει να απαιτεί από τον εργαζόμενο 
μόνο μια prima facie απόδειξη των αντιποίνων ή της διακριτικής μεταχείρισης που υπέστη λόγω 
της αποκάλυψής του. Το βάρος της απόδειξης μετά πρέπει να στρέφεται στον εργοδότη, ο οποίος 
θα καλείται τότε να αποδείξει ότι οποιαδήποτε τέτοια μεταχείριση ήταν δίκαιη, ότι δε 
συσχετιζόταν με κανέναν τρόπο με την πραγματοποίηση της αποκάλυψης και ότι θα 
πραγματοποιούταν σε κάθε περίπτωση, για λόγους που ανεξάρτητους από την τελευταίας. 

4.  Καθορισμός του πεδίου προστασίας και επανορθωτικών μέτρων  

98. Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκάλυψη συνήθως ανησυχούν ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσουν πλήθος αδικαιολόγητων συμπεριφορών. Τα μέσα αποτροπής των αντιποίνων δε θα 

πρέπει να είναι απλά ισάξια με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το πρόσωπο,100 αλλά επίσης κατάλληλα 

και αποτελεσματικά ως προς την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που υπέστη το πρόσωπο.101 Συνεπώς, η 

παροχή νομικής βάσης για την επιβολή κυρώσεων σε όσους προβαίνουν σε αντίποινα ή σε διακριτική 

μεταχείριση σε βάρος πληροφοριοδοτών δεν επαρκεί, καθώς πρέπει να προβλέπονται επίσης 

ουσιαστικά επανορθωτικά μέτρα. Αυτά τα επανορθωτικά μέτρα μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) απαλλαγή από ευθύνη ή μειωμένες κυρώσεις, β) επαναφορά στην προηγούμενη 

κατάσταση, γ) οικονομική προστασία και δ) φυσική προστασία.  

99. Ανάλογα με τα αντίποινα που υπέστη το πρόσωπο, μπορεί να ενδείκνυνται μία ή 

περισσότερες κατηγορίες επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται παραπάνω. Για παράδειγμα, η 

επαναφορά δεν αποκλείει το επανορθωτικό μέτρο της οικονομικής προστασίας, υπό την έννοια ότι το 

πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη μπορεί να έχει, επίσης, υποστεί οικονομική ζημία λόγω των 

δικαστικών διαδικασιών, λόγω ψυχολογικής θεραπείας και φυσικά, λόγω μισθών που έχασε. Τέλος, 

πρέπει να διατίθενται προσωρινά επανορθωτικά μέτρα για τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν, εν 

                                                      
95 Ενότητα 5. 
96 Ενότητα 2:5. 
97 Άρθρο 25, σκέψη 5. 
98 Άρθρο 10. 
99 Devine; Maassarani, The Corporate Whistleblower’s Survival Guide, A Handbook for Committing the Truth (Berrett-

Koehler Publishers, 2011), σελ. 264 
100 Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption (UNODC, 2009), σελ. 108. 
101 Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, σελ. 22. 
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αναμονή των αποτελεσμάτων των αστικών ή άλλων διώξεων.102 Η Αρχή 26 της Σύστασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών αυτό το προβλέπει ρητά, ενώ η 

αιτιολογική έκθεση εμβαθύνει, εξηγώντας ότι τα επανορθωτικά μέτρα θα μπορούσαν να έχουν τη 

μορφή προσωρινού μέτρου, με διαταγή δικαστηρίου ή της αρμόδιας εποπτικής ή ρυθμιστικής αρχής, 

προκειμένου να παύσουν οι απειλές ή η συνεχής άσκηση αντιποίνων.  

4.1. Απαλλαγή από ευθύνη ή μειωμένες κυρώσεις 

100. Ποινικά αδικήματα όπως η συκοφαντία, η παραβίαση τραπεζικού ή επαγγελματικού 

απορρήτου, η κατασκοπεία επιχειρήσεων και  αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης ενδέχεται να 

αποτρέψουν τους πληροφοριοδότες από μία αποκάλυψη. Γίνεται γενικά δεκτό ότι η αποκάλυψη 

επιλήψιμων συμπεριφορών δεν θα πρέπει να είναι αδίκημα. Ο νόμος PDA (τμήμα14) της Ιρλανδίας 

προβλέπει ρητά αυτή την απαγόρευση, με την εξαίρεση των αγωγών δυσφήμισης όταν η αποκάλυψη 

γίνεται με μόνο σκοπό την συκοφαντική δυσφήμιση. Ο νόμος προβλέπει, επίσης, ότι κατά τη δίωξη 

προσώπου για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτρέπει ή περιορίζει την αποκάλυψη πληροφοριών, 

αποτελεί υπερασπιστικό μέσο για το πρόσωπο να δείξει ότι, όταν πραγματοποιούταν το εικαζόμενο 

αδίκημα, η αποκάλυψη ήταν, ή εύλογα θεωρούταν από το πρόσωπο ότι είναι, προστατευόμενη (τμήμα 

15). Ο νόμος PDA της Νέας Ζηλανδίας προβλέπει περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που προβαίνουν σε 

προστατευόμενες αποκαλύψεις στις αρμόδιες αρχές, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε αστική, ποινική ή 

πειθαρχική κύρωση (τμήμα 18). Αυτή η απαγόρευση ισχύει, παρά την ύπαρξη απαγόρευσης ή 

περιορισμού αποκάλυψης πληροφοριών, που αναφέρεται σε οποιαδήποτε νομοθετική πράξη, 

συμβόλαιο, όρκο ή πρακτική. Στην περίπτωση που η προστατευόμενη αποκάλυψη περιλαμβάνει 

πληροφορίες που αφορούν το υπηρεσιακό ή επαγγελματικό απόρρητο, το πρόσωπο που προβαίνει 

στην αποκάλυψη θεωρείται ότι δεν έχει παραβιάσει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας με την 

υποβολή της προστατευόμενης αποκάλυψης.  Ομοίως, το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη 

πρέπει να απαλλάσσεται από συκοφαντία και άλλες σχετικές κυρώσεις εναντίον του, καθώς και από 

