ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ WHISTLEBLOWER
[H ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ]
Ο όρος “whistleblowing” αποδίδει την πρακτική αποκάλυψης πληροφοριών για πράξεις, που ενέχουν το στοιχείο της
κατάχρησης εξουσίας και της διαφθοράς, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε µια υπηρεσία ή οργανισµό του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα.

Ο whistleblower ή µάρτυρας δηµοσίου συµφέροντος είναι το άτοµο, που αποκαλύπτει
πληροφορίες για τέτοιες πράξεις, εσωτερικά ή εξωτερικά της επιχείρησης ή οργανισµού
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε καλή πρόθεση. Μέληµα και ευθύνη του ατόµου
αυτού πρέπει να είναι η ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων για να αποτρέψει τη
δηµιουργία δυσάρεστων καταστάσεων, µε κίνδυνο την πιθανή αντιπαράθεση µε τον
οργανισµό στον οποίο ανήκει. Ο whistleblower λειτουργεί ουσιαστικά ως σύµµαχος της
διαφάνειας και αρωγός της δικαιοσύνης και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ανάλογα.

SPEAK UP II
Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος (ΔΔ-Κ) είχε αναλάβει, από τον Μάρτιο του 2014, την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράµµατος (“Speak UP II” project (HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000004407), που σκοπό έχει τη
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λειτουργία υπηρεσίας παροχής υποστήριξης, καθοδήγησης και ενηµέρωσης σε θύµατα διαφθοράς και µάρτυρες
δηµοσίου συµφέροντος.
Η υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της, στις 2 Οκτωβρίου 2014, µε την ονοµασία «Απαιτώ Διαφάνεια» ως πρόγραµµα της
οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος, ακολουθώντας σε
µεγάλο βαθµό τις καλές πρακτικές, που έχουν χρησιµοποιηθεί
στο εξωτερικό, κατά τη λειτουργία των αντίστοιχων κέντρων
(Advocacy and Legal Advice Centers-ALAC), στο πλαίσιο της
δράσης των εθνικών παραρτηµάτων της οργάνωσης «Διεθνής
Διαφάνεια».
Η

Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος, µέσω της λειτουργίας της

υπηρεσίας, είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει και να αποδείξει
παλαιότερη διαπίστωση, που υπήρχε για την ύπαρξη κενού
στην

κυπριακή

νοµοθεσία,

λόγω

της

έλλειψης

σχετικού

νοµοθετικού πλαισίου για την προστασία των «µαρτύρων
δηµοσίου συµφέροντος» (whistleblowers).
Αρκετές

φορές,

οι

whistleblowers

εξέφραζαν

στους

λειτουργούς της υπηρεσίας την ανησυχία τους για την
ενδεχόµενη αποκάλυψη της ταυτότητας τους και τις συνέπειες,
που µπορεί να επισύρει η αποκάλυψη στην οποία προέβησαν,
κυρίως στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, µε αποτέλεσµα
πολλοί από αυτούς να καταφεύγουν σε ανώνυµες καταγγελίες
ή, τελικά, να

ωθούνται, υπό

το

δικό

τους φόβο

των

ενδεχοµένων συνεπειών, στη µη υποβολή της καταγγελίας
τους.
Το πιο πάνω κενό στη νοµοθεσία επιβεβαιώνεται, εξάλλου, και από τις διάφορες υποθέσεις, που βλέπουν το φως της
δηµοσιότητας, οι οποίες αποδεικνύουν µε σαφή τρόπο ότι η προστασία των whistleblowers στην κυπριακή έννοµη τάξη
χρήζει ενίσχυσης.

