Αρίλιος 2014
Nοµική ροστασία όσων συµβάλλουν στην αοκάλυψη υοθέσεων διαφθοράς
(whistleblowers)

Μάρτυρες ∆ηµοσίου Συµφέροντος
Με το ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και, συγκεκριµένα, µε τις υ"ο"αραγράφους ΙΕ.15.,16.
και 17., θεσ"ίστηκαν νέες ρυθµίσεις για την "ροστασία, α"ό "ράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης,
των "ροσώ"ων, τα ο"οία, χωρίς να εµ"λέκονται τα ίδια στην τέλεση εγκληµάτων διαφθοράς,
συµβάλλουν ουσιωδώς στην α"οκάλυψή τους, µε την "αροχή "ληροφοριών στις αρµόδιες
διωκτικές αρχές. Με τον νόµο αυτόν θεσ"ίζεται νοµοθετικά ο θεσµός του «whistleblowing» στην
Ελλάδα και εισάγεται η έννοια των µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος στο "οινικό δίκαιο.
Πιο συγκεκριµένα, εισάγεται το άρθρο 45Β ΚΠ∆, σύµφωνα µε το ο"οίο κάθε "ρόσω"ο, "ου
συµβάλλει ουσιωδώς µε τις "ληροφορίες "ου "αρέχει στις αρχές, χωρίς να είναι ο ίδιος
εµ"λεκόµενος και χωρίς να έχει ίδιον όφελος στην α"οκάλυψη και δίωξη υ"οθέσεων, "ου
αφορούν δωροδοκία ή δωροληψία ολιτικών αξιωµατούχων (άρθρα 159, 159Α ΠΚ.),
δωροδοκία ή δωροληψία υαλλήλου (άρθρα 235, 236 ΠΚ), δωροδοκία και δωροληψία
δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ), εµορία ειρροής - µεσαζόντων (άρθρο 237Α ΠΚ)
και τις συναφείς µε αυτές ράξεις, µ"ορεί να χαρακτηριστεί µάρτυρας δηµοσίου
συµφέροντος. Ο χαρακτηρισµός αυτός γίνεται µε "ράξη του κατά τό"ον αρµόδιου Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς, ύστερα α"ό έγκριση του
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Πώς ροστατεύονται οι µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος
Αν έχει υ"οβληθεί µήνυση ή έγκληση σε βάρος του µάρτυρα δηµοσίου συµφέροντος για τα
αδικήµατα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης, της
αραβίασης υηρεσιακού αορρήτου ή των ροσωικών δεδοµένων, ο Αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου δύναται, εφόσον κρίνει ότι η "οινική δίωξη του µάρτυρα δεν είναι α"αραίτητη
για την "ροστασία του δηµοσίου συµφέροντος, να "αραγγέλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα την
οριστική α"οχή α"ό την "οινική δίωξη.
Ε"ι"λέον, εισάγεται στο άρθρο 9 του ν. 2928/2001 η "αράγραφος 7, σύµφωνα µε την ο"οία οι
µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος µ"ορούν να υ"αχθούν στις διατάξεις του άρθρου 9 "αρ.2 του
ν. 2928/2001 και να ληφθούν για αυτούς µέτρα ό"ως:
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• η φύλαξη µε κατάλληλα εκ"αιδευµένο "ροσω"ικό της αστυνοµίας,
• η κατάθεση µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων ηχητικής και ο"τικής µετάδοσης ή µόνο
ηχητικής µετάδοσης,
• η µη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόµατος, του τό"ου γέννησης, της κατοικίας και
εργασίας, του ε"αγγέλµατος και της ηλικίας,
• η µεταβολή των στοιχείων ταυτότητας,
• η µετεγκατάσταση σε άλλες χώρες,
• η µετάθεση ή µετάταξη ή α"όσ"αση των δηµοσίων υ"αλλήλων για αόριστο χρονικό διάστηµα,
• η κλήση στη δίκη µε το όνοµα, "ου αναφέρεται στην έκθεση εξέτασης.