αγωγές για ζημίες που προκλήθηκαν από την προστατευόμενη αποκάλυψη.103 Ωστόσο, αν το 

πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη έχει εμπλακεί στην επιλήψιμη συμπεριφορά, είναι 

σημαντικό τα πλαίσια προστασίας πληροφοριοδοτών να μη λειτουργούν ως άμυνα για «ουσιαστική 

μεταμέλεια» ή ως πλήρη υπερασπιστικά μέσα. Για αυτές τις υποθέσεις, η νομοθεσία πρέπει να 

προβλέπει διακριτική απαλλαγή ή μειωμένες κυρώσεις στην περίπτωση αποκάλυψης ή/και ακόλουθης 

συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Νομοθετική πρόταση 

Στην περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να διατηρήσει τα ποινικά αδικήματα της παραβίασης 
του υπηρεσιακού απορρήτου (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 252) και του επαγγελματικού απορρήτου 
(Ποινικός Κώδικας, άρθρο 371), πρέπει να διασφαλίζει στη νομοθεσία της για την προστασία 
πληροφοριοδοτών, ότι όσοι πραγματοποιούν προστατευόμενες αποκαλύψεις δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά τα αδικήματα. Η Ελλάδα πρέπει, επίσης, να παρέχει απαλλαγή 
από αστικές, ποινικές (συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων ψευδούς καταμήνυσης, 
συκοφαντικής δυσφήμισης ή παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου) ή διοικητικές κυρώσεις σε 
σχέση με τις προστατευόμενες αποκαλύψεις. 

                                                      
102 Βλ. UK Public Interest Disclosure Act (1998), Ενότητα 9. 
103 Βλ. Korea Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers (2011), άρθρο 14. 
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4.2.  Η επαναφορά ως επανορθωτικό μέτρο 

101. Βάσει της έκθεσης Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), 22 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ παρέχουν την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση, σε συνέχεια 

επιτυχών αγωγών για αντίποινα.104 Επίσης, οι επαναφορές σε πληροφοριοδότες έχουν αυξηθεί 

παγκοσμίως, τουλάχιστον όσον αφορά τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.105 Στην πράξη, 

πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη, το οποίο έχει υποστεί παύση, απόλυση, ή μετάθεση εντός 

του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έχουν ισχύ οι διώξεις, επαναφέρεται ή επαναπασχολείται με 

την προηγούμενη ιδιότητά του, εφόσον το δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή που εξετάζει την αγωγή 

αντιποίνων κρίνει άκυρη την απόφαση ακύρωσης της παύσης, της απόλυσης, ή της μετάθεσης. Η 

Ενότητα 11 του νόμου PDA της Ιρλανδίας ορίζει ότι το δικαστήριο, σε συνέχεια μιας αγωγής 

αντιποίνων, μπορεί να διατάξει τον εργοδότη να επαναφέρει το πρόσωπο που προβαίνει στην 

αποκάλυψη, δηλαδή να μεταχειριστεί τον εργαζόμενο ακριβώς σαν να μην είχε απολυθεί, ή αν όχι 

αυτό, να επαναπασχολήσει το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη σε άλλη θέση, υπό όρους και 

συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που θα ίσχυαν για τον εργαζόμενο αν δεν είχε 

απολυθεί. Ο νόμος ACRC της Κορέας περιλαμβάνει ένα φάσμα εξουσιών επιβολής κυρώσεων σε 

επιχειρήσεις για αντίποινα σε πληροφοριοδότες, συμπεριλαμβανομένης της διαταγής για επαναφορά 

πληροφοριοδοτών, οι οποίοι έχουν μετατεθεί, υποβιβαστεί ή απολυθεί. Σε μια πρόσφατη υπόθεση 

πληροφοριοδότη, η Hyundai δέχτηκε τις συστάσεις του ACRC να επαναφέρει έναν πρώην γενικό 

διευθυντή, ο οποίος είχε απολυθεί μετά την αποκάλυψη του για ελαττώματα σε οχήματα προς την 

κυβέρνηση της Κορέας, η οποία οδήγησε σε απόσυρση των προϊόντων.  Η Hyundai, απευθυνόμενη 

στη διοικητική αρχή, άσκησε αγωγή αμφισβητώντας την εγκυρότητα της αρχικής αποκάλυψης, αλλά 

απέσυρε την αγωγή τον Μάιο 2017.106 

102. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, η επαναφορά δεν είναι πάντα διαθέσιμη ή δεν αποτελεί 

πάντα το καλύτερο επανορθωτικό μέτρο για τη βλάβη που υφίσταται το πρόσωπο που προβαίνει στην 

αποκάλυψη.107 Για παράδειγμα, ο εργοδότης μπορεί να μην προτίθεται ούτε να επαναφέρει, ούτε να 

επαναπασχολήσει το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη, παρά τη διαταγή του δικαστηρίου ή 

του φορέα που εξέτασε την αγωγή αντιποίνων. Μπορεί, επίσης, το πρόσωπο που προβαίνει στην 

αποκάλυψη ή το δικαστήριο να θεωρήσει ακατάλληλη την επαναφορά, λόγω του εχθρικού 

περιβάλλοντος που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη όταν 

επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατίθεται μέτρο οικονομικής 

προστασίας με τη μορφή αποζημίωσης για παρελθοντικές ή μελλοντικές ζημίες. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέχει την επαναφορά στην προηγούμενη 
κατάσταση ως επανορθωτικό μέτρο για αντίποινα ή πειθαρχικά μέτρα κατά προσώπων που 
αποκαλύπτουν, εξουσιοδοτώντας τη σχετική υπηρεσία που λαμβάνει προστατευόμενες 
αποκαλύψεις, ή τα αρμόδια δικαστήρια, να διατάσσουν επαναφορά σε υποθέσεις διακρίσεων 
κατά πληροφοριοδοτών. Εάν η επαναφορά σε προηγούμενη κατάσταση δεν είναι επιθυμητή, 
λόγω του εχθρικού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει το άτομο μετά την επαναφορά του, πρέπει 
να προσφέρεται οικονομική αποζημίωση για τη ζημία που το πρόσωπο υπέστη στο παρελθόν και 

                                                      
104 Committing to Effective Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016), σελ. 86. 
105 Ό.π., σελ. 88. 
106 Hyundai Motor to reinstate whistleblower who leaked info about recall coverup, 30 Απριλίου 2017, The Hankyoreh (βλ.: 

english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/792836.html).  
107 Explanatory memorandum to the Recommendation CM/Rec(2014)7, σελ. 41. 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/792836.html
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θα υποστεί στο μέλλον. 