Υφιστάμενη κατάσταση
Ο θεσµός του whistleblowing αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ισχυρό όπλο στη µάχη για τη πρόληψη και την
καταπολέµηση της διαφθοράς και στην ενίσχυση της διαφάνειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι πράξεις διαφθοράς
είναι από τη φύση τους τέτοιες, που, ενδεχοµένως, να µην αποκαλυφθούν ποτέ. Εποµένως, η καταγγελία των πράξεων
αυτών µπορεί να αποτελεί τη µοναδική ελπίδα αποκάλυψης τους, την έναρξης των σχετικών ερευνών και διώξεων και κατά
συνέπεια τη µοναδική, ενδεχοµένως, ευκαιρία για την πάταξη της διαφθοράς.
Σύµφωνα µε τρεις παγκόσµιες επιστηµονικές µελέτες (PricewaterhouseCoopers 2008, Association of Certified Fraud
Examiners 2008, Ethics Resource Centre 2007) η αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45%
οφείλεται στην πρακτική του whistleblowing, ενώ, µόνο 3% των αποκαλύψεων για υποθέσεις διαφθοράς οφείλεται σε
ενέργειες των διωκτικών αρχών.
Ο ρόλος, που θα µπορούσε να διαδραµατίσει, υπό προϋποθέσεις, το whistleblowing διαφαίνεται και από τα συνεχή
σκάνδαλα, που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, τα οποία θα µπορούσαν
ενδεχοµένως, µέσω του ανωτέρω αναφεροµένου θεσµού να αποφευχθούν ή να αποκαλυφθούν νωρίτερα και κατά
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συνέπεια να προκαλέσουν µικρότερη ζηµιά από εκείνη που τελικά προκάλεσαν. Το γεγονός ότι, δεν έγινε κάτι τέτοιο δεν
οφείλεται βεβαίως σε καµία περίπτωση στην ανυπαρξία ατόµων, που γνώριζαν τις σχετικές πληροφορίες, αλλά, στον
φόβο των τελευταίων να µιλήσουν, αφού, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος οι πληροφοριοδότες να γίνουν δέκτες αντιποίνων,
λόγω της ενέργειας τους αυτής.
Τα αντίποινα αυτά δύναται να λάβουν διάφορες µορφές. Συνήθως, αφορούν την επαγγελµατική σταδιοδροµία στο
βαθµό, που η καταγγελία γίνεται για πράξεις διαφθοράς, που κάποιος εντόπισε στο χώρο εργασίας του, αλλά, µπορεί να
συνδέονται και µε την εµπλοκή των ατόµων, που προέβησαν στην καταγγελία σε δικαστικές διαµάχες ακόµα και µε
απειλές κατά της ζωής και της σωµατικής τους ακεραιότητας, σε ακραίες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η δράση προσώπων, που τολµούν να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς, είτε
στο χώρο εργασίας τους, είτε οπουδήποτε αλλού, επισύρει αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους,
γεγονός που ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας και εµποδίζει την καταπολέµηση της διαφθοράς
σε βάρος βεβαίως του δηµοσίου συµφέροντος και της κοινωνίας γενικότερα.
Στην κυπριακή έννοµη τάξη, υπάρχουν διάσπαρτες διατάξεις σε διάφορα νοµοθετήµατα, που επιβάλλουν την υποχρέωση
στους πολίτες να αναφέρουν στην εκάστοτε αρµόδια αρχή παράνοµες πράξεις, που υπέπεσαν στην αντίληψη τους, οι
οποίες αφενός, αποδεδειγµένα δεν επέφεραν αποτελέσµατα, και αφετέρου παρέχουν περιορισµένη µόνο προστασία
στους whistleblowers.

