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Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2020 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Πρός 
 
Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 
Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη 
Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

 
#Μιλήστε: Συµµαχία Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και 
Εργαζοµένων για την αποτελεσµατική προστασία των 

whistleblowers 
 

Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, του Vouliwatch και του 

Reporters United, οι συνυπογράφουσες την παρούσα επιστολή οργανώσεις καλούµε την 

Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 

για τη διαµόρφωση ενός ισχυρού, συµπεριληπτικού, προοδευτικού και σύγχρονου θεσµικού 

πλαισίου προστασίας των whistleblowers.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαµβανόµενη τους κινδύνους που εγκυµονεί η έλλειψη ισχυρού 

νοµικού πλαισίου για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, εξέδωσε την Οδηγία 

2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου 

της Ένωσης (whistleblowers). Η Οδηγία παρέχει µια σειρά από ελάχιστα κοινά πρότυπα, 

επί τη βάσει των οποίων και η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

προστασίας έως το τέλος Δεκεµβρίου του 2021. 

 

Η Οδηγία της Ε.Ε. αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό του 

σχετικού ελληνικού νοµικού πλαισίου αλλά και ένα σηµαντικό βήµα προς την καταπολέµηση 

της διαφθοράς, που συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη 
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εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ευηµερία του τόπου µας. Η διαµόρφωση 

ισχυρού νοµικού πλαισίου είναι υπόθεση όλων µας. Ήρθε η ώρα κράτος και κοινωνία των 

πολιτών να συζητήσουµε ανοιχτά και να συνδιαµορφώσουµε ένα ισχυρό πλαίσιο 

προστασίας των εργαζοµένων και όσων τελούν υπό την υποχρέωση εµπιστευτικότητας και 

οι οποίοι/ες µιλούν εναντίον της διαφθοράς, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

και άλλων ζητηµάτων δηµοσίου συµφέροντος. 

 

Με την παρούσα επιστολή ζητάµε από την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης να «ανοίξει» την νοµοπαρασκευαστική διαδικασία και να 

διαµορφώσουµε από κοινού την πρώτη έκδοση του σχεδίου νόµου για την 

αποτελεσµατική και σύγχρονη προστασία των whistleblowers στην Ελλάδα. 

 

Το whistleblowing έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο στην πρόληψη και καταπολέµηση 

δράσεων που υποσκάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. Οι δηµόσιες αρχές, οι θεσµοί αλλά και 

οι ιδιωτικές εταιρείες οφείλουν να προστατεύουν όσους/-ες  καταγγέλλουν εγκαίρως 

παραβάσεις της νοµοθεσίας, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της 

διοίκησης αλλά και του οικονοµικοπολιτικού συστήµατος ενώ παράλληλα πρέπει να 

ενθαρρύνεται και να κατοχυρώνεται η δυνατότητα προσφυγής του καταγγέλλοντος στα 

ΜΜΕ, εφόσον δεν εµπιστεύεται τους επίσηµους διαύλους. Πόσες περιπτώσεις παράνοµων 

πρακτικών θα είχαν αποτραπεί αν οι εργαζόµενοι/-ες ενθαρρύνονταν να µιλήσουν; 

 

Οι έρευνες δείχνουν ότι 6 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες νιώθουν ότι είναι καθήκον τους να 

καταγγείλουν παραβάσεις, αλλά φοβούνται και αισθάνονται απροστάτευτοι. Προκειµένου 

να τους ενθαρρύνουµε να προχωρούν σε αναφορές,και να νιώθουν ασφαλείς κάνοντάς το, 

είναι κρίσιµο να θεσπισθεί ένα στιβαρό νοµικό πλαίσιο προστασίας, τόσο έναντι τυχόν 

αντιποίνων από την εργοδοσία τους (απόλυση, δυσµενής µεταχείριση, απειλές για τη ζωή 

τους κ.ο.κ.) όσο και µε την οικονοµική ενίσχυσή τους. 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Vouliwatch, ως µέλη της Κοινωνίας των Πολιτών µε 

