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Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και
τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις
των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.
Το έγγραφο αυτό, και κάθε χάρτης ή δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν θίγουν το
καθεστώς ή την κυριαρχία επί οποιασδήποτε επικράτειας, τον καθορισμό διεθνών συνόρων και
ορίων και την ονομασία οποιασδήποτε επικράτειας, πόλης ή περιοχής.
Το παρόν έγγραφο έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις
που εκφράζονται σε αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τις
επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τον ΟΟΣΑ
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διακυβερνητικός
οργανισμός στον οποίο οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν εμπειρίες πολιτικής,
εντοπίζουν καλές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν
αποφάσεις και συστάσεις για την παραγωγή καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Η
αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προωθήσει πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και
κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
www.oecd.org
Σχετικά με το Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Ελλάδας
Η Ελληνική Κυβέρνηση με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών έχει θέσει ως
προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και των φαινομένων δωροδοκίας,
δεσμευόμενη στην άμεση λήψη μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτυπώνονται οι κρίσιμοι
τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι προτεραιότητες με στόχο την ενίσχυση της
ακεραιότητας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ σε
συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων
προς εφαρμογή του ΕΣΧΚΔ Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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Εισαγωγή
Οι επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές μιας εταιρίας μπορούν
να έχουν συχνά καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες
τόσο για τις εμπορικές της δραστηριότητες όσο και για τη φήμη
της. Πράξεις κακοδιαχείρισης, απάτης, κατάχρησης, παραβιάσεις
περιβαλλοντικών όρων ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν
αφενός να επισύρουν τη νομική ευθύνη του νομικού προσώπου και
αφετέρου να ζημιώσουν την εταιρία τόσο από πλευράς κερδών όσο
και ανθρώπινου δυναμικού. Η έγκαιρη επομένως ανίχνευση των
παραπάνω συμπεριφορών μπορεί να επιτρέψει στην εταιρία να
προβεί στις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες προκειμένου να
αποφύγει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.
Οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού που επιτρέπουν τους
υπαλλήλους μιας εταιρείας ή στους επιχειρηματικούς της εταίρους
να προβούν σε αποκαλύψεις επιλήψιμων ή παράνομων
συμπεριφορών αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδο έγκαιρης
ανίχνευσης και επιτρέπουν στην εταιρία να λάβει προληπτικά ή
διορθωτικά μέτρα για πράξεις που διαφορετικά θα έμεναν στο
σκοτάδι. Επομένως κάθε εταιρία θα πρέπει να μεριμνά αφενός για
τη θέσπιση και λειτουργία ασφαλών διαύλων αποκαλύψεων και
αφετέρου μιας πολιτικής, η οποία θα προστατεύει
αποτελεσματικά, όσους προβαίνουν σε αποκαλύψεις, από
ενδεχόμενα αντίποινα.
Εκτός από την ανίχνευση επιλήψιμων ή παράνομων συμπεριφορών
οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού ενδείκνυνται για την
συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τους
κινδύνους και τα μοτίβα διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται η
εταιρία και με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αποτελεσματική
ενημέρωση των γενικών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς
και των προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα
μπορούν να υποδείξουν τομείς που χρήζουν άμεσης προσοχής,
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βελτίωσης ή ακόμα και την ανάγκη για τη δημιουργία νέων
πολιτικών στους παραπάνω τομείς. Τέλος, μπορούν να συμβάλλουν
στην πιο αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού και των
επιχειρηματικών εταίρων της εταιρίας.
Η προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι
ζωτικής σημασίας για την κάθε εταιρία, η οποία ασπάζεται τις
αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης και
της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό, όλο
και περισσότερες εθνικές έννομες τάξεις προβαίνουν στην σύνταξη
ενός θεσμικού πλαισίου, που απαιτεί από τις εταιρίες να
λειτουργούν εσωτερικούς μηχανισμούς συναγερμού. Παρόλα αυτά
το 43% των ελληνικών εταιριών που συμμετείχαν στην Έρευνα που
διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ (12/2016-2/2017) με συμμετέχοντες φορείς από
τον ιδιωτικό τομέα δήλωσε ότι δεν λειτουργούν εσωτερικούς
μηχανισμούς συναγερμού ή παρόμοια συστήματα. Επιπλέον, μόνο
το 45% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι παρέχει προστασία στους
εργαζόμενους, που αποκάλυψαν επιλήψιμες ή παράνομες
συμπεριφορές, ενώ τέλος το 52% των ερωτηθέντων δεν έχει
παράσχει τέτοια προστασία τα τελευταία δύο χρόνια.
Πρωταρχικός σκοπός των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι να
βοηθήσει τις ελληνικές εταιρίες και επιχειρήσεις να θέσουν σε
λειτουργία εσωτερικούς μηχανισμούς συναγερμού. Στο εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτυπώνονται
οι κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι προτεραιότητες
με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την
καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. . 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 μεταρρυθμιστικού προγράμματος σε μια σειρά
προκαθορισμένων πεδίων. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος συνοδεύουν
και συμπληρώνουν τις «Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες
Οδηγίες: Προώθηση της Εταιρικής Συμμόρφωσης, των
Αποτελεσματικών Εσωτερικών Ελέγχων και της Ηθικής στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της
Διαφθοράς»(Μάρτιος 2017) και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές προς
τις Ελληνικές Επιχειρήσεις αναφορικά με την Ανάλυση των
Κίνδυνων Διαφθοράς» (Μάϊος 2017).
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Οι Κατευθυντήριες Γραμμές προετοιμάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη
τις διεθνείς καλές πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες χώρες του
ΟΟΣΑ, με στόχο την προσαρμογή τους στην ελληνική
πραγματικότητα. Σχόλια και ουσιαστική συνδρομή παρείχαν:
Business and Industry Advisory Committee, ΟΟΣΑ (BIAC), Tom
Devine (Government Accountability Project), David Lewis
(Middlesex University London), Φερενίκη ΠαναγοπούλουΚουτνατζή (ανεξάρτητη ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα), Constanze von Söhnen (UN Office on
Drugs and Crime), Ursula Stapleton (Department of Justice and
Equality, Ireland), Marie Terracol (Transparency International.. Ο
ευέλικτος χαρακτήρας των Κατευθυντήριων Γραμμών διασφαλίζει
τη δυνατότητα εφαρμογής τους από εταιρίες διαφορετικού
μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης. Ελλείψει εθνικού νομικού
πλαισίου εξειδικευμένου στην προστασία πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος,1 οι Κατευθυντήριες Γραμμές βασίζονται σε
αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές προστασίας.
Συνεπώς, προσαρμόζονται και σε εταιρίες με διασυνοριακή
επιχειρηματική δραστηριότητα.2
Τα πρότυπα των Κατευθυντήριων Γραμμών στοχεύουν στο να
συνδράμουν εταιρίες στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προστασίας
εσωτερικών αποκαλύψεων, το οποίο να πληροί τα υψηλότερα
διεθνή πρότυπα προστασίας πληροφοριοδοτών δημοσίου
συμφέροντος και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία. Ωστόσο, το παρόν κείμενο δεν αποτελεί εργαλείο
1

Οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές θεωρούν πως το πλαίσιο
προστασίας του Ν. 4254/2014 και του Άρθρου 45Β ΚΠΔ δεν
ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα καθώς δεν παρέχουν επαρκή
προστασία στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, οι
αναφορές στους «πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος» δεν θα
πρέπει να συνδέονται με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο.
2

Οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν αναπτυχθεί με σημείο
αναφοράς τις πρότυπες πολιτικές προστασίας των μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος και των διαδικασιών αποκαλύψεων του ΜΚΟ Government
Accountability Project της Αρχής Προστασίας των Πληροφοριοδοτών
Δημοσίου Συμφέροντος της Ολλανδίας ( Whistleblowers Authority) και της
Ένωσης Εμπορικών Συνδικάτων της Ιρλανδίας (Irish Congress of Trade
Unions).
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νομικής συμβουλευτικής. Οι εταιρίες που διαμορφώνουν και
εφαρμόζουν
ένα
πλαίσιο
προστατευμένων
εσωτερικών
αποκαλύψεων, καλούνται να ζητήσουν ανεξάρτητη νομική
συμβουλή σχετικά με τη συμμόρφωση του προγράμματός τους με
τη σχετική νομοθεσία.
Πληροφορίες και στοιχεία για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα
συλλέχτηκαν μέσω της Έρευνας που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ τον
Δεκέμβριο 2016 έως τον Φεβρουάριο 2017 με συμμετέχοντες
φορείς από τον ιδιωτικό τομέα εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικές
οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις) με στόχο τον εντοπισμό
των κινδύνων διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας.
Στο διάστημα αυτό ο ΟΟΣΑ έλαβε απαντήσεις από 516 φορείς.
Ακολούθησαν Ημερίδες Διαβούλευσης στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο 2017 με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς κατά τις οποίες συζητήθηκαν περαιτέρω
τα ευρήματα της Έρευνας και συλλέχτηκαν πρόσθετες ποιοτικές
πληροφορίες για το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
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I. Διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της
εταιρίας σας σχετικά με την προστασία των
εσωτερικών αναφορών
Η πολιτική προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου
συμφέροντος και των σχετικών αποκαλύψεων αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση και διευκόλυνση λήψης πρωτοβουλιών από τους
εργαζομένους. Οι αποκαλύψεις επιλήψιμων συμπεριφορών θα
πρέπει να πραγματοποιούνται με όρους εμπιστευτικότητας και
προστασίας από αντίποινα.