4.3.  Οικονομική προστασία 

103. Η αποζημίωση αναφέρεται στην Ενότητα 11 του νόμου PDA της Ιρλανδίας και στις 

Ενότητες 4 και 8 του νόμου UK PIDA του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ορίζεται ως το ποσό το οποίο 

το δικαστήριο θεωρεί σωστό και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραβίαση του δικαιώματος του 

εργαζομένου σε επαναφορά ή επαναπασχόληση και οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο εργαζόμενος, ως 

συνέπεια της μη συμμόρφωσης του εργοδότη. Στην ουσία, το πρόσωπο που προβαίνει στην 

αποκάλυψη μπορεί να έχει υποστεί οικονομική ζημία από παρελθοντική και μελλοντική απώλεια 

εισοδήματος, από έξοδα για ψυχική ή ψυχολογική θεραπεία, από έξοδα μετακόμισης λόγω αλλαγής 

εργασίας, αλλαγής θέσης, μεταφοράς σε άλλο χώρο εργασίας, ή λόγω υποβιβασμού, καθώς και –

τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό− ζημία από τα έξοδα των δικαστικών διαδικασιών, προκειμένου να 

επαναφέρει τη ζωή του στο αρχικό στάδιο.108 Αυτές οι ζημίες καλύπτονται από το άρθρο 27 του 

Νόμου της Κορέας για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος (2011) και 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, επίσης, από το δικαστήριο ή τον φορέα που εξετάζει την αγωγή 

αντιποίνων του προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη.  

104. Η οικονομική προστασία αποτελεί ένα ευρύτερο μέτρο, υπό την έννοια ότι δε λαμβάνει 

υπόψη μόνο της ζημίες που προκαλούνται, αλλά και άλλους, λιγότερο απτούς παράγοντες, όπως το 

χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη προκειμένου να βρει 

εργασία, ή μελλοντικά μειονεκτήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόσωπο που προβαίνει στην 

αποκάλυψη λόγω της προστατευόμενης αποκάλυψής του. Το μέτρο της οικονομικής προστασίας 

μπορεί να διαταχθεί ως ανεξάρτητη χρηματική ανταμοιβή, όπως περιγράφεται παραπάνω, στην 

Ενότητα III(9), ή ως ποσό που εξασφαλίζει το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη ακριβώς για 

το διάστημα μεταξύ απώλειας της θέσης εργασίας και εύρεσης νέας. Τα ποσά της αποζημίωσης θα 

πρέπει να είναι ουσιαστικά και ικανά να αποτρέπουν τους εργοδότες από μελλοντική άσκηση 

αντιποίνων. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να προβλέπει χρηματική αποζημίωση για ένα ευρύ πεδίο παρελθοντικών και 
μελλοντικών ζημιών που υφίστανται οι πληροφοριοδότες, ως αποτέλεσμα αντίποινων ή 
διακριτικής μεταχείρισης. 

4.4.  Φυσική προστασία 

105. Τέλος, κατά περίπτωση, το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη μπορεί να χρειάζεται 

προστασία της προσωπικής ή φυσικής του ασφάλειας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλαγή τόπου 

εγκατάστασης ή ταυτότητας. Αυτές οι μορφές μέτρων περιλαμβάνονται κυρίως στους νόμους 

προστασίας μαρτύρων και, όπως περιγράφεται στην Ενότητα Ι, το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Οι 

αδυναμίες των μέτρων προστασίας μαρτύρων στην περίπτωση των αποκαλύψεων πληροφοριοδοτών 

περιγράφονται, επίσης, παραπάνω: οι πληροφοριοδότες και οι οικογένειές τους μπορεί να χρειαστούν 

                                                      
108 Οι αρχές της Κορέας έχουν υιοθετήσει μια από τις πιο ευρείες νομοθεσίες όσον αφορά την οικονομική προστασία. Για 

παράδειγμα, η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει υπογράψει μνημόνια 

συμφωνίας με τη Νευροψυχιατρική Επαγγελματική Ένωση, προκειμένου να παρέχει στους πληροφοριοδότες 

ψυχιατρική θεραπεία, καθώς και με τον Κορεατικό Δικηγορικό Σύλλογο για να τους παρέχει νομική υποστήριξη 

(πχ. δικαστικές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές).  
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φυσική προστασία, ακόμα κι αν η αποκάλυψή τους δεν οδηγήσει σε ποινικές διώξεις και δεν κληθούν 

ποτέ ως μάρτυρες. Ακόμα κι αν κληθούν ως μάρτυρες, αυτή η προστασία μπορεί να χρειαστεί να τεθεί 

σε ισχύ πριν την έναρξη των ποινικών διώξεων και να συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Σε 

κάποιες χώρες η νομοθεσία για τους πληροφοριοδότες προβλέπει, πλέον, μέτρα φυσικής και ατομικής 

προστασίας. Το άρθρο 13 του Νόμου της Κορέας για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών 

Δημοσίου Συμφέροντος (2011), για παράδειγμα, προβλέπει  άμεσα μέτρα, τα οποία μπορούν να 

διαταχθούν από διοικητικό φορέα ή/και εισαγγελέα, δηλαδή δε χρειάζεται να αναμένεται δικαστική 

απόφαση, και τα οποία μπορεί να αφορούν τόσο το πρόσωπο που προβαίνει στην αποκάλυψη, όσο και 

τους οικείους του, προκειμένου να αποτραπούν σοβαροί κίνδυνοι για τη ζωή ή τη σωματική 

ακεραιότητα, που μπορεί αυτά τα πρόσωπα να έχουν αντιμετωπίσει ή να είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν.  