Η διαφθορά στην Κύπρο
Η ΔΔ-Κ στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας «Απαιτώ Διαφάνεια» πραγµατοποίησε το διάστηµα
Αύγουστος – Σεπτέµβριος 2014 το πρώτο µέρος ανώνυµης συγκριτικής έρευνας κοινής γνώµης, µε στόχο να
καταγραφούν οι απόψεις και αντιλήψεις των πολιτών αναφορικά µε τη διαφθορά. Τα αποτελέσµατα/συµπεράσµατα της
έρευνας σκοπό είχαν να βοηθήσουν στην επικείµενη λειτουργία της υπηρεσίας καταγγελιών για τη διαφθορά, η οποία θα
άρχιζε τη λειτουργία της στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Το δεύτερο µέρος της έρευνας πραγµατοποιήθηκε την
περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2015, ένα χρόνο, ουσιαστικά, µετά τη λειτουργία της υπηρεσίας «Απαιτώ Διαφάνεια» µε
σκοπό να καταγραφούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές/διαφοροποιήσεις στις απόψεις των πολιτών αναφορικά µε τη
διαφθορά. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: www.transparencycyprus.org
Το 2014, 425 Κύπριοι συµµετείχαν στην έρευνα και 442 το 2015. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω διαδικτύου, καθώς και
µέσω συλλογής γραπτών ιδιόχειρων ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ίδια και για τα δύο έτη, ώστε να υπάρχει
σύγκριση των αποτελεσµάτων. Όλες οι ηλικιακές οµάδες 18-65 εκπροσωπήθηκαν και στις δύο έρευνες. Η πλειοψηφία των
συµµετεχόντων ήταν από τον ιδιωτικό τοµέα.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, ένας στους δύο συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι είχε βιώσει περιστατικό
διαφθοράς, ενώ, 4 από τους 5 συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυµοι να αναφέρουν ένα τέτοιο περιστατικό στη
Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρος. Το ένα τρίτο των συµµετεχόντων θα κατάγγελλε το περιστατικό διαφθοράς αναφέροντας και
το όνοµά τους, ενώ, οι υπόλοιποι θα το έπρατταν ανώνυµα.
Όσον αφορά τις απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά µε το ποσοστό της διαφθοράς στη Κύπρο, ποσοστό 83%, τόσο το
2014, όσο και το 2015 πιστεύει ότι, η διαφθορά αποτελεί µείζον πρόβληµα. Οι Κύπριοι πολίτες πιστεύουν ακράδαντα ότι, η
διαφθορά υφίσταται σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, είναι πιο εµφανής στα πολιτικά κόµµατα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και
στον τραπεζικό τοµέα. Οι απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη της διαφθοράς στην Κύπρο ήταν παρόµοιες και για τα δύο έτη,
µε την εξαίρεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα, που είδαν το φως της δηµοσιότητας και
αφορούσαν ειδικότερα τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί έκπληξη το ότι υπήρξε µια αύξηση του
ποσοστού των πολιτών, οι οποίοι πιστεύουν πως, η διαφθορά στην τοπική διακυβέρνηση είναι µεγάλη.
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Τα ευρήµατα της έρευνας επισηµαίνουν ότι οι Κύπριοι αισθάνονται πως η ευνοιοκρατία, ο νεποτισµός και η διαφθορά
εµποδίζουν τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι για να πετύχει η επιχείρηση τους θα πρέπει να
έχουν πολιτικές διασυνδέσεις.
Την ευθύνη της πρόληψης και της καταπολέµησης της διαφθοράς, οι Κύπριοι πολίτες θεωρούν ότι την έχει η κυβέρνηση, η
αστυνοµία και ο Γενικός Ελεγκτής. Σε όλους τους φορείς τα ποσοστά ήταν ψηλότερα από το 2014, ωστόσο, η µεγαλύτερη
αύξηση (9%) ήταν για το Γενικό Ελεγκτή. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του έτους µεταξύ των
δύο ερευνών, η ελεγκτική υπηρεσία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην αποκάλυψη πολλών σκανδάλων διαφθοράς µέσα
στην κυπριακή κοινωνία.
Οι Κύπριοι και στις δύο έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός ουδέτερου οργανισµού όπως η Διεθνής ΔιαφάνειαΚύπρος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί την ανεξάρτητη επιλογή των πολιτών σε ότι αφορά την πρόληψη και
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη διαφθορά.

Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα του 2014, η έρευνα του 2015 δείχνει ότι περισσότερα άτοµα θα
κατάγγελλαν ένα περιστατικό διαφθοράς στη Διεθνή Διαφάνεια - Κύπρος και στον Γενικό
Ελεγκτή. Το 2015, υπήρξε µια µείωση κατά 1% σε σχέση µε τα άτοµα, που θα κατάγγελλαν
ένα περιστατικό διαφθοράς στην αστυνοµία και στα µέσα ενηµέρωσης, καθώς και 2% στο
δικαστικό σώµα. Εκτός από αυτό, τα στοιχεία από τις δύο έρευνες δείχνουν ότι, οι Κύπριοι
ζητούν τη σύσταση µιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η πλειοψηφία των
συµµετεχόντων δήλωσε ότι θα κατάγγελλαν ένα περιστατικό διαφθοράς σε έναν τέτοιο
οργανισµό.

Η ανάγκη για νομοθεσία
Από τα ανωτέρω προκύπτει µε σαφήνεια η ανάγκη λήψης θετικών µέτρων σε επίπεδο νοµοθεσίας, από το ίδιο το κράτος,
για τη προστασία των whistleblowers από την επιβολή σε βάρος τους αντιποίνων και γενικότερα από την οποιαδήποτε
διακριτική ή δυσµενή µεταχείριση τους στην βάση του whistleblowing.
Η προστασία των ατόµων αυτών πρέπει να εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του κράτους για την καταπολέµηση της
διαφθοράς, προς όφελος της κοινωνίας, ειδικά ενόψει της διεθνούς και ευρωπαϊκής αναγνώρισης της συµβολής του
whistleblowing και της ανάγκης προστασίας των whistleblowers, αφού, σχετικές διατάξεις περιέχονται σε διεθνείς και
περιφερειακές συνθήκες.
Ως ο επιδιωκόµενος από το νόµο σκοπός πρέπει να ορίζεται η προώθηση του θεσµού του
whistleblowing και η προστασία των whistleblowers από όλες τις µορφές αντιποίνων, η αύξηση της
διαφάνειας και κατά συνέπεια η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Η σχετική νοµοθεσία πρέπει να δίνει ένα ευρύ ορισµό του whistleblowing ώστε, να εµπίπτει σε αυτόν η αποκάλυψη
πληροφοριών για οποιαδήποτε παραπτώµατα, που τελούνται ή πρόκειται να τελεστούν σε µια υπηρεσία ή οργανισµό του
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.

Πεδίο Εφαρμογής
•

Στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας αυτής θα εµπίπτει η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε οποιοδήποτε
παράπτωµα, το οποίο µπορεί να συνίσταται σε ποινικό αδίκηµα, παράβαση νόµιµης υποχρέωσης, κακοδικία κτλ,
καθώς και η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε πράξη ή παράλειψη, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει
ζηµιά στη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, το περιβάλλον κτλ. (ενδεικτική αναφορά).
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•

Ο νόµος θα προστατεύει κάθε υπάλληλο και εργαζόµενο στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα καθώς επίσης και τα
άτοµα, που στερούνται την ιδιότητα του υπαλλήλου, δηµοσίου ή ιδιωτικού, από οποιαδήποτε δυσµενή
µεταχείριση στην βάση της δράσης τους ως whistleblowers. Νοείται ότι, προστασία θα παρέχεται και σε άτοµα,
που έχουν ιδιότητα παρεµφερή µε εκείνη του υπαλλήλου, δηλαδή, στους εποχιακούς εργαζοµένους,
εκπαιδευοµένους/ασκουµένους, εθελοντές, πρώην υπαλλήλους, υποψηφίους υπαλλήλους και άλλους. Όλοι οι
ανωτέρω εµπίπτουν στην έννοια του “whistleblower” και τυγχάνουν της ανάλογης προστασίας.

•

Η προβλεπόµενη από το νόµο προστασία τελεί υπό την προϋπόθεση της καλής πρόθεσης των whistleblowers.

•

Ως καλόπιστοι whistleblowers νοούνται τα άτοµα που εύλογα έχουν την ειλικρινή πεποίθηση ότι οι πληροφορίες
που αποκαλύπτουν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ακόµα και αν αυτό δεν συµβαίνει, φτάνει η πληροφορία να
γίνετε µε καλή πρόθεση.