πολυετή και εν βάθει εµπειρία σε θέµατα διαφάνειας, λογοδοσίας και whistleblowing έχουµε 

να προσφέρουµε πολύτιµη τεχνογνωσία και σφαιρική επιστηµονική γνώση στην κατάρτιση 

του σχεδίου νόµου για την ενσωµάτωση στην εθνική έννοµη τάξη της Οδηγίας της ΕΕ για 
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την προστασία των whistleblowers. Συχνά, η ενσωµάτωση µιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

συνιστά πρόκληση. Στην προκειµένη περίπτωση, η επιτυχής ενσωµάτωση θα κριθεί από το 

αν οι εργαζόµενοι/-ες θα αγκαλιάσουν το νέο θεσµό µε εµπιστοσύνη. Η σιωπηρή ανοχή 

στην αδικία θα σπάσει µόνο αν κάθε ευσυνείδητος/-η εργαζόµενος/-η γνωρίζει 

µε σαφήνεια: 

● ΤΙ είδους αδικήµατα µπορεί να αναφέρει 

● Από ΠΟΙΑ αντίποινα προστατεύεται 

● Σε ΠΟΙΟΥΣ εµπιστευτικούς διαύλους µπορεί να υποβάλει αναφορά 

● ΠΩΣ και ΠΟΙΟΣ διαχειρίζεται την αναφορά του 

● Από ΠΟΥ µπορεί να λάβει ανεξάρτητη πληροφόρηση  

 

Ενόψει των ανωτέρω, κατά την κατάρτιση του σχεδίου νόµου, προτείνουµε: 

● να επεκταθεί το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής, ώστε να καλύπτει και τις 

παραβιάσεις του εθνικού δικαίου  

● να λαµβάνονται υπόψη οι ανώνυµες αναφορές 

● να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή προστασία των εργαζοµένων και όσων τελούν 

υπό την υποχρέωση εµπιστευτικότητας από αντίποινα 

● να προβλέπονται επαρκείς κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε το νέο 

νοµικό πλαίσιο προστασίας των whistleblowers 

● να προβλέπεται παροχή οικονοµικών κινήτρων για ενθάρρυνση των 

εργαζοµένων να καταγγείλουν µε ασφάλεια 

● να κατοχυρώνεται η δυνατότητα προσφυγής των καταγγελλόντων στα ΜΜΕ και να 

προστατεύονται οι δηµοσιογράφοι και τα Μέσα, ιδίως ως προς τη µη αποκάλυψη 

της πηγής τους. 

● να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή ανεξάρτητης 

πληροφόρησης σε θέµατα whistleblowing και υποστήριξης στους/-ις 

whistleblowers.  

 

Η ενσωµάτωση της Οδηγίας συνιστά µια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να 

καινοτοµήσει στη δηµιουργία ενός πλαισίου αποτελεσµατικής προστασίας των 

whistleblowers και να πρωτοστατήσει στη µάχη για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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Με την παρούσα, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις ζητούµε από την Κυβέρνηση και 

ιδιαίτερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να µας καλέσετε να συµβάλλουµε ενεργά στη 

διαµόρφωση του σχεδίου νόµου για τους/-ις whistleblowers και να συνεργαστούµε προς 

µια πρωτοπόρα και αποτελεσµατική προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.   

 

ΕΔΩ µπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις θέσεις µας για την αποτελεσµατική νοµοθετική 

προστασία των whistleblowers: https://bit.ly/35rstZ5  

 

 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις και φορείς:  

 

1. Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς  

2. Vouliwatch 

3. Reporters United 
4. ActionAid 

5. Διεθνής Αµνηστία 

6. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 

7. Ίδρυµα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας 

8. Οργανισµός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛ/ΛΑΚ 

9. Generation 2.0 

10. GIVMED 

11. HIAS Greece 

12. HIGGS 

13. Homo Digitalis 

14. HumanRights360 

15. Impact Hub Athens 

16. Inter Alia 

17. Scify (Science For You) 

18. Solidarity Now 

19. Women On Top 

 