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέχει στους πληροφοριοδότες παρόμοια μέτρα 
φυσικής προστασίας με όσα παρέχονται στους μάρτυρες, βάσει του άρθρου 45Β των Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Τέτοιους είδους προστασία πρέπει να παρέχεται αν κρίνεται απαραίτητο και 
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, ανεξαρτήτως του αν οι ποινικές διώξεις προκύπτουν από την 
προστατευόμενη αποκάλυψη. 

5.  Εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεχούς παροχής προστασίας πληροφοριοδοτών  

5.1.  Διεθνή πρότυπα 

106. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών 

προβλέπει ότι οι εθνικές αρχές αναλαμβάνουν τακτικές αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας του 

εθνικού πλαισίου προστασίας πληροφοριοδοτών (Αρχή 29). Η Σύσταση 2009 του ΟΟΣΑ Κατά της 

Δωροδοκίας απαιτεί οι χώρες μέλη να επανεξετάζουν περιοδικά τους νόμους τους, που θέτουν σε 

εφαρμογή τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας, καθώς και την προσέγγισή τους ως προς την 

εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η δωροδοκία διεθνώς (Σύσταση V). 

5.2.  Εθνικές νομοθεσίες 

107. Κάποιες χώρες αξιολογούν τον σκοπό, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων τους γα την προστασία των πληροφοριοδοτών, μια διαδικασία η οποία διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο για την εκτίμηση της προόδου που σημειώνεται και την ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας προστασίας πληροφοριοδοτών. Η συστηματική συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 

αποτελεί ένα άλλο μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος πληροφοριοδοτών, 

καθώς και η προσαρμογή σε νέες προκλήσεις ή η επέκταση σε νέους τομείς, οι οποίοι δεν 

παρουσίαζαν προβλήματα όταν θεσπίστηκε το σύστημα αρχικά. Για τον σκοπό αυτόν, κάποιες χώρες 

μέλη του ΟΟΣΑ διαθέτουν διατάξεις σχετικά με την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας, της 

εφαρμογής και των επιπτώσεων των νόμων για τους πληροφοριοδότες. 

108. Ο νόμος PDA της Ιρλανδίας109 προβλέπει ότι κάθε δημόσιος φορέας, στον οποίο έχει 

παραχωρηθεί ο ρόλος λήψης προστατευόμενων αποκαλύψεων και επίβλεψης της διαχείρισής τους, 

είναι υποχρεωμένος να προετοιμάζει και να δημοσιεύει ετησίως μια έκθεση όσον αφορά τον αριθμό 

των προστατευόμενων αποκαλύψεων που γίνονται στον φορέα, τις ενέργειες που πραγματοποιούνται 

                                                      
109 Ενότητα 5: Miscellaneous and Supplementary, Ενότητα 20.  
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(αν πραγματοποιούνται) ως απάντηση σε αυτές τις προστατευόμενες αποκαλύψεις, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του 

PDA. Στην Ιαπωνία ο νόμος Whistleblower Protection Act (2004),110 εκτός από τις περιοδικές 

εκθέσεις, απαιτεί επίσης ανά περίπου πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, η κυβέρνηση να 

εξετάζει την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου και να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα βάσει αυτών των αποτελεσμάτων.   

Νομοθετική πρόταση 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο σκοπός, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας 
προστασίας πληροφοριοδοτών, η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την περίληψη μιας 
διάταξης παρακολούθησης της αποτελεσματικής και συνεχούς παροχής προστασίας στους 
πληροφοριοδότες. Αυτό θα επέτρεπε στην Ελλάδα να ελέγχει και να αξιολογεί τακτικά την 
αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος πληροφοριοδοτών, με τη συστηματική συλλογή 
σχετικών δεδομένων και πληροφοριών. Κατά τη συλλογή δεδομένων, η Ελλάδα θα μπορούσε να 
συγκεντρώνει πληροφορίες για α) τον συγκεντρωτικό αριθμό και τα είδη των αποκαλύψεων που 
έλαβε∙ β) τον αριθμό και τα είδη των αποκαλύψεων που έλαβε ο κάθε αρμόδιος φορέας∙ γ) τα 
αποτελέσματα ποινικών ή άλλων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα 
αποκαλύψεων καθώς και ο μέσος χρόνος της έρευνας∙ δ) τον φορέα που διεξήγαγε την έρευνα 
(π.χ. τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικών ελεγκτών, εσωτερικού υπεύθυνου εταιρικής 
συμμόρφωσης, διευθυντής, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, γραφείο γενικού συμβούλου, 
εξωτερικός ανεξάρτητο ελεγκτής)∙ ε) τα πορίσματα της έρευνας∙ στ) αν παρασχέθηκε προστασία 
στον πληροφοριοδότη και αν ναι, τα μέτρα προστασίας που παρασχέθηκαν∙ ζ) αν επιβλήθηκαν 
κυρώσεις για αντίποινα ή διακριτική συμπεριφορά κατά του πληροφοριοδότη, που ασκήθηκαν σε 
αυτόν ως αποτέλεσμα της προστατευόμενης αποκάλυψης∙ η) αν άλλαξαν οι πολιτικές του 
οργανισμού/επιχείρησης ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης∙ θ) το εύρος, τη συχνότητα και το 
κοινό/στόχο των προσπαθειών ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση και την ενημέρωση του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και του ευρέος κοινού∙ ι) τον συνολικό χρόνο που χρειάστηκε 
για την επεξεργασία των υποθέσεων. Συνιστάται να μη δημοσιεύονται όλα τα δεδομένα που 
συλλέγονται ή να δημοσιεύονται ανώνυμα, για λόγους προστασίας των προσώπων που προβαίνει 
στην αποκάλυψη και σεβασμού της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Η 
Ελλάδα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει την προσέγγιση της SEC των ΗΠΑ για τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών σε εκθέσεις που υποβάλλονται στην Υπηρεσία του 
Πληροφοριοδότη (Office of the Whistleblower)111 ή την προσέγγιση της Ιρλανδίας, κατά την οποία 
όλες οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα σχετικά δεδομένα σε ετήσια βάση. 

