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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ  
 

 

 ΕΥΡΕΤΗΡ 

 

1. Τι είναι η καταγγελία δυσλειτουργιών (whistleblowing) και ποιοι είναι οι χρήστες αυτού του εργαλείου 

(σε ποιον απευθύνεται αυτό το εργαλείο); 

Η ενότητα αυτή δίνει έναν συνοπτικό ορισμό της καταγγελίας δυσλειτουργιών αναφερόμενη στις διεθνείς 

συμβάσεις και την Οδηγία της ΕΕ και προσδιορίζει τους χρήστες του εργαλείου ACT! WB (δήμοι). 

2. Ποια αδικήματα και επιλήψιμες συμπεριφορές αντιμετωπίζει το εργαλείο; 

Η ενότητα αυτή προσδιορίζει τα κύρια αδικήματα και τις επιλήψιμες συμπεριφορές που αντιμετωπίζει το 

εργαλείο ACT! WB, βάσει της Οδηγίας της ΕΕ. 

3. Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι; 

3.1 Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 

3.2 Ο καταγγελθείς και οι πιθανοί μάρτυρες που αναφέρονται στην αναφορά 

3.3 Οι αποδέκτες των αναφορών 

3.4 Άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τμήματα 

4. Πώς υποβάλλεται μια αναφορά; 

4.1 Ασφαλής ηλεκτρονική πλατφόρμα 

4.2 Άλλοι δίαυλοι αναφοράς 

5. Τρόπος διαχείρισης μιας καταγγελίας δυσλειτουργιών 

5.1 Εμπιστευτικότητα και ανωνυμία 

5.2 Χρονικές προθεσμίες και μέτρα παρακολούθησης της αναφοράς 

5.3 Αλληλεπίδραση με άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τμήματα 

5.4 Διαχείριση των πληροφοριών και διατήρηση των δεδομένων 

6. Προστασία των εμπλεκομένων 

6.1 Νομική προστασία 

6.2 Προστασία εντός του οργανισμού 

6.3 Προστασία για τον καταγγελθέντα και άλλους εμπλεκόμενους 

7. Κυρώσεις 

7.1 Καταγγελθείς 

7.2 Αποδέκτης 

7.3 Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 

8. Περαιτέρω συστάσεις  

8.1 Σαφές σύνολο κανόνων 

8.2 Οργανωσιακή κουλτούρα 

8.3 Επικοινωνία, διάδοση και εκπαίδευση των εργαζομένων 

8.4 Καταγγελία δυσλειτουργιών και προσωπική καταγγελία 

8.5 Ανταμοιβές ή κίνητρα 
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (WHISTLEBLOWING) ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ); 

 

Η αποκάλυψη επιλήψιμων/παράνομων συμπεριφορών ενός ατόμου ή οργανισμού στα πλαίσια 

μιας εργασιακής σχέσης συνήθως ονομάζεται «καταγγελία δυσλειτουργιών»1.  

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) είναι άτομα που αναφέρουν περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης, διαφθοράς και άλλης παράνομης συμπεριφοράς εντός του οργανισμού τους2. 

Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος από την αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών τους. Η σημασία της 

διασφάλισης ισορροπημένης και αποτελεσματικής προστασίας στους μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1937) όσο και σε διεθνές επίπεδο3 (Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς 2004, Αρθ. 33)4. 

Το εργαλείο ACT!WB απευθύνεται κυρίως σε δήμους οι οποίοι αναζητούν ένα αποτελεσματικό 

σύστημα για την αναφορά επιλήψιμων συμπεριφορών καθώς και για την παρακολούθηση των 

αναφερόμενων περιπτώσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία και το απόρρητο 

των καταγγελλόντων (των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος). Κάθε άτομο που απασχολείται 

από τον δήμο ή συνεργάζεται με αυτόν ή ιδιόκτητη/ελεγχόμενη εταιρεία του ή προμηθεύτρια 

εταιρεία μπορεί να αναφέρει επιλήψιμες συμπεριφορές που έχει βιώσει ή στις οποίες υπήρξε 

μάρτυρας σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς.  