1.

Ποιος αποκαλύπτει;

Γενικά, προστασία πρέπει να παρέχεται σε όλα τα μέλη του
προσωπικού των οποίων οι πράξεις ενδέχεται να επισύρουν
ευθύνη της εταιρίας. Η προστασία ενδείκνυται να καλύπτει όλους
τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως θέσης, είτε είναι μερικής ή ολικής
απασχόλησης, προσωρινό ή μόνιμο προσωπικό. Συνεπώς,
συμπεριλαμβάνονται σύμβουλοι, εργολάβοι, αποσπασμένοι από
άλλο φορέα υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εθελοντές,
αυτοαπασχολούμενοι ή κατ’ οίκον εργαζόμενοι. Περιλαμβάνονται
επίσης οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας, για συμβόλαια ή άλλες
μορφές χρηματοδότησης, καθώς και πρώην ή συνταξιοδοτηθέντες
εργαζόμενοι σχετικά με επιλήψιμες συμπεριφορές που
παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη απασχόλησή τους. Επίσης,
η προστασία αλλοδαπών εργαζομένων ή εργαζομένων που
βρίσκονται στην αλλοδαπή συμβάλλει σημαντικά στην αποκάλυψη
επιλήψιμων συμπεριφορών που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (π.χ.
δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων). Εταιρίες που
απασχολούν συγγενείς του προσώπου που προχωρεί στην
αποκάλυψη της επιλήψιμης συμπεριφοράς, φαινόμενο συχνό σε
μικρές ή οικογενειακές εταιρίες ή εταιρικές ομάδες, οι οποίοι θα
μπορούσαν επίσης να γίνουν αποδέκτες αντιποίνων, μπορούν να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της προστασίας και σε
αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζοντας σαφώς ένα ευρύ
σύνολο ατόμων από το οποίο μπορεί να προέλθουν αποκαλύψεις,
ενισχύεται η
εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα προστασίας
πληροφοριοδοτών της εταιρίας , ενώ ταυτόχρονα παρέχονται
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κίνητρα για την
συμπεριφορών.

αποκάλυψη

ενδεχόμενων

επιλήψιμων

Τα συστήματα πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος πρέπει
επίσης να είναι προσβάσιμα σε εξωτερικούς προμηθευτές, πελάτες
και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με την εταιρία. Σε περίπτωση
δραστηριοποίησης της εταιρίας σε τομέα δημόσιων αγαθών ή
υπηρεσιών, πρόσβαση πρέπει να διασφαλίζεται στο σύνολο των
πολιτών. Όλες οι αποκαλύψεις πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης
επεξεργασίας από τον μηχανισμό αποκαλύψεων.
Οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές χρησιμοποιούν τον όρο
«άτομα που αποκαλύπτουν» (“reporting persons”), σύμφωνα με
την ορολογία των εκθέσεων του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ σχετικά με την
προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος.3 Οι εν λόγω
εκθέσεις υιοθετούν μια ουδέτερη νομική ορολογία προς αποφυγή
αρνητικών συνειρμών που ενδεχομένως συνδέονται με τους
«πληροφοριοδότες».

2.

Τι αποκαλύπτεται;

Η πολιτική της εταιρίας σας θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι
προστατεύει γνωστοποιήσεις επιλήψιμων συμπεριφορών οι
οποίες:




2.1

Συνέβησαν στο παρελθόν·
Συμβαίνουν επί του παρόντος ή
Ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά.

Επιλήψιμες συμπεριφορές

Ο ορισμός των επιλήψιμων συμπεριφορών θα πρέπει να είναι
ευρύς και να περιλαμβάνει επικίνδυνες, ανήθικες ή παράνομες
πρακτικές που λαμβάνουν χώρα υπ’ ευθύνη του εργοδότη ή στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρίας, οι οποίες εγείρουν
ζητήματα ευθύνης.

Σύμβαση ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς, Resource Guide on Good Practices in
the Protection of Reporting Persons (ΟΗΕ, 2015); Committing to Effective
Whistleblower Protection (ΟΟΣΑ, 2016).
3
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Οι παραπάνω συμπεριφορές πρέπει να περιλαμβάνουν, χωρίς
ωστόσο να περιορίζονται σε4:








2.2

Παραβιάσεις της πολιτικής της εταιρίας ή του Κώδικα
Δεοντολογίας·
Παραβιάσεις νόμου ή κανονισμού·
Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, το περιβάλλον
και τη δέουσα λειτουργία της εταιρίας·
Κατασπατάληση δημόσιων πόρων·
Συγκρούσεις συμφερόντων·
Περιπτώσεις
κακοδικίας
και
μη
απονομής
δικαιοσύνης/ατιμωρησίας·
Κάλυψη ή απόκρυψη ενός εκ των παραπάνω.

Εύλογη πεποίθηση

Το πρόσωπο που αποκαλύπτει δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι
βέβαιο για τα πραγματικά περιστατικά κατά τη γνωστοποίηση. Δε
χρειάζεται επίσης να έχει κάνει μία εκτίμηση ως προς το αν η
επιλήψιμη συμπεριφορά συνιστά ένα συγκεκριμένο ποινικό
αδίκημα. Το κρίσιμο κριτήριο θα πρέπει να είναι εάν, κατά την
εύλογη πεποίθηση του εργαζόμενου, οι πληροφορίες που διαθέτει
συντείνουν στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων επιλήψιμων
συμπεριφορών σχετιζόμενων με την εργασία του. Ως εύλογη
πεποίθηση εννοείται η πεποίθηση ότι κάποιος συνάδελφος με
παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία, θα μπορούσε να
συμφωνήσει μαζί του. Πρόκειται για μια σχετική έννοια, η οποία
εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες μίας
κατάστασης.
Δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται ο κίνδυνος λήψης υπόψη των
ενδεχόμενων κινήτρων του προσώπου που προβαίνει στην
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.
4
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αποκάλυψη ως λόγου επιβολής αντιποίνων ή πειθαρχικών μέτρων.
Προς αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων, ο ορισμός των
προστατευόμενων αποκαλύψεων πρέπει να είναι ευρύς, χωρίς να
απαιτείται να πραγματοποιούνται με «καλή πίστη». Ο ευρύς
ορισμός στοχεύει στο να ενθαρρύνει την αποκάλυψη μεγαλύτερου
εύρους επιλήψιμων συμπεριφορών. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημά
του συνίσταται στην ενημέρωση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά
με συμπεριφορές οι οποίες, αν και δεν αντιτίθενται στο δημόσιο
συμφέρον (π.χ. κλοπή), αντιτίθενται στο συμφέρον της εταιρίας.

3.

Δομώντας τον μηχανισμό αποκαλύψεων

Η πολιτική της εταιρίας σας ενδείκνυται να περιγράφει την
διαδικασία σύμφωνα με την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να
προσχωρήσουν στην αποκάλυψη επιλήψιμων συμπεριφορών
καθώς και να παρέχει οδηγίες σχετικά με τη γνωστοποίηση
περιστατικών, σε εσωτερικό επίπεδο ή σε εξωτερικό επίπεδο (στις
αρχές επιβολής του νόμου, τα ΜΜΕ ή την κοινωνία των πολιτών).