                                                      
110 Supplementary Article 2. 
111 2017 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program, US Securities and Exchange Commission 

(available at: www.sec.gov/files/sec-2017-annual-report-whistleblower-program.pdf). 
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V. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη προστατευόμενων αποκαλύψεων 

109. Μια νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών, η οποία έχει σκοπό να δίνει τη δυνατότητα 

σε ολοένα και περισσότερα άτομα να προσέλθουν και να πραγματοποιήσουν προστατευόμενες 

αποκαλύψεις χωρίς τον φόβο αντιποίνων, πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες λεπτομέρειες και 

τα ανάλογα συστήματα, που δίνουν σάρκα και οστά σε αυτή τη νομοθεσία και προωθούν τη σωστή 

εφαρμογή της. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διασφαλίζει όχι μόνο την επιβολή της εφαρμογής, αλλά 

και την ευρεία διάχυση στους σχετικούς φορείς. Για παράδειγμα, το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση 

να παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία σωστών και 

αποτελεσματικών εσωτερικών διαύλων υποβολής αποκαλύψεων, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο με 

τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται αποκαλύψεις σε περίπτωση αμφιβολίας. Ένα τέτοιο σύστημα 

πρέπει, επίσης, να μπορεί να λαμβάνει και να ερευνά ή να διαβιβάζει αποκαλύψεις, όταν δεν 

υπάρχουν εσωτερικοί δίαυλοι αποκαλύψεων, ή είναι αναποτελεσματικοί, ή δε συνιστούν βιώσιμη 

εναλλακτική. Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία 

του πληροφοριοδότη, στην περίπτωση απειλής ή άσκησης αντιποίνων ή εκδικητικών ενεργειών.  

110. Προκειμένου να επισημανθούν τα απαραίτητα στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος, στην 

παρούσα ενότητα θα χρησιμοποιηθούν τρία πρόσφατα παραδείγματα υπηρεσιών/αρχών, που έχουν 

συσταθεί ή οριστεί να εφαρμόζουν τους εθνικούς νόμους προστασίας πληροφοριοδοτών, με τον 

κατάλληλο μηχανισμό εποπτείας και επιβολής εφαρμογής.  Η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει υπόψη 

αυτά τα παραδείγματα, δεδομένου του δικού της θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να ορίσει το 

καλύτερο μοντέλο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας για την προστασία πληροφοριοδοτών. 

1.  Κορέα: Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Anti-

Corruption and Civil Rights Commission) 

111. Η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Anti-Corruption 

and Civil Rights Commission (ACRC)) της Κορέας δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητος θεσμικός φορέας 

το 2008, με τον Νόμο Κατά της Διαφθοράς (Act on Anti-corruption). Ο συγκεκριμένος νόμος ρυθμίζει 

ζητήματα σχετικά με τις αποκαλύψεις και την προστασία των προσώπων που προβαίνουν στην 

αποκάλυψη διεφθαρμένων συμπεριφορών στον δημόσιο τομέα. Το 2011, η ACRC συνέταξε τον Νόμο 

για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος (Act on the Protection of Public 

Interest Whistleblowers ), οι διατάξεις του οποίου αφορούν τις αποκαλύψεις και την προστασία των 

προσώπων που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς και παραβιάσεις του δημοσίου συμφέροντος στον 

ιδιωτικό τομέα.  Η ACRC όχι μόνο έχει ευρείες δραστηριότητες όσον αφορά την εποπτεία και την 

εφαρμογή των νόμων, αλλά επίσης λειτουργεί και ως ο βασικός δίαυλος υποβολής αναφορών ή 

αποκαλύψεων για τους πληροφοριοδότες. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Νόμου Κατά της Διαφθοράς, 

και το άρθρο 6 του Νόμου για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος, κάθε 

πρόσωπο που λαμβάνει γνώση μιας πράξης διαφθοράς, μπορεί να προβεί άμεσα στην αποκάλυψή της 

στην ACRC. Συνεπώς, δε χρειάζεται να εξαντλήσει τους εσωτερικούς διαύλους προτού προβεί σε 

αποκάλυψη σε οποιονδήποτε άλλο εποπτικό φορέα.  

112. Ο Νόμος για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών στην Κορέα απαιτεί η ACRC να τηρεί 

την εμπιστευτικότητα των προστατευόμενων αποκαλύψεων και να απαγορεύει τη γνωστοποίηση της 

ταυτότητας των προσώπων που αποκαλύπτουν.112 Επιπλέον, οι πληροφοριοδότες μπορούν να 

ζητήσουν από την ACRC να λάβει προστατευτικά μέτρα, αν οι ίδιοι ή οι οικείοι τους κινδυνεύουν από 

αντίποινα ή από εκδικητική συμπεριφορά, ή έχουν ήδη υποστεί αντίποινα. Η ACRC έχει την εξουσία 

όχι μόνο να δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας για τον πληροφοριοδότη, αναθέτοντας στις αρμόδιες 

                                                      
112 Act on Anti-Corruption and the Establishment and Operation of Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Άρθρο 64; 

Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Άρθρο 12. 
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αρχές τη λήψη των απαραίτητων μέτρων,113 αλλά επίσης έχει τη δυνατότητα να παρέχει τη 

δυνατότητα συμφιλίωσης του πληροφοριοδότη με το πρόσωπο σε βάρος του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον πληροφοριοδότη.114 

113. Την υπόθεση κατά του προσώπου σε βάρος του οποίου πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη ή 

της επιχείρησης αναλαμβάνει έπειτα η ACRC, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταβίβασή της στις 

αρχές επιβολής του νόμου, αν κρίνεται απαραίτητο. Αυτό γίνεται μετά από μια έρευνα της ACRC, η 

οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών. Η ACRC μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην 

έρευνα του εισαγγελέα, παρέχοντας πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας της, 

ενώ υπό μία έννοια η ACRC μπορεί επίσης να κατευθύνει την έρευνα, καθώς έχει το δικαίωμα να 

αναθέσει επιπλέον ερευνητικές ενέργειες στον εισαγγελέα αν κρίνει ότι η έρευνα του ήταν ανεπαρκής. 