 

 
 

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΜΕΣ/ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; 
 

Ως επιλήψιμη/παράνομη συμπεριφορά νοείται η μη συμμόρφωση ενός εργαζομένου με τις 

υποχρεώσεις του στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, ή του ενωσιακού και του διεθνούς 

δικαίου, ή των Κανονισμών και κανόνων για το προσωπικό ή άλλων σχετικών διοικητικών 

διατάξεων και οργανωτικών πολιτικών. 

Σε αυτές τις συμπεριφορές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: κατάχρηση ή κακή χρήση 

της περιουσίας και των πόρων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου για προσωπικό 

 
1 United Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations 
System Organizations. United Nations, Geneva 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf, UNCAC Coalition - 
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/ 
2 UNODC (2004). The Global Programme Against Corruption UN Anti-Corruption Toolkit. United Nations, Vienna. 
3 ΕΕ 2019/1937 
4 Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάσει την ενσωμάτωση στο εσωτερικό νομικό σύστημά του κατάλληλων 
μέτρων για την παροχή προστασίας έναντι της αδικαιολόγητης μεταχείρισης για κάθε άτομο που αναφέρει 
καλόπιστα και με βάσιμους λόγους στις αρμόδιες αρχές γεγονότα που αφορούν αδικήματα που καθορίζονται 
σύμφωνα με αυτήν τη Σύμβαση. 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/
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όφελος ή όφελος άλλου· κατάχρηση θέσης, συμπεριλαμβανομένου για προσωπικό όφελος ή 

όφελος άλλου· απαίτηση ή λήψη δωροδοκίας· σκόπιμη ψευδή δήλωση (απάτη)· διαφθορά· 

δολιοφθορά· εξαναγκασμός· συμπαιγνία· υπεξαίρεση· παρενόχληση στην εργασία· 

σεξουαλική παρενόχληση· πρακτικές διακρίσεων· αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων των 

αντιποίνων ενάντια των φερόμενων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· κατάχρηση 

εξουσίας· και συγκρούσεις συμφερόντων5. 

Η Οδηγία 2019/1937 της ΕΕ6 αναφέρεται σε «παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, 

ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους βάσει της εθνικής νομοθεσίας ως διοικητικών, 

ποινικών ή άλλων ειδών παραβιάσεων, που μπορεί να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, 

καθότι εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική ευημερία» και προσδιορίζει 

πιο συγκεκριμένους τομείς όπου πρέπει να εφαρμοστεί η προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος7: Α) απάτη και διαφθορά που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, Β) 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Γ) ασφάλεια 

των προϊόντων και συμμόρφωση, Δ) ασφάλεια των μεταφορών, Ε) προστασία του 

περιβάλλοντος, ΣΤ) προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, Ζ) ασφάλεια 

των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, Η) δημόσια 

υγεία, Θ) προστασία των καταναλωτών, Ι) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 

πληροφοριών. 

Πρόσθετες παραβιάσεις που εξετάζονται στην Οδηγία της ΕΕ είναι οι εξής: παραβιάσεις που 

θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 325 ΣΛΕΕ και 

τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα· και παραβιάσεις σχετιζόμενες με 

την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και 

κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν την εσωτερική αγορά 

σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή 

διακανονισμούς των οποίων σκοπός είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που 

ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας 

εταιρειών. 

 

 

 

 
 

 
5 United Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations 
System Organizations. United Nations, Geneva, p. 5. 
6 ΕΕ 2019/1937 (σ. 1) 
7 ΕΕ 2019/1937 (σ. 34-35). 
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3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ; 
 

3.1 Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 

Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος είναι ο κύριος παράγοντας της διαδικασίας. Μπορεί να 

υποβάλλει την καταγγελία στον καθορισμένο εσωτερικό δίαυλο και πρέπει να προστατεύεται 

από αντίποινα. Η αρχική προστασία αφορά την ταυτότητά του, η οποία δεν μπορεί να 

αποκαλυφθεί κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της αναφοράς. 