•

Η προστασία στο µάρτυρα δηµοσίου συµφέροντος θα πρέπει να είναι πέρα των δύο ετών από την ηµέρα της
καταγγελίας.

Διαδικασίες αναφοράς
•

Ο νόµος ενδείκνυται ι να προβλέπει και να ενθαρρύνει την καθιέρωση εσωτερικών µηχανισµών αναφοράς
ευχερώς προσβασίµων, οι οποίοι θα επιτρέπουν την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών µε την τέλεση
διαφόρων παραπτωµάτων, καθώς και την υποβολή
καταγγελιών
δυσµενή

από

whistleblowers,

µεταχείριση

τους

για

εξαιτίας

την

της

όποια

ανωτέρω

αποκάλυψης. Η αναφορά θα λαµβάνεται και θα
διερευνάται από κάποιο όργανο εντός του χώρου
εργασίας.
•

Εφόσον η αναφορά εντός του εργασιακού χώρου δεν
είναι εφικτή ή πρακτική,

πρέπει να παρέχεται στους

whistleblowers η δυνατότητα εξωτερικής αναφοράς σε
κάποιο ανεξάρτητο φορέα εκτός του χώρου εργασίας
τους.
•

Σε περιπτώσεις επείγοντος ή εξαιρετικού κινδύνου,
δηµοσίου ή ιδιωτικού, καθώς και σε περιπτώσεις όπου
απειλείται το δηµόσιο συµφέρον, οι whistleblowers θα
προστατεύονται από την σχετική νοµοθεσία και για
αποκαλύψεις, που προβαίνουν σε τρίτους, όπως στα
ΜΜΕ, συνδικαλιστικές ή επαγγελµατικές ενώσεις κ.α.

•

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα πρέπει να
διασφαλίζεται από το νόµο ότι, οι σχετικές αναφορές
θα τυγχάνουν διεξοδικής και έγκαιρης διερεύνησης από
το εκάστοτε αρµόδιο όργανο.

Ζητήματα εθνικής ασφαλείας
•

Όταν οι πληροφορίες, που αποκαλύπτονται άπτονται ζητηµάτων εθνικής ασφαλείας, ενδεχοµένως, θα πρέπει να
προβλεφθεί από το νόµο µια ειδική διαδικασία αναφοράς, η οποία να διασφαλίζει την εσωτερική
παρακολούθηση του ζητήµατος και την αποφυγή της δηµόσιας έκθεσης.

Κίνητρα Ενθάρρυνσής
•

Εφόσον κάτι τέτοιο είναι συµβατό µε το ευρύτερο νοµικό πλαίσιο, ενδεχοµένως να έπρεπε να προβλεφθούν από
τη σχετική νοµοθεσία κίνητρα, που θα συµβάλουν στην ενθάρρυνσή των δυνητικών whistleblowers και στην
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προώθηση του θεσµού του whistleblowing. Τέτοια κίνητρα θα µπορούσαν να είναι η δηµόσια αναγνώριση ή
επιβράβευση του whistleblower ή η εφαρµογή ενός συστήµατος ανταµοιβής, που θα βασίζεται στο δόγµα του
qui tam, σύµφωνα µε το οποίο, όποιος συµβάλει σε µια δηµόσια διαδικασία, εν προκειµένω ο whistleblower,
δικαιούται ένα µέρος από την επιβαλλόµενη, εξαιτίας της αποκάλυψης του, ποινή.
•

Νοείται ότι, όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι ο whistleblower θα ήθελε να αποκαλυφθεί η
ταυτότητα του.

Συμμετοχή των whistlebowers
•

Ο νόµος θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωµα των whistleblowers να συµµετέχουν στη διαδικασία, που άρχισε
µε την αναφορά τους καθώς επίσης και το δικαίωµα τους να ενηµερώνονται για την εξέλιξη της υπόθεσης. O
whistleblower θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διασαφηνίσει την καταγγελία του µε την παροχή
συµπληρωµατικών πληροφοριών και στοιχείων.