Τέλος, η ACRC έχει την ευθύνη να ενημερώνει τον πληροφοριοδότη για την εξέλιξη της αποκάλυψης 

του και να παρέχει προσωρινά χρηματικά επανορθωτικά μέτρα ή άλλα είδη προστασίας που 

προβλέπονται στον νόμο.  

2.  Κάτω Χώρες: Ο Νόμος της Υπηρεσίας Πληροφοριοδοτών (House for Whistleblowers 

Act) 

114. Ο ολλανδικός Νόμος της Υπηρεσίας Πληροφοριοδοτών (Dutch House for Whistleblower 

Act) (2016) αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα εποπτικού μηχανισμού, ο οποίος 

αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου για την υποβολή αποκαλύψεων και την προστασία πληροφοριοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα. Ο νόμος απαιτεί όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν παραπάνω από 50 

εργαζομένους, να δημιουργήσουν μια εσωτερική διαδικασία και έναν δίαυλο υποβολής αποκαλύψεων 

επιλήψιμων συμπεριφορών, περιλαμβάνοντας όλα τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας από αντίποινα. 

Σύμφωνα με τον νόμο, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις ή από περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται 

υψηλόβαθμα στελέχη στην επιλήψιμη συμπεριφορά, οι πληροφοριοδότες πρέπει πρώτα να 

υποβάλλουν την αποκάλυψη μέσω του εσωτερικού μηχανισμού συναγερμού που προορίζεται για 

αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της επιχείρησης όχι μόνο να διαθέτει τον 

κατάλληλο μηχανισμό υποβολής αποκαλύψεων, αλλά επίσης να ερευνά επαρκώς και να αντιμετωπίζει 

οποιονδήποτε ισχυρισμό υποβάλλεται εσωτερικά για τη διάπραξη επιλήψιμης συμπεριφοράς. 

115. Ο πληροφοριοδότης μπορεί, επίσης, να προβεί σε εξωτερική αποκάλυψη, αν η εσωτερική 

αποκάλυψη δεν εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή αν ο πληροφοριοδότης διαφωνεί με 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η επιλήψιμη συμπεριφορά. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, ο 

πληροφοριοδότης μπορεί, όντως, να προβεί σε αποκάλυψη κατευθείαν σε εξωτερικές εποπτικές αρχές 

και απουσία τέτοιων αρχών ή σε υποθέσεις στις οποίες αυτές οι αρχές δε διαθέτουν μηχανισμούς 

αποκαλύψεων, ο πληροφοριοδότης μπορεί να προβεί σε αποκάλυψη στο Τμήμα Ερευνών της 

Υπηρεσίας Πληροφοριοδοτών (House of Whistleblowers’ Investigation Department). Το Τμήμα 

Ερευνών έχει την εξουσία να ξεκινήσει έρευνα για τον ισχυρισμό και να εξετάσει, επίσης, τον τρόπο 

με τον οποίο ενήργησε ο εργοδότης προς τον πληροφοριοδότη, σε συνέχεια της αποκάλυψής του.  

116. Η Υπηρεσία διαθέτει επίσης ένα Τμήμα Συμβουλευτικής (Advice Department). Το Τμήμα 

Συμβουλευτικής μπορεί να παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη στον πληροφοριοδότη, 

σχετικά με τα βήματα τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσει προκειμένου να υποβάλλει επιτυχώς την 

αποκάλυψή του. Το Τμήμα Συμβουλευτικής μπορεί ακόμη να αναλάβει την παραπομπή του 

πληροφοριοδότη στις αρμόδιες υπηρεσίες ή εποπτικές αρχές, στην περίπτωση εξωτερικής 

αποκάλυψης. Επιπλέον, το Τμήμα μπορεί να παρέχει συμβουλές στα στελέχη που λειτουργούν τον 

                                                      
113 Act on Anti-Corruption and the Establishment and Operation of Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Άρθρα 

62-64; Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Άρθρα 17-22. 
114 Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers, Άρθρο 24. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η συμφιλίωση 

αφορά μόνο τα αντίποινα που έλαβε και όχι το αδίκημα για το οποίο διώκεται ο εργοδότης.  
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εσωτερικό μηχανισμό αποκαλύψεων μιας επιχείρησης σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται 

αποκαλύψεις. Τέλος, το Τμήμα Συμβουλευτικής εκπονεί και εκδίδει γενικές συστάσεις, σχετικά με το 

πώς πρέπει να δομούνται οι εσωτερικοί μηχανισμοί αποκαλύψεων των επιχειρήσεων και το πώς 

πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αποκαλύψεις για επιλήψιμες συμπεριφορές. 

3.  Νέα Ζηλανδία: Διαμεσολαβητές 

117. Ο νόμος PDA της Νέας Ζηλανδίας ορίζει Διαμεσολαβητές ως τους αρμόδιους να παρέχουν 

πληροφορίες και οδηγίες σε δυνητικούς ή πραγματικούς πληροφοριοδότες, σχετικά με τα είδη 

προστατευόμενων αποκαλύψεων, τις λεπτομέρειες για την υποβολή αποκαλύψεων, τους ρόλους των 

διαφόρων αρχών και τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας και επανορθωτικά μέτρα. Οι Διαμεσολαβητές 

μπορούν, επίσης, να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες αποκαλύψεων και 

προστασίας πληροφοριοδοτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και να παρέχουν 

συμβουλές όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας του νόμου. Οι 

Διαμεσολαβητές μπορούν να λαμβάνουν προστατευόμενες αποκαλύψεις και, με τη συναίνεση του 

πληροφοριοδότη, είτε να διεξάγουν έρευνα αν πρόκειται για οργανισμό του δημόσιου τομέα, είτε να 

αναφέρουν την αποκάλυψη στην αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με τον νόμο, οι Διαμεσολαβητές μπορούν, 

επίσης, να δημοσιεύουν στις ετήσιες εκθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο τους στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου. Ο ρόλος των Διαμεσολαβητών στη Νέα Ζηλανδία διέπεται από τον 

νόμο για τους διαμεσολαβητές Ombudsmen Act 1975. 