Πρόσθετη ροστασία δηµοσίων υαλλήλων
Ειδικά για τους δηµοσίους υ"αλλήλους, "ου έχουν χαρακτηριστεί µάρτυρες δηµοσίου
συµφέροντος,
"ροβλέ"εται, στη νέα "αράγραφο 4, "ου εισάγεται στο άρθρο 26 του
∆ηµοσιοϋ"αλληλικού Κώδικα, ότι οι τελευταίοι δεν "αραλεί"ονται στη διαδικασία "ροαγωγής,
δεν υ"όκεινται σε ο"οιαδή"οτε "ειθαρχική διαδικασία ή τιµωρία, δεν α"ολύονται και δεν
υφίστανται ο"οιαδή"οτε άλλη δυσµενή διακριτική µεταχείριση σε θέµατα υ"ηρεσιακής εξέλιξης,
µετακίνησης ή το"οθέτησης.
Οι δηµόσιοι υ"άλληλοι, "ου δεν έχουν χαρακτηριστεί µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος, αλλά
έχουν συµβάλλει ουσιωδώς στην α"οκάλυψη των "αρα"άνω αδικηµάτων διαφθοράς,
α"ολαµβάνουν, εξίσου, "ροστασίας. Ειδικότερα, σε "ερί"τωση "ειθαρχικής δίωξης σε βάρος των
εν λόγω υ"αλλήλων, το βάρος α"όδειξης αντιστρέφεται, µε α"οτέλεσµα το "ειθαρχικό όργανο
να υ"οχρεούται, "ροκειµένου να συνεχίσει τη διαδικασία της δίωξης, να α"οδείξει ότι η
"ειθαρχική διαδικασία δεν οφείλεται στην "ροαναφερθείσα συµβολή του υ"αλλήλου, ενώ, κατά
τη διενέργεια της "ροκαταρκτικής εξέτασης, "ροστατεύεται "λήρως η ανωνυµία των υ"αλλήλων,
µετά το "έρας της ο"οίας οι δηµόσιοι υ"άλληλοι µ"ορούν να υ"αχθούν στα µέτρα "ροστασίας
του άρθρου 9 "αρ.2 του Ν.2928/2001.
Μέτρα ειείκειας για τους υαίτιους ου συµβάλλουν στην αοκάλυψη ράξεων διαφθοράς
Με το άρθρο 263Β ΠΚ "ροβλέ"εται ότι ο υ"αίτιος των εγκληµάτων 236, 237 και 237Β ΠΚ µένει
ατιµώρητος, εάν µε τη δική του θέληση αναγγείλει την "ράξη του στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών ή σε ο"οιαδή"οτε άλλη αρµόδια αρχή, ενώ ο υ"αίτιος "ου α"οκαλύ"τει στις
Αρχές τη συµµετοχή άλλου υ"αλλήλου στα "αρα"άνω εγκλήµατα, καθώς και στα εγκλήµατα
των άρθρων 239 έως 261 ΠΚ και 390 ΠΚ, τιµωρείται µε οινή µειωµένη ου φτάνει µέχρι την
αναστολή της οινικής δίωξης.
Ανάλογη ευνοϊκή µεταχείριση "ροβλέ"εται και για τις "ερι"τώσεις µεταβίβασης στο ∆ηµόσιο
όλων των "εριουσιακών στοιχείων, "ου α"οκτήθηκαν α"ό την τέλεση των "αρα"άνω "ράξεων,
ενώ εάν "ροκύψει εµ"λοκή µελών της κυβέρνησης (υ"ουργοί, υφυ"ουργοί), "ροβλέ"εται η
άµεση αναστολή της "οινικής δίωξης του υ"αιτίου, "ου εισφέρει τα α"οδεικτικά στοιχεία.
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Οι "αρα"άνω διατάξεις, "ου δίνουν κίνητρα στους "ολίτες για να καταγγέλλουν φαινόµενα
διαφθοράς, α"οτελούν το "ρώτο βήµα για τη θέσ"ιση ολοκληρωµένης νοµοθεσίας
whistleblowing στην Ελλάδα και τούτο γιατί οι µαρτυρίες των "ολιτών α"οτελούν ανεκτίµητη
"ηγή "ληροφοριών και εργαλεία για την "άταξη αυτών των φαινοµένων. Βέβαια, η
α"οτελεσµατικότητά τους θα κριθεί στην "ράξη κατά την εφαρµογή των "αρα"άνω ρυθµίσεων.
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Το "λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.

Οι "ληροφορίες "ου "αρέχονται στο "αρα"άνω newsletter, δεν α"οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υ"οκρύ"τουν σχέση δικηγόρου-"ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του "αραλή"τη. Oι "ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
α"οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των "αρεχοµένων "ληροφοριών α"ό τον "αραλή"τη. Εάν δεν ε"ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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