3.1

Εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού

Ακόμη κι αν δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, οι εταιρίες
ενδείκνυται να θεσπίσουν προστατευόμενους εσωτερικούς
μηχανισμούς συναγερμού και να παράσχουν οδηγίες στους
εργαζόμενους σχετικά με την αξιοποίησή τους. Οι εν λόγω
διαδικασίες ενισχύουν την αποφασιστικότητα και συμβάλλουν
στην παρακολούθηση των υποθέσεων από τα μέλη της διοίκησης.
Συνιστάται επίσης ο ορισμός ενός προσώπου αποκαλύψεων με το
απαιτούμενο κύρος για την διαχείριση του συστήματος εσωτερικού
συναγερμού. Το πρόσωπο αυτό απαιτείται επίσης να χαίρει
απόλυτης εμπιστοσύνης από τους εργαζόμενους και, ειδικότερα,
να εγγυάται την εμπιστευτικότητα της αποκάλυψης και της
ταυτότητας του προσώπου που αποκαλύπτει. Η επιλογή του
καταλληλότερου προσώπου γι’ αυτή τη θέση εξαρτάται από τη
δομή της εταιρίας σας.
Σε ιδανικές συνθήκες, ο διαχειριστής του συστήματος εσωτερικού
συναγερμού επιτελεί ξεχωριστή, ανεξάρτητη λειτουργία εντός της
εταιρίας, ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων ή
οποιαδήποτε απειλή κατά της ανεξαρτησίας του. Ωστόσο, στις
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μικρότερες εταιρίες, που δε διαθέτουν τους πόρους για την
πρόσληψη ενός τέτοιου διαχειριστή, την παραπάνω λειτουργία θα
μπορούσε επιτελέσει και ο:








Επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης·
Υπεύθυνος ανθρώπινων πόρων·
Νομικός ή γενικός σύμβουλος·
Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων ·
Οικονομικός διευθυντής·
Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου·
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Ο ρόλος του διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού συναγερμού
συνίσταται στη διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας της
πολιτικής και του μηχανισμού αποκαλύψεων της εταιρίας, καθώς
και στη λήψη μέτρων που έπονται της αποκάλυψης. Οι
λεπτομέρειες του ρόλου του διαχειριστή του συστήματος
εσωτερικού συναγερμού και των στοιχείων επικοινωνίας του
απαιτείται να κοινοποιούνται και να είναι διαθέσιμες σε όλα τα
μέλη και τους εργαζόμενους της εταιρίας.
Ορισμένες εταιρίες επιλέγουν να αναθέσουν σε εξωτερικό πάροχο
τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού συναγερμού είτε για να
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και εμπιστευτικότητα του
συστήματος είτε επειδή δεν διαθέτουν τα μέσα να λειτουργήσουν
ένα τέτοιο σύστημα. Το γεγονός ωστόσο αυτό δεν απαλλάσσει τις
παραπάνω εταιρίες από την υποχρέωση διερεύνησης των βάσιμων
αποκαλύψεων που έχουν γίνει στον εξωτερικό πάροχο. Αυτό το
σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς καθορισμένο
(περιλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορούν να
διαβιβάζονται στη διοίκηση της εταιρίας, των στοιχείων της
ταυτότητας του προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη καθώς
και των όρων χρήσης των παραπάνω πληροφοριών), γνωστό και
προσβάσιμο στους εργαζόμενους. Ο εξωτερικός πάροχος μπορεί να
είναι τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο από τον εργοδότη, όπως:




Μια πλατφόρμα αποκαλύψεων·
Ένας σύμβουλος ή ελεγκτής ή
Ένας εκπρόσωπος επαγγελματικής ένωσης ή σωματείου
εφόσον το τελευταίο διαθέτει δικό του σύστημα
εσωτερικού συναγερμού. Στο τελευταίο θα μπορούν να
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καταφύγουν οι εργαζόμενοι εταιρίας δραστηριοποιούμενης
σε αντίστοιχο επαγγελματικό τομέα.
Η μεγιστοποίηση της αναγκαίας ροής πληροφοριών για λόγους
λογοδοσίας, απαιτεί τη διάθεση διαφοροποιημένων και ασφαλών
διαύλων αποκάλυψης επιλήψιμων συμπεριφορών. Η εταιρία
ενδείκνυται προς το σκοπό αυτό να παρέχει έγγραφες πληροφορίες
σε όλους τους εργαζόμενους και τρίτους που σχετίζονται με τις
δραστηριότητές της σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
αποκαλύψεων και να διευκολύνει την ανεύρεση και κατανόησή
τους.
Τα ακόλουθα παραδείγματα μπορούν να αποτελέσουν διαύλους
για την αποκάλυψη επιλήψιμων συμπεριφορών:








Προσωπική φυσική παρουσία·
Ταχυδρομικά·
Σε κουτί καταγγελιών·
Σε
προκαθορισμένη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου·
Μέσω fax·
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (intranet ή διαδίκτυο) ·
Μέσω τηλεφωνικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας
(εσωτερικής ή εξωτερικής).

Οι δίαυλοι που απαιτούν την φυσική παρουσία του προσώπου που
προβαίνει στην αποκάλυψη έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης και
άμεσης επαφής. Ωστόσο, ενδέχεται να αποθαρρύνουν κάποιον που
φοβάται να συζητήσει τις ανησυχίες του με τον προϊστάμενο του ή
διευθυντικά ή άλλα στελέχη της εταιρίας. Οι εταιρίες θα πρέπει,
συνεπώς, να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων
διαφορετικούς
μηχανισμούς
αποκαλύψεων,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής ανώνυμης
αποκάλυψης. Ωστόσο, καλό θα ήταν να ενθαρρύνονται επώνυμες
αποκαλύψεις για τις οποίες η εταιρία εγγυάται την
εμπιστευτικότητα τους, παρά οι ανώνυμες αποκαλύψεις. Εάν μια
εταιρία αποφασίσει να θεσμοθετήσει μια διαδικτυακή ή
τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας για αποκαλύψεις, θα
πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να προτιμήσουν
να επικοινωνήσουν εκτός ωρών εργασίας. Επιπλέον, εάν η εταιρία
διαθέτει θυγατρικές ή αλλοδαπούς εργαζόμενους ή εργαζομένους
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που βρίσκονται στην αλλοδαπή, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η
γραμμή επικοινωνίας είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές ζώνες ώρας
και γλώσσες.

3.2

Εξωτερικοί μηχανισμοί αποκαλύψεων

Οι εταιρίες ενδείκνυται να παρέχουν πληροφορίες στους
εργαζομένους τους σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες
αποκαλύψεων σε εξωτερικές αρχές και/ή στα ΜΜΕ. Οι εργαζόμενοι
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε καμία περίπτωση σε συμβατικές
ρήτρες οι οποίες απαγορεύουν τις αποκαλύψεις σε εξωτερικούς
μηχανισμούς.5
Στην Ελλάδα, οι αποκαλύψεις περιπτώσεων διαφθοράς στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να λάβουν χώρα στο
Γραφείο καταγγελιών που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.).6 Επιπλέον, τo
άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Διαδικασίας (ΚΠΔ) προβλέπει την
υποχρέωση ιδιωτών για μήνυση αξιόποινων πράξεων, στον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό
υπάλληλο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον αντιληφθούν
οι ίδιοι την αξιόποινη πράξη. Η εθνική ανεξάρτητη αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη» αποτελεί έναν επιπλέον εξωτερικό
μηχανισμό αποκαλύψεων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα.7
Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να
αποτελεί κοινό τόπο ότι τα πρόσωπα που προβαίνουν σε
αποκάλυψη πρέπει να χρησιμοποιούν καταρχάς τους εσωτερικούς
μηχανισμούς συναγερμού, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Για
παράδειγμα, οι εταιρίες μπορούν να καθορίσουν τις συνθήκες υπό
5

Βλ. Για παράδειγμα “Whistleblowing and Gagging Clauses,” Briefing
Paper Number CBP 7442, House of Commons Library (4 Ιανουαρίου 2016).
6

Βλ. άρθρο 54 του ν. 4446/2016, ο οποίος τροποποίησε τους ν. 4320/2015
και 4325/2015: πρόταση σύστασης ενός Γραφείου καταγγελιών υπό τη
Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.).
Επισήμανση: η ελληνική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να περιορίσει την
προστασία στην αποκάλυψη των σοβαρότερων εγκλημάτων σε πρώτο
στάδιο. Σύμφωνα με την προσέγγισή της, ο βασικός εξωτερικός μηχανισμός
αποκαλύψεων θα πρέπει να είναι ο εισαγγελέας.
7
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τις οποίες ένας υπάλληλος μπορεί να προβεί σε εξωτερική
αποκάλυψη, σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:









3.3

Η εταιρία δε διαθέτει μηχανισμό εσωτερικού συναγερμού·
Πρόκειται για επείγον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος·
Υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι το πρόσωπο που λαμβάνει
την τελική απόφαση επί ζητημάτων ευθύνης εντός της
εταιρίας εμπλέκεται στην υπό συζήτηση παράβαση·
Διαπιστώνεται μια σαφώς αναγνωρίσιμη απειλή
πλαστογράφησης ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων·
Υφίσταται εύλογος φόβος αντιποίνων σε περίπτωση
εσωτερικής αποκάλυψης·
Η εσωτερική αποκάλυψη δεν αποτέλεσε αντικείμενο
δέουσας έρευνας εντός μιας προκαθορισμένης περιόδου·
Η εσωτερική αποκάλυψη δεν κατέληξε σε ικανοποιητική
λύση ή
Προγενέστερη αποκάλυψη σχετικά με την ίδια επιλήψιμη
συμπεριφορά, για την οποία ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία, δεν κατέληξε σε παύση της
επιλήψιμης συμπεριφοράς.