Στους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι, 

συνεργάτες, εργολάβοι και προμηθευτές, όσοι έχουν διακόψει την εργασιακή τους σχέση και 

όσοι βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής πριν από τη σύναψη σύμβασης. 
 

3.2 Ο καταγγελθείς και οι πιθανοί μάρτυρες που αναφέρονται στην αναφορά 

Οι καταγγελθέντες και οι πιθανοί μάρτυρες πρέπει να λαμβάνουν την ίδια δίκαιη μεταχείριση 

με τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία της 

ταυτότητάς τους κατά τη διεξαγωγή των ερευνών και των ακροάσεων. 
 

3.3 Οι αποδέκτες των αναφορών 

Ο αποδέκτης της αναφοράς φέρει την ευθύνη επεξεργασίας της αναφοράς χωρίς να εκθέσει 

τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και τα άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στην 

αναφορά σε κίνδυνο ή ζημία. Όταν εμπλέκονται άλλα τμήματα, πρέπει να υποβάλλει μόνο 

επιλεγμένες πληροφορίες. Ο αποδέκτης πρέπει, επίσης, να αξιολογήσει την ακρίβεια των 

ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και, κατά περίπτωση, να αντιμετωπίσει την 

αναφερόμενη παραβίαση, επίσης μέσω μέτρων όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, 

αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή η περάτωση της διαδικασίας8. 
 

3.4 Άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τμήματα 

Ο αποδέκτης μπορεί να εμπλέξει άλλα εσωτερικά τμήματα προκειμένου να εξακριβώσει τις 

αναφερόμενες πληροφορίες. Τα τμήματα αυτά πρέπει να παράσχουν πληροφορίες, όταν τους 

ζητηθεί. Το όργανο πειθαρχικής διαδικασίας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία σε 

περίπτωση που αποδειχθούν αντίποινα. 

Ο αποδέκτης μπορεί να υποβάλει σε εξωτερικές ρυθμιστικές αρχές αναφορά με τα πορίσματά 

του μόνο αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα. 

 

 

 

 

 
 

 
8 ΕΕ 2019/1937 (σ. 37). 
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4. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ; 
 

4.1 Ασφαλής ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφοράς είναι ο συνιστώμενος εσωτερικός δίαυλος αναφοράς, 

καθώς είναι ασφαλής από τεχνολογική άποψη και επιτρέπει την υποβολή αναφοράς 

συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο που διευκολύνει τις μετέπειτα έρευνες από τον 

αποδέκτη. Επίσης επιτρέπει την εμπιστευτική ή ανώνυμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 

μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και του αποδέκτη. 
 

4.2 Άλλοι δίαυλοι αναφοράς 

Εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, άλλοι δίαυλοι αναφοράς θα πρέπει να επιτρέπουν την 

υποβολή γραπτών αναφορών και την υποβολή αυτών ταχυδρομικώς, μέσω κυτίων παραπόνων, 

ή την υποβολή προφορικών αναφορών μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ή άλλου 

συστήματος φωνητικών μηνυμάτων ή αμφοτέρων. Κατόπιν αιτήματος του καταγγέλλοντος, 

οι δίαυλοι αυτοί θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την υποβολή αναφορών μέσω προσωπικών 

συναντήσεων (εμπιστευτικών ακροάσεων), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος9.  

 

 
 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

5.1 Εμπιστευτικότητα και ανωνυμία 

Η διαφορά μεταξύ της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας είναι ότι στην πρώτη περίπτωση 

ο αποδέκτης γνωρίζει την ταυτότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, 

ο αποδέκτης πρέπει να προστατεύει τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και να προσέχει να 

μην κοινοποιήσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενες διακρίσεις. 
 