•

Νοείται ότι, αν κάποιος whistleblower αρνηθεί να συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπόθεση η άρνηση
του αυτή δεν δύναται να επιφέρει καµιά κύρωση εις βάρος του.

Προστατευτικές διατάξεις
•

Σε κάθε περίπτωση θα προστατεύεται από το νόµο η ταυτότητα του whistleblower, οποιαδήποτε διαδικασία
αναφοράς και αν επιλέξει. Η ταυτότητα του δεν δύναται να αποκαλυφθεί παρά µόνο µε τη συναίνεσή του.

•

Ο νόµος θα πρέπει να παρέχει προστασία στους whistleblowers έναντι πάσης φύσεως αντιποίνων καθώς και
έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης δυσµενούς ή άνισης µεταχείρισης τους στο χώρο εργασίας. Η προστασία
αυτή περιλαµβάνει οποιεσδήποτε δυσµενείς συνέπειες µπορεί να επιφέρει η αναφορά στον whistleblower.
Ενδεικτικά αναφέρονται η απόλυση, η διαθεσιµότητα, οι εκδικητικές µεταθέσεις, η παρενόχληση, η στέρηση
προαγωγών και προνοµίων κ.α. Στις δυσµενείς συνέπειες, που µπορεί να επιφέρει το whistleblowing
περιλαµβάνονται και οι απειλές των ανωτέρω πράξεων, που, ενδεχοµένως, δέχεται ο whistleblower.

•

Εφόσον η ζωή ή η σωµατική ακεραιότητα του whistleblower και της οικογένειας του κινδυνεύουν, λαµβάνονται
µέτρα για την προστασία τους.

•

Στην περίπτωση που whistleblower γίνει δέκτης δυσµενούς ή άνισης µεταχείρισης, εναπόκειται στον εργοδότη να
αποδείξει ότι, τα όποια µέτρα λήφθηκαν εναντίον του

δικαιολογούνται από λόγους αντικειµενικούς και δεν

οφείλονται, ούτε συνδέονται µε την αποκάλυψη στην οποία προέβη ο πρώτος. Θα πρέπει,

δηλαδή, να

δηµιουργείται από το νόµο µαχητό τεκµήριο υπέρ του whistleblower, ενώ, το βάρος ανατροπής του τελευταίου
θα φέρει ο εργοδότης.
•

Όσοι προβαίνουν σε αποκαλύψεις πληροφοριών σύµφωνα µε το νόµο θα απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε
πιθανές πειθαρχικές, ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες µπορεί να επισύρει η αποκάλυψη αυτή.

•

Καµία κύρωση δεν θα επιβάλλεται σε whistleblower, ο οποίος προέβη σε λανθασµένη αναφορά, εφόσον αυτή
έγινε καλόπιστα. Όσοι κατηγορούνται άδικα θα αποκαθίστανται προσηκόντως.

•

Ο σχετικός νόµος θα υπερισχύει οποιωνδήποτε ιδιωτικών συµφωνιών ή κανόνων

στο βαθµό που εµποδίζουν

την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί whistleblowing συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων

των συµφωνιών

εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Οι σχετικές συµφωνίες ή κανονισµοί θα θεωρούνται άκυροι.

Εφαρμογή του νόμου
•

Ο νόµος θα πρέπει να εγκαθιδρύει ένα ανεξάρτητο και αµερόληπτο θεσµό επιφορτισµένο µε την εποπτεία της
εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας. Εναλλακτικά ο θεσµός αυτός µπορεί να είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δηµοκρατίας.