Τυπικά στοιχεία της αποκάλυψης

Οι εταιρίες ενδείκνυται να μην προσδιορίζουν έναν συγκεκριμένο
τύπο για την πραγματοποίηση αποκάλυψης, ώστε να
διασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος αποκαλύψεων
επιλήψιμων
συμπεριφορών.
Αντιθέτως,
συνιστάται
να
επιτρέπονται είτε προφορικές είτε γραπτές αποκαλύψεις μέσω
ποικίλων διαθέσιμων διαύλων. Οι εταιρίες απαιτείται βέβαια να
παρέχουν σαφείς οδηγίες προς διευκόλυνση της συλλογής
σχετικών πληροφοριών, διευκολύνοντας την έρευνα.
Η πολιτική της εταιρίας θα πρέπει να διευκρινίζει ότι τα παρακάτω
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μίας αποκάλυψης:




Περιγραφή της επιλήψιμης συμπεριφοράς·
Ημερομηνία γνωστοποίησης·
Στοιχεία επικοινωνίας κατ’ επιλογή του ατόμου που
αποκαλύπτει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά
του και
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3.4

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην
ανάδειξη της επιλήψιμης συμπεριφοράς.

Εμπιστευτικότητα

Η διαδικασία αποκάλυψης συνιστάται να τηρεί όρους
εμπιστευτικότητας, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο της
αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να
οδηγήσει στην ταυτοποίηση του προσώπου που αποκαλύπτει. Η
διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών και της πρόσβασης
του χειριστή της υπόθεσης σε αυτές, εναπόκεινται στην εταιρία.
Αποτυχία διασφάλισης της εμπιστευτικότητας ενδεχομένως θα έχει
συνέπειες για την εταιρία με βάση το αστικό και το διοικητικό
δίκαιο ή τη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, η χρήση εσωτερικών μηχανισμών
συναγερμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει ο
Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο συγκεκριμένος
νόμος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την ενωσιακή
Οδηγία προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (95/46/ΕΕ) και
προβλέπει ότι το υποκείμενο μιας αποκάλυψης πληροφοριοδότη
δημοσίου συμφέροντος πρέπει να πληροφορείται για την
αποκάλυψη και να του προσφέρεται το περιθώριο επαλήθευσης
των υποβληθέντων πραγματικών περιστατικών. Ωστόσο,
αναγνωρίζεται στην εταιρία περιθώριο καθυστέρησης της
ενημέρωσης, εφόσον διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα
αποτελεσματικής διερεύνησης του ισχυρισμού ή συλλογής των
αναγκαίων πληροφοριών. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα ενισχυθεί
σύντομα με την έναρξη ισχύος του ενωσιακού Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων τον Μάιο 2018.8
Οι περιπτώσεις παρέκκλισης από τους όρους εμπιστευτικότητας
είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι εφικτό όταν:
8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
οδηγίας 95/46/ΕΚ, 27 Απριλίου 2016.

του
της
την
της
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Το πρόσωπο που αποκαλύπτει παρέχει την έγγραφη
συγκατάθεσή του·9
Είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διερεύνηση της
σχετικής επιλήψιμης συμπεριφοράς·
Είναι αναγκαίο για την αποτροπή σοβαρού κινδύνου για τη
δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή το περιβάλλον·
Είναι αναγκαίο για την αποτροπή εγκλήματος ή για τη
διευκόλυνση της δίωξης ενός ποινικού αδικήματος ή
Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση είναι αναγκαία κατά τον
νόμο ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το πρόσωπο που αποκαλύπτει πρέπει
να ενημερωθεί και να παράσχει έγγραφη συγκατάθεση για τη
διαβίβαση των πληροφοριών και τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς
του. Συνιστάται επίσης να ενημερώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης
συγκατάθεσης, η διερεύνηση της γνωστοποίησης μπορεί να
καταστεί αδύνατη.
Οι ανώνυμες αποκαλύψεις συνιστάται να τυγχάνουν ενδελεχούς
χειρισμού σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο. Εντούτοις, τα
πρόσωπα που αποκαλύπτουν μπορούν να κληθούν να δηλώσουν
την ταυτότητά τους κατά τον χρόνο της αποκάλυψης, ώστε να
διασφαλιστεί η προστασία τους από μελλοντικά αντίποινα, όπως
και η αποτελεσματική παρακολούθηση της αποκάλυψης.

4.

Τι είναι τα αντίποινα;

Τα αντίποινα κατά των προσώπων που αποκαλύπτουν ενδέχεται να
λάβουν ποικίλες μορφές. Ειδικότερα, ενδέχεται να είναι άμεσα ή
έμμεσα, και να προέρχονται από τους προϊσταμένους του
προσώπου που αποκαλύπτει, συναδέλφους, εξωτερικούς
συνεργάτες ή πελάτες. Λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή
κατόπιν της αποκάλυψης και παράγουν δυσμενή αποτελέσματα ή
σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές για το πρόσωπο που
αποκαλύπτει. Συνεπώς, ο σαφής ορισμός των απαγορευμένων
9

Η συγκατάθεση δεν πρέπει να θεωρείται ελεύθερη εάν το υποκείμενο
των δεδομένων είτε δε διαθέτει πραγματική ή ελεύθερη επιλογή είτε δε
δύναται να αρνηθεί ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του χωρίς να
ζημιωθεί.
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πράξεων που συνιστούν αντίποινα κατά προσώπων που
προβαίνουν σε αποκαλύψεις καθίσταται σημαντικός. Σύμφωνα με
τις διεθνείς καλές πρακτικές, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση
του προσώπου που προβαίνει σε αποκάλυψη συνιστά αντίποινα. Ο
ορισμός των μορφών αντιποίνων πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς να
περιορίζεται, τα κάτωθι:
















Παύση ή απόλυση·
Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε
σύμβαση μόνιμης απασχόλησης·
Μη ανανέωση ή πρόωρη λήξη σύμβασης προσωρινής
απασχόλησης·
Αποτροπή του προσώπου που αποκαλύπτει ή συναδέλφων
του/της από τη διερεύνηση ή συζήτηση του ζητήματος·
Αδικαιολόγητη αξιολόγηση χαμηλής απόδοσης·
Παρεμπόδιση του προσώπου που αποκαλύπτει από την
πρόσβαση στον χώρο εργασίας·
Υποχρεωτικός διορισμός του προσώπου που αποκαλύπτει
σε άλλη θέση·
Υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων
του προσώπου που αποκαλύπτει (εξαιρουμένης της
περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των ορών
εργασίας·
Μετακίνηση του προσώπου που αποκαλύπτει, αλλαγή
τόπου εργασίας ή άρνηση αλλαγής (εξαιρουμένης της
περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης)·
Αποκλεισμός από ευκαιρίες προαγωγής ή υποβιβασμός του
προσώπου που αποκαλύπτει·
Παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση,
παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων που δικαιούται το
πρόσωπο που αποκαλύπτει·
Άρνηση ευκαιριών και εκπαίδευσης·
Εξαίρεση από εταιρικές κοινωνικές ευκαιρίες ή
Προφορική ή έγγραφη παρενόχληση, η οποία εκφοβίζει το
πρόσωπο που αποκαλύπτει.
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5.