Νομοθετική πρόταση 

Η Ελλάδα δε διαθέτει προς το παρόν κάποιο κεντρικό σύστημα για να λαμβάνει αποκαλύψεις από 
πληροφοριοδότες. Επίσης, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα III(4) σχετικά με τον «καθορισμό 
διαύλων αποκαλύψεων», οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν προς το παρόν την υποχρέωση να 
δημιουργήσουν εσωτερικούς διαύλους αποκαλύψεων. Συνεπώς, η Ελλάδα δε διαθέτει ούτε ένα 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, ούτε τον κατάλληλο μηχανισμό εποπτείας και 
επιβολής της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτόν, στην παρούσα έκθεση 
συνιστάται η Ελλάδα, συμπληρωματικά με τη θέσπιση εξειδικευμένης νομοθεσίας για τις 
προστατευόμενες αποκαλύψεις, να εξετάσει αν κάποια από τις υπάρχουσες υπηρεσίες είναι 
κατάλληλη για να καταστεί αρμόδια να λαμβάνει προστατευόμενες αποκαλύψεις, ή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια νέα ανεξάρτητη αρχή/υπηρεσία (για παράδειγμα, μια 
Επιτροπή Πληροφοριοδοτών).  

Κάποιες προσπάθειες προκειμένου να απλοποιηθεί το γενικό πλαίσιο  αποκαλύψεων διαφθορά 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, ενώ σχετική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, έχει 
ετοιμάσει και ο ΟΟΣΑ σύμφωνα με το Παραδοτέο 6 του Σχεδίου Ελλάδας-ΟΟΣΑ: Τεχνική 
Υποστήριξη για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 54 
του νόμου 4446/2016, τροποποιήθηκαν οι νόμοι 4320/2015 και 4325/2015 και θεσπίστηκε στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Το συγεκριμένο Γραφείο θα μπορούσε ενδεχομένως να φιλοξενήσει την Επιτροπή 
Πληροφοριοδοτών. Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο της ΓΕΓΚΑΔ στον αγώνα για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, καθώς και τις ασφαλιστικές δικλείδες που 
προσφέρει στο Γραφείο η συμμετοχή ενός εισαγγελέα, η Επιτροπή Πληροφοριοδοτών θα  
μπορούσε να επωφεληθεί υπό την έννοια της προβολής και των πόρων, αν τοποθετούταν υπό τη 
ΓΕΓΚΑΔ. Ωστόσο, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει δύο σημαντικούς περιορισμούς.  



55 

 

Πρώτον, αν η μελλοντική νομοθεσία πληροφοριοδοτών της Ελλάδας καλύπτει ένα ευρύτερο 
πεδίο προστατευόμενων αποκαλύψεων και όχι μόνο αποκαλύψεις διαφθοράς,  τότε η Επιτροπή 
Πληροφοριοδοτών θα ήταν καλύτερο να υπάγεται σε ένα φορέα με ανεξάρτητη δικαιοδοσία και 
συγκεκριμένες εξουσίες επίβλεψης της προτεινόμενης νομοθεσίας προστασίας 
πληροφοριοδοτών. Δεύτερον, λόγω των ευαίσθητων και συχνά εμπιστευτικών ζητημάτων, τα 
οποία η Επιτροπή Πληροφοριοδοτών θα καλείται να διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση, τίθεται το 
ερώτημα αν η Επιτροπή είναι δυνατό να υπάγεται σε ένα υπουργείο. Για τους λόγους αυτούς, 
στην παρούσα έκθεση συνιστάται ή Ελλάδα να εξετάσει την πιθανότητα σύστασης της Επιτροπής 
Πληροφοριοδοτών ως μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ακολουθώντας τα παραδείγματα της 
ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή του  Συνηγόρου του Πολίτη. 
Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης, εξειδικευμένης επιτροπής θα διαδραμάτιζε τον διττό ρόλο 
αφενός μεν της προβολής της μελλοντικής νομοθεσίας προστασίας πληροφοριοδοτών, αφετέρου 
δε της παροχής των απαραίτητων μηχανισμών επιβολής του νόμου και εποπτείας, που θα 
συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του. Εναλλακτικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει αν το 
μοντέλο της Νέας Ζηλανδίας μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτικό σε όρους κόστους και 
πόρων, ενώ θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει τον Συνήγορο του Πολίτη να επιβλέπει και να 
εφαρμόζει τη νέα νομοθεσία προστασίας πληροφοριοδοτών (λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα 
μπορούσε, ωστόσο, να απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε συνεχή κι εντατική κατάρτιση, 
παράλληλα με πιθανούς πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους). 

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή/υπηρεσία για την επίβλεψη της νομοθεσίας προστασίας 
πληροφοριοδοτών πρέπει να διαθέτει κάποιες ελάχιστες εξουσίες και αρμοδιότητες, 
προκειμένου να μπορεί να εκτελεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους όσον αφορά την 
επίβλεψη και την εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας της Ελλάδας για τους πληροφοριοδότες. 
Αυτές οι λειτουργίες αφορούν, από τη μία, τη λήψη, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των 
αποκαλύψεων, και από την άλλη, την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις και εργοδότες που 
επιθυμούν να θέσουν σε λειτουργία εσωτερικούς δίαυλους αποκαλύψεων, καθώς και την 
εξουσία να διατάσσουν και να επιβλέπουν μέτρα προστασίας πληροφοριοδοτών, οι οποίοι 
υφίστανται αντίποινα και κυρώσεις από τους ανωτέρους τους.  