•

Στην αποστολή του σώµατος αυτού θα εντάσσεται η παροχή συµβουλών για θέµατα σχετικά µε το
whistleblowing και την παρεχόµενη από το νόµο προστασία σε οποιοδήποτε πολίτη το επιθυµεί αλλά και στους
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εργοδότες όσο αφορά την από µέρους τους καθιέρωση εσωτερικών µηχανισµών αναφοράς, καθώς επίσης και
η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για το whistleblowing και η προώθηση του θεσµού.
•

Το ανωτέρω όργανο θα δέχεται και θα διερεύνα τις καταγγελίες των whistleblowers σχετικά µε την επιβολή σε
βάρος τους, οποιασδήποτε µορφής αντιποίνων καθώς και τυχόν καταγγελίες για µη άρτια διερεύνηση των
αποκαλύψεων.

•

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης θα πρέπει να δίνεται στον whistleblower, ο οποίος προέβη στην καταγγελία, το
δικαίωµα ακρόασης ενώπιον του ανωτέρω ανεξάρτητου θεσµού. Νοείται ότι, η σχετική νοµοθεσία θα διασφαλίζει
το αµερόληπτο της διαδικασίας και την ενδελεχή έρευνα της υπόθεσης από τον προαναφερόµενο θεσµό.

•

Οι αποφάσεις εκδίδονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και υπόκεινται σε ένσταση. Οι αποφάσεις αυτές
ενδεχοµένως να συνίστανται σε δεσµευτικές συστάσεις από το ανωτέρω όργανο προς συµµόρφωση των
παρανοµούντων, ενώ, όπου κρίνεται αναγκαίο ο εν λόγω θεσµός µπορεί να διαβιβάζει τις βάσιµες αναφορές
στις αρµόδιες, εποπτικές, εξεταστικές ή διωκτικές αρχές.

Αποζημιώσεις
•

Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση των σχετικών διατάξεων µε την επιβολή οποιασδήποτε µορφής αντιποίνων ή
τυχόν δυσµενούς µεταχείρισης του whistleblower και η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της τελευταίας και της από
µέρους του αποκάλυψης, θα πρέπει να προβλέπεται από το νόµο η δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης του
θιγόµενου whistleblower.

•

Η

αποκατάσταση

του

whistleblower

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνει

προσωρινή

αποκατάσταση,

ασφαλιστικά/περιοριστικά µέτρα κατά του υπαιτίου, δικαστικά και διαµεσολαβητικά έξοδα, µετακίνηση σε άλλο
τµήµα του εργασιακού φορέα, αποζηµίωση για απολεσθέντα ή αναµενόµενα κέρδη και πιθανή κοινωνική
υποβάθµιση, καθώς και αποζηµίωση για κάθε βλάβη, περιλαµβανοµένων εξόδων ιατρικών, µετεγκατάστασης ή
προστασίας της ταυτότητας του whistleblower.

Κυρώσεις
•

Η επιβολή αντιποίνων σε whistleblower και γενικότερα η δυσµενής µεταχείριση του η οποία βασίζεται στην
αποκάλυψη πληροφοριών από µέρους του, ως πρακτική απαγορευµένη από το νόµο, θα επισύρει κυρώσεις
στον υπαίτιο της συµπεριφοράς αυτής.

•

Οι κυρώσεις αυτές µπορεί να είναι αστικής, πειθαρχικής ή ποινικής φύσεως.

Εμπλοκή πολλαπλών φορέων
•

Είναι σηµαντικό, τόσο κατά τη θέσπιση όσο και κατά την εποπτεία εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας να
συµµετέχουν διάφοροι ενδιαφερόµενοι φορείς όπως, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικοί σύλλογοι,
οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών κ.α.

Δημοσίευση στοιχείων
•

Ο νόµος πρέπει να επιβάλλει στον αρµόδιο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας θεσµό την υποχρέωση
συγκέντρωσης και δηµοσίευσης των αναφορών, που έγιναν από whistleblowers, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
την έκβαση των υποθέσεων αυτών, τις όποιες αποζηµιώσεις ή κυρώσεις επιβλήθηκαν στον υπαίτιο αλλά και το
όφελος, που αποκόµισε η κοινωνία, χρηµατικό ή µη από την αποκάλυψη.