Προστασία κατά των αντιποίνων

5.1

Ποιός και πότε προστατεύεται;

Η ανάδειξη της δέσμευσης της εταιρίας σας για τήρηση ηθικών
πρακτικών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Καθίσταται εφικτή μέσω
της υποστήριξης και προστασίας των εργαζομένων που προβαίνουν
σε αποκαλύψεις από γνωστοποίηση της ταυτότητας τους(βλ.
ανωτέρω, Μέρος 3.4 Εμπιστευτικότητα), αλλά και από αντίποινα. Η
πολιτική της εταιρίας θα πρέπει να προβλέπει ρητά ότι
οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά εργαζομένου
που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή ενδέχεται να αποθαρρύνει
άλλους εργαζομένους από το να προβούν σε αποκαλύψεις, δεν
είναι ανεκτή και υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα. Οι εταιρίες πρέπει
επίσης να εξετάσουν το ζήτημα προστασίας μαρτύρων και άλλων
εμπλεκόμενων στην επιλήψιμη συμπεριφορά ή σε σχετικά
αντίποινα. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η ανάπτυξη ενός
γενικευμένου φόβου αποκαλύψεων, λόγω ενδεχόμενων συνεπειών
για συναδέλφους. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν
υποκείμενα της αποκάλυψης δικαιούνται επίσης προστασία και
πρέπει να καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας.
Η προστασία συνιστάται να καλύπτει αφενός τα πρόσωπα που
αποκαλύπτουν, εφόσον εύλογα πιστεύουν ότι οι επιλήψιμες
συμπεριφορές έλαβαν ή θα λάβουν χώρα ακόμη και αν οι
ισχυρισμοί αποδειχθούν μετέπειτα ανακριβείς και αφετέρου όσους
βοήθησαν ή συνδέονται με τους πληροφοριοδότες δημοσίου
συμφέροντος. Η προστασία συνιστάται επίσης να επεκταθεί σε
πρόσωπα που λανθασμένα οι εργοδότες υπολαμβάνουν ως
πληροφοριοδότες και, ως αποτέλεσμα, υπόκεινται σε αντίποινα.
Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική της εταιρίας να ορίζει ότι
προστασία παρέχεται και όταν το άτομο είναι τεχνικά
υποχρεωμένο να παράσχει τις πληροφορίες, για παράδειγμα στο
πλαίσιο εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών, επιθεωρητών ελέγχου
ποιότητας αλλά και επικοινωνίας προβλημάτων μεταξύ επόπτη και
υφιστάμενου. Η αποκάλυψη δεν χρειάζεται να γίνει στο πλαίσιο
ενός πλαισίου διαφωνίας ή αντιδικίας για παρατυπίες στο χώρο
εργασίας.
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5.2

Πώς προστατεύεται

Εκτός της προστασίας της ταυτότητας του προσώπου που
αποκαλύπτει ο εργοδότης ενδείκνυται να καθορίσει το ευρύτερο
πεδίο εφαρμογής της προστασίας. Για παράδειγμα, η προστασία
μπορεί να επεκταθεί, πέραν του χώρου εργασίας, σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, συνέδρια ή εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η προστασία κατά των αντιποίνων συνιστάται να μην περιορίζεται
σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα αντίποινα ενδέχεται να
επιβληθούν πολύ αργότερα, όπως κατά τη διεξαγωγή της έρευνας
της αποκάλυψης ή τη δημόσια ανακοίνωση της επιβολής
κυρώσεων. Αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν και πριν την
πραγματοποίηση της αποκάλυψης, όπως για παράδειγμα όταν
εργαζόμενος που υποψιάζεται περιστατικό, κάνει σχετικές
ερωτήσεις ή ζητά τη γνώμη των προσώπων που υποψιάζεται.
Απαιτείται επίσης η λήψη προστατευτικών μέτρων για την
πρόληψη αντιποίνων. Οι εταιρίες συνιστάται να προβλέπουν ένα
σύστημα που επιτρέπει τη συζήτηση ανάμεσα αφενός στον
διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού συναγερμού ή έναν
ανεξάρτητο σύμβουλο και αφετέρου το πρόσωπο που προβαίνει
στην αποκάλυψη για ζητήματα όπως ο κίνδυνος διακριτικής
μεταχείρισης, οι δυνατότητες περιορισμού του κινδύνου και τα
ενδεχόμενα μέτρα που μπορεί να λάβει ο εργαζόμενος. Σε κάθε
περίπτωση ο προϊστάμενος του εργαζομένου είναι εκείνος που θα
πρέπει να διασφαλίσει τη λήψη μέτρων προληπτικών των
αντιποίνων στον χώρο ή τη μονάδα εργασίας του πληροφοριοδότη.
Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκάλυψη πρέπει να διαθέτουν
τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης καταγγελίας σε περίπτωση
αντιποίνων ή παραβίασης των όρων εμπιστευτικότητας. Οι δίαυλοι
υποβολής της παραπάνω καταγγελίας απαιτείται να είναι
περισσότεροι τους ενός, όπως άλλωστε και οι δίαυλοι για την
υποβολή των αποκαλύψεων. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η
ακώλυτη πρόσβαση του προσώπου στα ανώτερα εταιρικά κλιμάκια
για την προώθηση της καταγγελίας και η προστασία των
δικαιωμάτων του και των δυνατοτήτων προσφυγής που διαθέτει
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Η καταγγελία για την επιβολή αντιποίνων ή την παραβίαση της
εμπιστευτικότητας μπορεί να κατατεθεί ενώπιον του αρμόδιου
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προσώπου (π.χ. διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού
συναγερμού, νομικός σύμβουλος, σύμβουλος εταιρικής
συμμόρφωσης ή άλλος αρμόδιος υπάλληλος). Σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να τυγχάνει πλήρους και ανεξάρτητης διερεύνησης και
εκτίμησης υπό όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας όπως και στην
περίπτωση της διερεύνησης της αποκάλυψης.
Η διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών αντιποίνων ενδείκνυται να
κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους με όρους διαφάνειας
όσον αφορά τις προκαθορισμένες διαδικασίες, χρονικά πλαίσια,
προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και
αντιποίνων. Συνιστάται επίσης να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
στην έρευνα επί των καταγγελιών τους, είτε σε περίπτωση
αντίκρουσης ή άρνησης είτε υπό τη μορφή σχολιασμού της
καταγγελίας, υπό τη μορφή παραρτήματος στην τελική έκθεση
επίλυσης των σχετικών με την καταγγελία ζητημάτων.
Επιπλέον, συνιστάται να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής
εμπιστευτικών συμβουλών στους εργαζομένους εκ μέρους της
εταιρίας κατά την έναρξη, στη διάρκεια και μετά τη διαδικασία
αποκάλυψης. Η συμβουλευτική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται
από τον διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού συναγερμού, τον
νομικό σύμβουλο της επαγγελματικής ένωσης ή του σωματείου
εργαζομένων, ή μέσω εξωτερικού συνεργάτη της εταιρίας. Σε
περίπτωση προσφυγής του εργαζομένου σε έναν εξ’ αυτών, η
εταιρία μπορεί να επιστρέφει τα έξοδα.

6.

Ποιες είναι οι συνέπειες των αντιποίνων;

Η πολιτική της εταιρίας ενδείκνυται να προβλέπει ρητά τις
συνέπειες των αντιποίνων, καλλιεργώντας μία αίσθηση ασφάλειας
των προσώπων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις. Κατά τη
διερεύνηση των πράξεων που ενδεχομένως αποτελούν αντίποινα,
η εταιρία θα πρέπει να καθιερώσει ένα τεκμήριο υπέρ του
προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη. Συνεπώς, ο εργοδότης
και/ή το πρόσωπο που ευθύνεται για τα αντίποινα θα πρέπει να
φέρουν το βάρος απόδειξης ότι το μέτρο που έλαβαν σχετικά με
τον εργαζόμενο δεν ήταν δυσμενές αλλά εύλογο, πρόσφορο,
δικαιολογημένο και μη σχετιζόμενο με την αποκάλυψη του
εργαζομένου. Εάν, λοιπόν, ο εργοδότης λάβει αρνητικά μέτρα κατά
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του προσώπου που προβαίνει στην αποκάλυψη κατόπιν της
αποκάλυψης, έχει υποχρέωση αιτιολόγησης και απόδειξης των
ανωτέρω.
Η πολιτική της εταιρίας σας ενδείκνυται να καθιερώνει ως
επιλήψιμη συμπεριφορά τις πράξεις αντιποίνων και να προβλέπει
τη δυνατότητα λήψης σχετικών πειθαρχικών μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης του προσώπου που
επιβάλλει αντίποινα. Τα πειθαρχικά μέτρα πρέπει να
εφαρμόζονται, εφόσον προκύπτει η λήψη αντιποίνων, σε όλους
τους εταιρικούς υπαλλήλους, στους εταιρικούς συνεταίρους, όπως
οι προμηθευτές και στους πελάτες, τα συμβόλαια των οποίων
έχουν λήξει, ανασταλεί ή ακυρωθεί.

II. Αξιοποιώντας τον μηχανισμό εσωτερικού
συναγερμού της εταιρίας σας
Η παρούσα ενότητα στοχεύει στο να παρέχει καθοδήγηση στην
εταιρία κατά την εφαρμογή των βασικών στοιχείων του πλαισίου
που έχει η ίδια προβλέψει για τις προστατευόμενες εσωτερικές
αποκαλύψεις.

1.