Πρώτον, συνιστάται η αρχή/υπηρεσία να είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποκαλύψεις από 
οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει γνώση κάποιας πληροφορίας, που φαίνεται να υποδεικνύει 
κάποια επιλήψιμη συμπεριφορά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη της Ενότητας III(4) σχετικά με τον 
«καθορισμό διαύλων αποκαλύψεων», όπου προτείνεται ότι όλοι οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στην Ελλάδα με έναν συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, να διαθέτουν 
μηχανισμούς εσωτερικών αποκαλύψεων, η παρούσα έκθεση προτείνει η αρχή/υπηρεσία ή οι 
υπηρεσίες να λειτουργούν μόνο ως υποστηρικτικός μηχανισμός αποκαλύψεων. Αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να απαιτείται από τους πληροφοριοδότες να εξαντλούν όλες τις εσωτερικές 
εναλλακτικές πριν προβούν σε αποκάλυψη στην αρχή/υπηρεσία. Αυτό θα έθετε πολλές δυσκολίες 
για τους πληροφοριοδότες στην Ελλάδα, όπου τα συστήματα αποκαλύψεων είναι ακόμα στα 
σπάργανα και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δε διαθέτει τέτοια συστήματα. Το παραπάνω 
σημαίνει, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις που υφίστανται τέτοιοι μηχανισμοί αποκαλύψεων και 
είναι λειτουργικοί, οι πληροφοριοδότες θα πρέπει να παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν πρώτα 
αυτούς τους εσωτερικούς διαύλους, εκτός εάν η αποκάλυψη στο πλαίσιο του εσωτερικού 
μηχανισμού συναγερμού θεωρείται «tip-off» ή συνεπάγεται επικείμενο κίνδυνο για το πρόσωπο 
που προβαίνει στην αποκάλυψη 

Δεύτερον, συνιστάται η αρχή/υπηρεσία να διαθέτει μια ολοκληρωμένη, εμπιστευτική και 



56 

 

τυποποιημένη διαδικασία για την εξέταση και την αξιολόγηση των αποκαλύψεων. Αυτό δεν 
απαιτεί μόνο ένα απλό και σαφές λειτουργικό πλαίσιο που να ορίζει τη διαδικασία που 
ακολουθείται, τα σχετικά χρονικά πλαίσια και τη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, αλλά και ανθρώπινους πόρους με εμπειρία στη διαχείριση αποκαλύψεων για 
επιλήψιμες συμπεριφορές, που να παρέχουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας 
και ανεξαρτησίας στη διαδικασία. Θα είναι, επίσης, απαραίτητες κάποιες σχετικές εξουσίες 
έρευνας, καθώς και ανάλογη προϋπηρεσία. Επίσης, δεδομένου ότι η αρχή/υπηρεσία ή οι 
υπηρεσίες θα καλούνται σε καθημερινή βάση να διαχειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με 
θέματα ποινικών διαδικασιών και προστασίας δεδομένων, συνιστάται θερμά η τοποθέτηση ενός 
ανώτερου δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού στην αρχή/υπηρεσία,  ή η δυνατότητα της 
αρχής/υπηρεσίας ή των υπηρεσιών να αναφέρουν τέτοια ζητήματα σε μια καθορισμένη μονάδα 
της Εισαγγελίας.  

Τρίτον, όσον αφορά τις κυρώσεις σε επιχειρήσεις και εργοδότες, συνιστάται η αρχή/υπηρεσία να 
αναλάβει να αναφέρει τις αποκαλύψεις στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, επ’ ονόματί 
τους, έπειτα από την αρχική αξιολόγηση των αποκαλύψεων. Αυτό θα εξασφάλιζε αφενός 
προστασία στον πληροφοριοδότη, υπό την έννοια ότι η ταυτότητά του θα παραμείνει απόρρητη 
και αφετέρου θα επέτρεπε στην αρχή/υπηρεσία να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας 
της αποκάλυψης. Πρέπει, επίσης, να απαιτείται από την αρχή/υπηρεσία να ενημερώνει το 
πρόσωπο που προέβη σε αποκάλυψη σχετικά με την πορεία της αποκάλυψής του. Όσον αφορά 
τις κυρώσεις σε επιχειρήσεις για αντίποινα σε βάρος πληροφοριοδοτών, οι οποίες είναι 
διοικητικής φύσης στην Ελλάδα, συνιστάται η αρχή/υπηρεσία να είναι εξουσιοδοτημένη να 
επιβάλλει τέτοιες κυρώσεις. Ομοίως, συνιστάται  η αρχή/υπηρεσία να αποτελεί την αρμόδια αρχή 
για τη διασφάλιση ότι ο πληροφοριοδότης λαμβάνει επαρκή προστασία, όπως προβλέπεται από 
τον νόμο. Τέλος, συνιστάται να είναι εξουσιοδοτημένη να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών επανορθωτικών μέτρων, για την αποτροπή 
κάθε βλάβης. 

Δεδομένου ότι η διαδικασία της δημιουργίας εσωτερικών διαύλων αποκαλύψεων μπορεί σε 
μερικές περιπτώσεις να είναι περίπλοκή και επιβαρυντική για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην αρχή/υπηρεσία ένας καθοδηγητικός ρόλος για την εγκατάσταση και λειτουργία 
των εσωτερικών μηχανισμών συναγερμού. Οι «Κατευθυντήριες Γραμμές  του ΟΟΣΑ για την 
Προστασίας των Αποκαλύψεων Δημοσίου Συμφέροντος» που συνοδεύουν την παρούσα έκθεση 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσει ως άριστη πρώτη ύλη για την καθοδήγηση των εταιρειών και ως 
εκ τούτου η αρχή/υπηρεσία που θα αναλάβει τον καθοδηγητικό ρόλο θα πρέπει να τις διαδώσει 
ευρέως και να τις ενημερώνει τακτικά στο μέλλον. Επιπλέον, η αρχή/υπηρεσία μπορεί να παρέχει 
συμβουλές σε μια ad hoc βάση, έπειτα από το αίτημα μιας επιχείρησης ή ενός εργοδότη που 
είναι στη διαδικασία δημιουργίας ενός εσωτερικού διαύλου αποκαλύψεων και μιας εσωτερικής 
διαδικασίας προστασίας. Η αρχή/υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να παρέχουν πληροφορίες, 
συμβουλές και υποστήριξη σε πληροφοριοδότες, όσον αφορά τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσουν σχετικά με τον ισχυρισμό τους για κάποια επιλήψιμη συμπεριφορά. Τέλος, η 
αρχή/υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συγκεντρωτικά δεδομένα για την ανάλυση τάσεων 
και την κοινοποίηση συμπερασμάτων σχετικά με την γενικότερη εξέλιξη της πρακτικής των 
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος. 

 

 