•

Με την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και τη δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών θα επιτυγχάνεται η ενηµέρωση
και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε σχέση µε τη χρήση των µηχανισµών whistleblowing, ενώ,
παράλληλα, θα υπογραµµίζεται ο σηµαντικός ρόλος, που µπορεί να διαδραµατίσει το whistleblowing σε κάθε
κοινωνία.

•

Νοείται ότι, η ως άνω δηµοσίευση θα γίνεται µε την τήρηση κάθε εµπιστευτικότητας, εφόσον αυτό επιθυµεί ο
whistleblower.
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Επιπρόσθετα προαπαιτούμενα για την ουσιαστική ρύθμιση και λειτουργία του θεσμού των
Whistleblowers
Η θεσµοθέτηση νοµικού πλαισίου για την προστασία των whistleblowers στη Κύπρο αφορά µόνο τον ένα από τους
θεσµικούς πυλώνες για την ουσιαστική λειτουργία του θεσµού των whistleblowers. Επιπρόσθετα θα πρέπει:
1.

Να υπάρξει διαφοροποίηση των κοινωνικών αντιλήψεων για τους whistleblowers. Είναι προφανές ότι, ο κίνδυνος
στοχοποίησης σε µια χώρα τόσο µικρή πληθυσµιακά αλλά και µε λανθασµένες για το θέµα κρατούσες
αντιλήψεις είναι µεγάλος. Επιβάλλεται όπως, το συντοµότερο, η πολιτεία να προχωρήσει σε δοµηµένα
προγράµµατα ενίσχυσης της παιδείας αλλά και σε ενηµέρωση των πολιτών στο σύνολο τους για την ανάγκη
διαφάνειας στην κοινωνία.

2.

Δηµιουργία µιας υπηρεσίας (Whistleblowing Agency)

η οποία θα καταγράφει τις καταγγελίες όπου άµεση

δράση ενδείκνυται να παρθεί για την διασφάλιση υγείας και ζωής ή και µείωση οικονοµικών επιπτώσεων στο
κράτος εάν συνεχιστεί η καταγγελθείσα πράξη. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να διερευνά την καταγγελία, να
προτείνει διορθωτικά µέτρα και να παρέχει νοµική και άλλη υποστήριξη στο whistleblower.
3.

OI ‘whistleblowers’ να έχουν άµεση πρόσβαση σε θεσµικά όργανα και δικαστήρια εξουσιοδοτηµένα να
τιµωρήσουν εκείνους που κάνουν διακρίσεις εναντίων ενός whistleblower ή που έχουν αµελήσει να ενεργήσουν
δεόντως για την καταγγελία που έχει γίνει.

Οι πιο πάνω

παράγοντες είναι αλληλένδετοι και ουσιώδεις, πρώτιστα

ως προς την ενθάρρυνση των πολιτών να

µιλήσουν. Η πολιτεία εφόσον θα λαµβάνει πλέον την πληροφόρηση οφείλει και να την χρησιµοποιήσει ουσιαστικά ως
ακόµη ένα σηµαντικό όπλο ενάντια στη διαφθορά.

H Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔ-Κ) ιδρύθηκε το 2011, µε κύριους σκοπούς της δράσης της να
ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Κύπρο και
ταυτόχρονα, να προωθήσει αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας µε περισσότερη
διαφάνεια. Η ΔΔ-Κ είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος µη κυβερνητικός, µη κοµµατικός, µη
κερδοσκοπικός οργανισµός εγγεγραµµένος νόµιµα στα αρµόδια σώµατα της Κυπριακής Δηµοκρατίας
και αποτελεί το εθνικό παράρτηµα της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια». H ΔΔ-Κ συνεισφέρει στην
ενδυνάµωση της κοινωνίας, βελτιώνει την ποιότητα της δηµόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην
Κύπρο, προωθεί την διαφάνεια, την ακεραιότητα, καθώς και την ανάληψη ευθύνης. H Οργάνωση δεν έχει
καµία σχέση µε άλλες οµάδες, δεξαµενές σκέψης, συνδέσµους, πλατφόρµες ή άλλες οργανώσεις.
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