Ηγεσία και δέσμευση

Η εταιρική πολιτική διαφάνειας και ακεραιτότητας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις πρακτικές της ηγεσίας της (π.χ. Γενικός
Διευθυντής, Διοικητικό Συμβούλιο κ.λπ.) με την καθιέρωση
πολιτικών και διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρία για ηθικά
ζητήματα και για την προώθηση της ελεύθερης έκφρασης.
Παρομοίως, η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης για την ανάπτυξη
και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας των
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος εντός της εταιρίας σας,
συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των αποκαλύψεων από
τους εργαζομένους σας σε εσωτερικό επίπεδο.
Ο μηχανισμός εσωτερικού συναγερμού αποτελεί μια αναγκαία
διαδικασία για τη διαφάνεια και ακεραιότητα εντός της εταιρίας. Η
διασφάλιση τακτικής ενημέρωσης από το διοικητικό συμβούλιο ή
τον Γενικό Διευθυντή και τους διευθύνοντες την εταιρία σε
εσωτερικό επίπεδο, καθιερώνει μια αντίληψη συνυπευθυνότητας
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των εργαζομένων για ζητήματα αποκαλύψεων. Όσοι
αναμεταδίδουν το μήνυμα στην πλειοψηφία των εργαζομένων
πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το ρυθμιστικό
πλαίσιο των προστατευόμενων εσωτερικών αποκαλύψεων.
Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα υφιστάμενα μέτρα
(ενημερωτικά δελτία, εταιρικές εκδηλώσεις, intranet, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κτλ) προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι
ενήμεροι και πεπεισμένοι αναφορικά με την πολιτική διαφάνειας
και ακεραιτότητας που ακολουθεί η εταιρία.
Η δέσμευση των κορυφαίων διευθυντικών στελεχών δεν πρέπει να
περιορίζεται στη διατύπωση της ηθικής στάσης της εταιρίας και την
ενθάρρυνση των εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
την ενεργητική συμμετοχή στην εφαρμογή των μηχανισμών
συναγερμού, την επίβλεψη της χρήσης τους και τα αποτελέσματά
της. Όλες οι εσωτερικές αποκαλύψεις πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη και να τυγχάνουν άμεσης εξέτασης.

2.
Ενέργειες μετά την αποκάλυψη και ζητήματα
γνωστοποίησης
2.1

Επιβεβαίωση της λήψης της αποκάλυψης

Με την παραλαβή της αποκάλυψης, ο διαχειριστής του συστήματος
εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με το
πρόσωπο που αποκαλύπτει, αναγνωρίζοντας εγγράφως την
παραλαβή.

2.2
Αποφασίστε αν θα διερευνήσετε περεταίρω το
ζήτημα
Ο διαχειριστής του συστήματος εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει
να δηλώσει επίσημα εάν η εταιρία θα διερευνήσει την αποκάλυψη
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο ιδανικά δεν
υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες από την παραλαβή της
αποκάλυψης.

2.2.1

Λόγοι μη διερεύνησης της αποκάλυψης

Ο διαχειριστής του συστήματος εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει
να δηλώσει εγγράφως τους λόγους αρχειοθέτησης της
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αποκάλυψης που δε διερευνάται περεταίρω. Οι σχετικοί λόγοι
περιλαμβάνουν:






2.2.2

Ισχυρισμούς που αφορούν συμπεριφορές μη εμπίπτουσες
στον ορισμό των επιλήψιμων συμπεριφορών κατά την
πολιτική της εταιρίας·
Η αποκάλυψη δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τη
θεμελίωση του ισχυρισμού·
Η αποκάλυψη απαιτεί έρευνα επί ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων
ενός
προσώπου
(π.χ.
σεξουαλικός
προσανατολισμός, υγεία, θρησκευτικές ή πολιτικές
πεποιθήσεις)·
Το ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί.

Λόγοι διερεύνησης της αποκάλυψης

Ο διαχειριστής του συστήματος εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει
να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον χειρισμό του ζητήματος,
συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεικτικής ημερομηνίας, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά την οποία το πρόσωπο που
προβαίνει στην αποκάλυψη μπορεί να αναμένει περαιτέρω
πληροφορίες.
Προς προστασία των κατηγορούμενων για επιλήψιμη συμπεριφορά
προσώπων, απαιτείται να διεξάγεται μία πρώτη έρευνα. Η
συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στη λήψη απόφασης σχετικά με
την ανάγκη περαιτέρω επίσημης ή ανεπίσημης διερεύνησης της
αποκάλυψης και της μορφής που πρέπει να λάβει. Σε αυτό το
σημείο, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αποκάλυψη πρέπει
να ενημερώνεται εγγράφως.
Εφόσον η αποκάλυψη πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις του
κεφαλαίου Ι.3.3 «Τυπικά στοιχεία της αποκάλυψης» αλλά και δεν
συντρέχει κανένας από τις αρνητικούς λόγους του κεφαλαίου ΙΙ.
2.2.1 «Λόγοι μη διερεύνησης της αποκάλυψης» ο διαχειριστής του
συστήματος εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει να προβεί ως
ακολούθως:


Στην διερεύνηση της αποκάλυψης από τη διοίκηση με την
συνδρομή του διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού
συναγερμού και/ή των εσωτερικών ελεγκτών·
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2.3

Στην παραπομπή της αποκάλυψης σε εξωτερικό ελεγκτή·
Στην παραπομπή της αποκάλυψης σε εξωτερική αρχή
επιβολής του νόμου ή σε ρυθμιστική αρχή, αναλόγως της
σοβαρότητάς της·
Στην παραπομπή της αποκάλυψης σε τρίτο με σκοπό να
αποτελέσει το αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας ή
Στον χειρισμό της αποκάλυψης στο πλαίσιο της πειθαρχικής
διαδικασίας της εταιρίας.

Διεξαγωγή της έρευνας

O διαχειριστής του συστήματος εσωτερικού συναγερμού θα πρέπει
να ενημερώσει εγγράφως το πρόσωπο που αποκαλύπτει σχετικά με
την απόφασή του να διερευνήσει την αποκάλυψη αλλά και τα
πρόσωπα που θα διεξάγουν την έρευνα. Η ενημέρωση θα
μπορούσε να ακολουθείται από μια συνάντηση ή τηλεφωνική
επικοινωνία του διαχειριστή με το άτομο που αποκαλύπτει για να
αναπτύξει περεταίρω το περιεχόμενο της καταγγελίας. Το
περιεχόμενο της συνέντευξης θα πρέπει να καταγράφεται
εγγράφως και αντίγραφο επιδίδεται στο πρόσωπο που
αποκαλύπτει.
Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διερεύνηση της αποκάλυψης
ενδείκνυται να υπόκεινται σε συμβατική υποχρέωση
εμπιστευτικότητας σε όλα τα στάδια της διεξαγόμενης έρευνας. Με
βάση αυτήν την υποχρέωση, οφείλουν να μη γνωστοποιούν
στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου που
αποκαλύπτει, το πρόσωπο που καταγγέλλεται ή άλλα εμπλεκόμενα
μέρη.
Το πρόσωπο που καταγγέλλεται ειδοποιείται και πληροφορείται
σχετικά με την παροχή ανεξάρτητης νομικής συμβουλευτικής ώστε
να διασφαλίσει τα δικαιώματά του. Το πρόσωπο που αποκαλύπτει
μπορεί επίσης να απαντήσει σε ενδεχόμενη απόρριψη των
ισχυρισμών του.

2.4
Ενημέρωση του προσώπου που αποκαλύπτει
σχετικά με την πρόοδο της έρευνας
Σε όλα τα στάδια της διερεύνησης, απαιτείται τακτική επικοινωνία
του διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού συναγερμού με το
πρόσωπο που προέβη στην αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της
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έρευνας. Η περιοδικότητα και το περιεχόμενο της επικοινωνίας
εξαρτάται από τη φύση των ζητημάτων που ανακύπτουν και την
ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών.
Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση, ο διαχειριστής ενημερώνει το
πρόσωπο που προέβη στην αποκάλυψη σχετικά με το πόρισμα. Η
σχετική ενημέρωση περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης των
ζητημάτων που ανέκυψαν και τα διορθωτικά μέτρα που
ελήφθησαν. Το πρόσωπο που αποκαλύπτει συνιστάται να διαθέτει
τη δυνατότητα ενστάσεων, οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν
στο τελικό πόρισμα.
Εάν το πρόσωπο που προέβη στην αποκάλυψη κρίνει ανεπαρκή τη
λύση που δόθηκε, θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να
υποβάλλει την αποκάλυψη σε κάποιον από τους εξωτερικοί
μηχανισμούς αποκαλύψεων του κεφαλαίου Ι.3.2. Προς προστασία
του εν γένει και ειδικότερα από αντίποινα, ο διαχειριστής του
συστήματος εσωτερικού συναγερμού πρέπει να παρακολουθεί την
πορεία της αποκάλυψης για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεικτικά
μονοετές.