5.2 Χρονικές προθεσμίες και μέτρα παρακολούθησης της αναφοράς 

Ο αποδέκτης πρέπει να απαντήσει στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος εντός 7 ημερών και 

να ολοκληρώσει την έρευνα της αναφοράς εντός 3 μηνών (μπορούν να προστεθούν επιπλέον 

3 μήνες σε ειδικές περιστάσεις). 

Ο αποδέκτης πρέπει να ενημερώνει τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος για την πρόοδο της 

έρευνας και να παράσχει ενημέρωση όταν περατωθεί. 
 

5.3 Αλληλεπίδραση με άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τμήματα 

Κατά τη διαχείριση της αναφοράς, ο αποδέκτης μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλα εσωτερικά 

τμήματα, ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα. Ο αποδέκτης δεν μπορεί να αποκαλύψει 

προσωπικές πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην αναφορά όταν ζητεί αυτές τις 

 
9 ΕΕ 2019/1937 (σ. 25). 
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πληροφορίες. 

Όταν ο αποδέκτης πρέπει να διαβιβάσει τα πορίσματα μιας έρευνας σε εξωτερική αρχή, δεν 

πρέπει να προωθεί την αρχική αναφορά από τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος αλλά τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 
 

5.4 Διαχείριση των πληροφοριών και διατήρηση των δεδομένων 

Πρέπει να διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας όλων των πληροφοριών που 

συλλέγονται μέσω αυτής της διαδικασίας. Πρέπει να καταγράφονται σε προστατευόμενους 

διακομιστές και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη. 

Ο αποδέκτης πρέπει να τηρεί τα δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μόνο τα 

απαραίτητα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται, και μόνο για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες και για την επεξεργασία της 

αναφοράς και τις επακόλουθες ενέργειες. 

 

 
 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

6.1 Νομική προστασία 

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος προστατεύονται από αντίποινα10 που ενδέχεται να 

υποστούν λόγω της καταγγελίας δυσλειτουργιών. Κάθε οργανωτικό μέτρο πρέπει να βασίζεται 

σε λόγους που δεν σχετίζονται με την αναφορά. Η προστασία περιλαμβάνει επίσης έμμεσες 

ενέργειες κατά του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, όπως άρνηση προαγωγής στην εργασία, 

απαγόρευση πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης, κ.λπ. 

Τα άτομα που αναφέρονται στην αναφορά προστατεύονται από δυσφήμιση και συκοφαντία 

από τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. 
 

6.2 Προστασία εντός του οργανισμού 

Ο κύριος τρόπος προστασίας όλων των ατόμων που εμπλέκονται στους μηχανισμούς 

καταγγελίας δυσλειτουργιών είναι ο χειρισμός της αναφοράς με εμπιστευτικό τρόπο κατά τη 

διάρκεια όλης της διαδικασίας. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα globaleaks που υιοθετήθηκε από τον Δήμο είναι ο ασφαλέστερος 

τρόπος προστασίας του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος κατά την αρχική φάση της 

διαδικασίας, καθώς επιτρέπει την υποβολή εσωτερικής αποκάλυψης μέσω ασφαλούς διαύλου 

και τον ασφαλή διάλογο μεταξύ του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και του αποδέκτη. 

 
10 Η σύσταση, απειλή ή εκτέλεση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης επιβλαβούς πράξης προς ένα άτομο που έχει 
προηγουμένως αναφέρει επιλήψιμες/παράνομες συμπεριφορές ή συμμετείχε σε δραστηριότητα εποπτείας. United 
Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations System 
Organizations. United Nations, Geneva 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
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Ο αποδέκτης πρέπει να χειρίζεται τις αναφερθείσες πληροφορίες με εμπιστευτικό τρόπο, καθώς 

και κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, εμπλέκοντας μόνο τα αρμόδια τμήματα και 

κοινοποιώντας τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες που απαιτούνται για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων. 
 

6.3 Προστασία για τον καταγγελθέντα και άλλους εμπλεκόμενους 

Όλα τα άτομα που αναφέρονται στην αναφορά πρέπει να επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο 

εμπιστευτικότητας που παρέχεται και στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. 

Οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία που τους εμπλέκει δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην 

καταγγελία δυσλειτουργιών, αλλά σε ξεχωριστά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 
 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

7.1 Καταγγελθείς 

Ο καταγγελθείς μπορεί να υποβληθεί σε πειθαρχική διαδικασία αν αποδειχθεί ότι η καταγγελία 

δυσλειτουργιών ήταν σωστή. Αν προκύψει ποινική ευθύνη, ο εσωτερικός αποδέκτης μπορεί να 

προωθήσει τα πορίσματά του και σε δικαστική αρχή. 
 

7.2 Αποδέκτης 

Στον εσωτερικό λειτουργό που λαμβάνει τις καταγγελίες δυσλειτουργιών μπορεί να 

επιβληθούν κυρώσεις για διάφορες πράξεις ή παραλείψεις: 

- παρεμπόδιση ή απόπειρα παρεμπόδισης της αναφοράς, 

- αντίποινα σε βάρος μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και σχετικών προσώπων, 

- κίνηση κακόβουλων διαδικασιών κατά των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 

- παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των 

καταγγελλόντων. 
 

7.3 Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 

Στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις αν αποδειχθεί ότι η 

αναφορά ήταν κακόβουλα λανθασμένη ή αν υποβάλλει την αναφορά χωρίς να ακολουθήσει 

τις σωστές διαδικασίες και εκθέσει τους καταγγελθέντες. 

Αν η καταγγελία δυσλειτουργιών δεν είναι σωστή, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιη. 
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8. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
 

8.1 Σαφές σύνολο κανόνων 

Η διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών και οι δίαυλοι αναφοράς πρέπει να είναι 

δημοσιευμένοι στην τοποθεσία web του δήμου και να είναι προσβάσιμη σε όλα τα άτομα που 

θα μπορούσαν να υποβάλλουν μια αναφορά, βάσει της νομοθεσίας. 
 

8.2 Οργανωσιακή κουλτούρα 

Η καταγγελία δυσλειτουργιών προωθείται εντός του δήμου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι 

ένας δίαυλος που επιτρέπει την ασφαλή υποβολή αναφοράς. Επίσης, ο αποδέκτης λειτουργός 

έχει την εξουσία και την ανεξαρτησία για να διερευνά τις αναφορές. 
 

8.3 Επικοινωνία, διάδοση και εκπαίδευση των εργαζομένων 

Η ύπαρξη εσωτερικών διαδικασιών για την καταγγελία δυσλειτουργιών προωθείται μέσω 

ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης και κοινοποιείται μέσω πινακίδων εντός του δήμου. Τα 

ετήσια σεμινάρια για τους εργαζόμενους σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς 

περιλαμβάνουν ενότητες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών. 
 

8.4 Καταγγελία δυσλειτουργιών και προσωπική καταγγελία 

Η καταγγελία δυσλειτουργιών αφορά αναφορές σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή 

παρατυπίες που θίγουν τα κοινά συμφέροντα ή τα συμφέροντα του δήμου. Οι καταγγελίες που 

αφορούν τις συνθήκες εργασίας του καταγγέλλοντος πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο με τη 

διαδικασία της διοικητικής ένστασης, εκτός αν η καταγγελία ακολουθεί μια αναφορά που 

είχε υποβληθεί προηγουμένως και προκάλεσε αντίποινα. 
 

8.6 Ανταμοιβές ή κίνητρα 

Ο δήμος μπορεί να παρέχει ανταμοιβές στα άτομα που αναφέρουν παρατυπίες και διευκολύνουν 

την αποκάλυψη από τα εσωτερικά τμήματα. Οι ανταμοιβές μπορεί, επίσης, να μην είναι 

χρηματικές και δεν καθορίζονται από συγκεκριμένους κανόνες, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν 

ανάλογα με την περίπτωση. 