3.
Τήρηση απόρρητων, επαρκών και ελέγξιμων
στοιχείων σχετικά με τις αποκαλύψεις
Όλες οι αποκαλύψεις μπαίνουν σε σχετικό αρχείο, το οποίο
περιλαμβάνει τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα,
σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτό
περιλαμβάνονται η νομοθεσία προστασίας προσωπικών
δεδομένων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και οι κανόνες
λογιστικής και ελέγχου.
Η τήρηση της εμπιστευτικότητας, και όπου προβλέπεται του
απορρήτου, καταλαμβάνει επί κάθε αποκάλυψης:





Την επικοινωνία με το πρόσωπο που προέβη στην
αποκάλυψη και το πρόσωπο που καταγγέλλεται·
Έγγραφα και πρακτικά συνεντεύξεων·
Το πόρισμα και όλα τα σχετικά με το πόρισμα έγγραφα·
Περεταίρω παρατηρήσεις του προσώπου που αποκαλύπτει
μετά την ενημέρωσή του για το συμπέρασμα.
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4.
Τακτική εκπαίδευση σχετικά με την πολιτική
προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος
Οι εταιρίες καλούνται να παρέχουν τακτικά πληροφορίες και
εκπαίδευση στη διοίκηση και το προσωπικό σχετικά με τον
εσωτερικό μηχανισμό συναγερμού και ειδικότερα ως προς τα
παρακάτω ζητήματα:











Τι αποτελεί επιλήψιμη συμπεριφορά και πώς εντοπίζεται·
Πότε υπάρχει ‘’εύλογη πεποίθηση’’ για την ύπαρξη
επιλήψιμης συμπεριφοράς·
Ποιοί είναι οι εσωτερικοί μηχανισμοί συναγερμού και οι
εξωτερικοί μηχανισμοί αποκαλύψεων·
Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου γνωστοποιήσεων·
Πώς πραγματοποιείται μια αποκάλυψη·
Ποιοί χειρισμοί ακολουθούνται σχετικά με μια αποκάλυψη·
Ποιά διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια·
Ποιά είναι τα βήματα που ακολουθεί η εταιρία, εφόσον μια
αποκάλυψη κριθεί βάσιμη·
Ποιές συμπεριφορές συνιστούν αντίποινα και
Συνέπειες των αντιποίνων κατά των προσώπων που
αποκαλύπτουν.

Οι εταιρίες θα πρέπει επίσης να καταστήσουν σαφές ότι κανένας
υπάλληλος δεν υπόκειται σε αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά
μέτρα λόγω αποκάλυψης επιλήψιμων συμπεριφορών σύμφωνα με
το κεφάλαιο Ι.2.1.

5.
Γνωστοποίηση της πολιτικής σας – Προώθηση μιας
«κουλτούρας ελεύθερης έκφρασης»
Η προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι
πιο αποτελεσματική όταν στο εταιρικό περιβάλλον οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα, να αντιδρούν σε
επιλήψιμες συμπεριφορές και να μοιράζονται τις ανησυχίες τους
χωρίς φόβο αντιποίνων.
Η διαμόρφωση αυτού του κλίματος αποτελεί μία πρόκληση,
ιδιαίτερα σε χώρες ή περιοχές του κόσμου όπου, για ιστορικούς
λόγους, η έννοια του «πληροφοριοδότη» και των ανώνυμων
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καταγγελιών έχουν αρνητική χροιά. Στην Ελλάδα, η έννοια του
πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος φαίνεται να συνδέεται με
τις εκφράσεις «καρφί», «χαφιές» και την έννοια της προδοσίας για
προσωπικό κέρδος.
Η ανατροπή αυτών των αντιλήψεων είναι αναγκαία για τη
διαμόρφωση μίας μορφής εταιρικής οργάνωσης που επιβραβεύει
την ηθική συμπεριφορά και την «κουλτούρα ελεύθερης
έκφρασης». Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο για πολυεθνικές
επιχειρήσεις, καθώς αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περιοχές με
διαφορετικά ήθη και έθιμα. Η προσέγγιση όμως είναι ίδια για τις
μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις.
Πρόκειται για μια διττή προσέγγιση.10 Αφενός, η εταιρία θα πρέπει
να εστιάσει στις ελλείψεις της αναπτύσσοντας μια προσέγγιση
άμεσης αντιμετώπισης ανήθικων εταιρικών συμπεριφορών με
στόχο να ανταποκρίνεται σε όλες τις καταγραφείσες και μη
καταγραφείσες επιλήψιμες συμπεριφορές, να προβλέπει
θεραπευτικά μέτρα και να αναλύει τις αιτίες αυτών των
φαινομένων. Αφετέρου, η εταιρία θα πρέπει να ακολουθήσει μια
θετική στάση, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της για την
ανάπτυξη της εταιρικής ηθικής.
Επιπλέον, ο όρος ‘’πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος’’
πρέπει να ενσωματωθεί στην εταιρική κουλτούρα και να συνδεθεί
με τη νοοτροπία αποκάλυψης κινδύνων, αδικιών και επιλήψιμων
συμπεριφορών για την προώθηση του κοινού εταιρικού
συμφέροντος. Πρόκειται για μια πράξη εμπιστοσύνης και
ενδιαφέροντος για το κοινό καλό όλων των εργαζομένων. Αυτό
καθίσταται εφικτό μόνο εφόσον ενημερώνονται όσοι μπορούν να
δράσουν για να περιορίσουν ή επιλύσουν ζητήματα επιβλαβή για
όλους τους εργαζομένους και το δημόσιο συμφέρον.
Πρακτικά, η επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί η ηγεσία της
εταιρίας πρέπει να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να λαμβάνουν
ηθικές αποφάσεις. Το μήνυμα πρέπει να κοινοποιείται σε όλους
10

Cooperrider, David L., and Sekerka, Leslie E. “Toward a Theory of Positive
Organizational Change.” In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn
(Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New
Discipline (pp. 225-240). San Francisco: Berrett-Koehler, 2003.
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τους υπαλλήλους μέσω εταιρικών μηνυμάτων, τα οποία
ενδείκνυται να περιλαμβάνουν έννοιες όπως «ακεραιότητα»,
«εταιρική συμμόρφωση», «αποκάλυψη ανήθικων συμπεριφορών»
ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εταιρικής ηθικής. Η
συζήτηση σχετικά με τους εσωτερικούς μηχανισμούς συναγερμού
και τον απόλυτο σεβασμό των εταιρικών πολιτικών σχετικά με την
προστασία των εργαζομένων από αντίποινα είναι αναγκαία για την
ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων.
Τα παρακάτω μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενημέρωση
οποιουδήποτε ενδέχεται να αποκαλύψει περιστατικό όσον αφορά
τους σχετικούς μηχανισμούς :





Newsletters
Email
Εκπαίδευση
Τακτική δημοσίευση στη διαδικτυακή ιστοσελίδα ή στο
intranet

Όλο το προσωπικό χρειάζεται να ενημερώνεται για τον ρόλο του
διαχειριστή του συστήματος εσωτερικού συναγερμού. Εφόσον
είναι εφικτό, ο τελευταίος πρέπει να διαθέτει την ευκαιρία να
συναντήσει και να συστηθεί με τους ίδιους τους εργαζομένους. Η
εταιρία πρέπει επίσης να ενημερώσει τους εργαζομένους σχετικά
με την παροχή συμβουλών σε όποιον σκοπεύει να προβεί σε
αποκάλυψη και κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας.
Εφόσον συγκατατίθεται το πρόσωπο που προβαίνει στην
αποκάλυψη και δεν προκύπτει κίνδυνος αντιποίνων, μπορεί να
προβλέπεται βράβευση ή έπαινος του πληροφοριοδότη δημοσίου
συμφέροντος και παρουσίαση των μέτρων που λήφθηκαν για τη
διερεύνηση της αποκάλυψης και την προστασία από αντίποινα.
Έτσι θα προβληθεί η αποτελεσματικότητα του πλαισίου
λειτουργίας του εσωτερικού μηχανισμού συναγερμού. Βέβαια, μία
τέτοια προβολή ενδεχομένως εγείρει ζητήματα προστασίας της
ταυτότητας του προσώπου που αποκαλύπτει και αυτού που
καταγγέλλεται, ιδιαίτερα σε μικρές εταιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο κίνδυνος αντιποίνων ή
παραβίασης του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
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Τα ηθικά διλήμματα συνιστάται να συζητούνται τακτικά και σε
ασφαλές περιβάλλον στις συναντήσεις του προσωπικού της
εταιρίας, καθώς και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι συνιστάται να αναλαμβάνουν την
εκπαίδευση των εργαζομένων προς συμμόρφωση με τις εταιρικές
πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς και τις εταιρικές αξίες. Η
εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί στη συνέχεια έρευνες
αξιολόγησης ενώπιον των εργαζομένων της ως προς τη γνώση του
πλαισίου λειτουργίας του εσωτερικού μηχανισμού συναγερμού.

6.
Ενθάρρυνση και ανταμοιβή πρωτοβουλιών
αναφοράς
Οι ελληνικές εταιρίες καλούνται να προωθούν το πρόγραμμα
καταπολέμησης της διαφθοράς, υιοθετώντας κίνητρα εταιρικής
συμμόρφωσης σε όλες τις εταιρικές βαθμίδες, τόσο όσον αφορά
τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, όσο και
γενικότερα.11 Η παροχή κινήτρων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
σε αυτήν την κατεύθυνση.
Σχεδόν όλες οι εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα (περίπου το
86%) που ανταποκρίθηκαν στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων
Μερών που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ δήλωσαν ότι δεν παρέχουν
κίνητρα ή δε γνωρίζουν εάν παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους
τους, ώστε να προωθήσουν τη συμμόρφωση στον εταιρικό κώδικα
ή πρόγραμμα. Ένα κοινό ζήτημα που ανέκυψε κατά την Έρευνα και
τις συναντήσεις διαβούλευσης ήταν η ταύτιση της έννοιας της
αποκάλυψης με την έννοια της κατασκοπείας ή προδοσίας. Ακόμη
και σε περίπτωση ανώνυμων αποκαλύψεων, δεν αποκλείεται το
πρόσωπο που αποκαλύπτει να υποστεί διάκριση ή να μπει σε
μαύρη λίστα. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η ορθότερη
11

OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and
Compliance, A. 9; “Within a company, some organisations have also sought
to incentivise “compliant” behaviour within their human resources strategy,
for example, by tying performance-based bonuses and remuneration to
compliance, and promotion of the company’s business integrity
programme. The challenges for this exercise were discussed by the 2011
OECD paper on Board Practices: Incentives and Governing Risks (Box 14).”
(διαθέσιμο: http://www.oecd.org/daf/ca/49081438.pdf).

│ 31

32 │ GUIDELINES ON WHISTLEBLOWER PROTECTION FOR COMPANIES IN GREECE
προσέγγιση του προβλήματος περιλαμβάνει, εκτός από τη δομική
και μία αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας της εταιρίας και
των υπαλλήλων.
Εντός μιας εταιρίας, μία ρητή δέσμευση προστασίας των
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος και η δόμηση ενός
συστήματος συναγερμού παρέχει ενδεχομένως κίνητρα
αποκάλυψης επιλήψιμων συμπεριφορών. Γνωστές είναι επίσης οι
περιπτώσεις εταιριών που παρείχαν μπόνους ή προαγωγές σε
προσωπικό που αποκάλυψε επιλήψιμες συμπεριφορές.12 Η άλλη
επιλογή είναι η θεσμική δικαίωση και αναγνώριση. Ενδεικτικά, μία
αποτελεσματική επιλογή θετικής προώθησης της εταιρικής
νοοτροπίας θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή ετήσιων Βραβείων
Ηθικής Συμπεριφοράς για τις πιο σημαντικές για την εταιρία
αποκαλύψεις. Κάθε διαδικασία αναγνώρισης θα πρέπει ωστόσο να
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες προστασίας της ταυτότητας του
προσωπικό που προχώρησε στην αποκάλυψη.

7.
Έλεγχος, επίβλεψη, ανασκόπηση και αξιολόγηση της
πολιτικής σας
Ο διαρκής έλεγχος και η ανασκόπηση του πλαισίου εσωτερικού
συναγερμού συνιστά θεμελιώδη εγγύηση της αποτελεσματικής
λειτουργίας της. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της διεξαγωγής
ερευνών για τα εξεταζόμενα ζητήματα και των αποτελεσμάτων
τους μπορεί να ανατεθεί σε μία συγκεκριμένη ομάδα.
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρίας αποτελεί τον συνήθη
υπεύθυνο παρακολούθησης και ανασκόπησης των μηχανισμών
συναγερμού, λόγω της εκτενούς και διατομεακής εργασιακής
εμπειρίας του. Το συγκεκριμένο τμήμα συνήθως λαμβάνει
πληροφορίες και συνεργάζεται στενά με το νομικό τμήμα και το
τμήμα εταιρικής συμμόρφωσης. Εφόσον το τμήμα εσωτερικού
ελέγχου είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση του εσωτερικού
μηχανισμού συναγερμού, συνιστάται η παρακολούθηση και η
ανασκόπηση να ανατίθενται σε τρίτο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
12
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εταιρίας ενδείκνυται να επιβλέπει το πλαίσιο αποκάλυψης και την
αξιολόγησή του. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρειάζεται να διαθέτει μια
λεπτομερή παρουσίαση των μηχανισμών συναγερμού, η οποία να
διασαφηνίζει τον τρόπο χειρισμού του σε διαφορετικές
περιπτώσεις.
Η αξιολόγηση του μηχανισμού πληροφοριοδοτών δημοσίου
συμφέροντος μπορεί επίσης να αποκαλύψει κενά που πρέπει να
αντιμετωπιστούν. Δεδομένης της διαρκούς εταιρικής εξέλιξης, της
διαφοροποίησης από χώρα σε χώρα των κανονιστικών και νομικών
απαιτήσεων ανάλογα με τον τόπο δραστηριοποίησης της εταιρίας,
και της μετάθεσης του προσωπικού της, η προσαρμοστικότητα των
μηχανισμών συναγερμού είναι αναγκαία. Ενδείκνυται επίσης η
διεξαγωγή ανεξάρτητου και αντικειμενικού ελέγχου και
αξιολόγησης από εξωτερικούς συνεργάτες.
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών και των
υφιστάμενων μηχανισμών για τους πληροφοριοδότες δημοσίου
συμφέροντος περιλαμβάνει τον έλεγχο ύπαρξης δραστηριοτήτων
ενημέρωσης
και
εκπαίδευσης
για
τους
υπαλλήλους,
συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων και των διοικητικών
στελεχών, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών. Επιπλέον, ο
έλεγχος απαιτείται να αφορά και την επίδραση της διοίκησης της
εταιρίας στους υπαλλήλους, προς ενίσχυση της μηδενικής ανοχής
της εταιρίας απέναντι σε ανήθικες συμπεριφορές.
Για τις πολυεθνικές εταιρίες, η προστασία των πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος ποικίλλει ανάλογα με την χώρα και τον
ισχυρισμό. Απαιτείται, συνεπώς, οι εταιρίες να προσαρμόζουν το
πλαίσιο εσωτερικού συναγερμού.
Υπάρχουν
αρκετοί
δείκτες
αξιολόγησης
της
γενικής
αποτελεσματικότητας του προγράμματος πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος μίας εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση,
συνιστάται να εξετάζουν τον άμεσο και πρόσφορο χαρακτήρα των
ερευνών, την παύση των επιλήψιμων συμπεριφορών, τη λήψη
μέτρων προς τροποποίηση των πολιτικών και διαδικασιών της
εταιρίας.13 Πρακτικά, ορισμένες εταιρίες αξιολογούν την
13
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αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού συναγερμού
μέσω «ψευδών» αποκαλύψεων ώστε να δοκιμάσουν και να
αναλύσουν τις απαντήσεις που παρέχονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να είναι ενήμερη ούτε η
ανώτερη διοίκηση της εταιρίας, ώστε να ελέγχεται ουσιαστικά η
αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Η πρόκληση που προκύπτει από το γεγονός ότι οι
πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος θεωρούνται «καρφιά»,
μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από προσπάθειες της εταιρίας να
ανατρέψει το στίγμα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο
να διασφαλίζεται η ασφαλής και αναμενόμενη πρόσβαση στον
μηχανισμό συναγερμού, καθώς και να αντιμετωπίζεται ο φόβος
μέσω της προστασίας από αντίποινα.
Τέλος, κατά το στάδιο του ελέγχου χρειάζεται επίσης να εξετάζεται
εάν όλες οι αποκαλύψεις λαμβάνονται και τυγχάνουν έγκαιρης
επεξεργασίας από ειδικούς ενήμερους σχετικά με τις διαδικασίες
και τα δικαιώματα των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος.
Οι ειδικοί χρειάζεται να διασφαλίσουν τον σεβασμό των όρων
εμπιστευτικότητας και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη,
ανίχνευση και κολασμό των αντιποίνων. Σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, χρειάζεται να εμπλέκονται επίσης πρόσωπα που
έχουν προβεί σε αποκάλυψη στο παρελθόν και εκπρόσωποι των
εργαζομένων.
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