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Πλαίσιο και στόχος/-οι
Η αυσ τριακή Εισ αγγελία Οικον ομικού Εγ κλήματος και Δ ιαφθοράς (ΕΟΕΔ ), σ το πλαίσ ιο του έργ ου της γ ια
την καταπολέμηση της διαφθοράς, δημιούργησε το 2013 έν α εργαλ είο αν ών υμης υποβολ ής καταγ γ ελ ιών
δημοσίου σ υμφέροντος. Το εν λ όγω εργ αλείο περιλαμβάνει μια ηλ εκτρον ική ταχ υδρομική θυρίδα η οποία
καθισ τά δυνατή την επικοινωνία με το πρόσωπο που υπέβαλ ε την καταγ γ ελ ία προκειμέν ου ν α ζητηθούν
περαιτέρω διευκρινίσεις. Κατόπιν μιας αρχικής δοκιμαστικής φάσ ης, το σ ύστημα έχ ει καθιερωθεί σ ε μόν ιμη
βάσ η από το 2016 και έχ ει προστεθεί παράγραφος σ χετικά με το σ ύστημα και την αποστολή του σ τον ν όμο
περί της εισ αγ γ ελ ίας (άρθρο 2a παράγ ραφος 6 του Staatsanwaltschaftsgesetz – StAG).
Συχ ν ά, οι εγ κλ ηματικές δομές είν αι δυνατόν ν α αποκαλ υφθούν μόν ο αν το πρόσ ωπο που υποβάλ λ ει την
καταγ γ ελ ία προσ τατεύεται επαρκώς από αρν ητικές σ υν έπειες. Το εργ αλ είο υποβολ ής καταγ γ ελ ιών
δημοσίου σ υμφέρον τος διασ φαλ ίζει την αν ων υμία του προσ ώπου που υποβάλ λ ει την καταγ γ ελ ία και
αυξάν ει τον αριθμό των καταγ γ ελ λ όμεν ων οικον ομικών εγ κλ ημάτων .
Στόχ ος του εργ αλ είου είν αι ν α παρέχ ει σ τους ερευν ητές της ΕΟΕΔ τη δυν ατότητα ν α επικοιν ων ούν
απευθείας με τα πρόσ ωπα που υποβάλ λ ουν τις καταγ γ ελ ίες. Η δυν ατότητα αυτή εν ισ χ ύει την
αποτελ εσ ματικότητα της δίωξης των εγ κλ ημάτων .
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Περιγραφή της πρακτικής
Το εργ αλ είο έχ ει αν απτυχθεί ως σ ύστημα αν ώνυμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σ τη βάση του σ υστήματος
BKMS της εταιρείας Business Keeper (https://www.business-keeper.com /), η οποία αποτελ εί έν αν
από τους κορυφαίους παρόχους συσ τημάτων υποβολ ής καταγ γ ελ ιών δημοσ ίου σ υμφέρον τος σ την ΕΕ.
Στο πλ αίσιο του εργαλείου, οι πολίτες καλ ούνται ν α καταγγείλουν τυχόν ύποπτες σ υμπεριφορές που έχ ουν
παρατηρήσει σ το εργ ασιακό ή ιδιωτικό περιβάλλον τους μέσ ω εν ός σ υν δέσ μου σ τον δικτυακό τόπο του
Ομοσ πονδιακού Υπουργείου Δ ικαιοσύνης. Η τεχ ν ική διαμόρφωση του σ υσ τήματος εγ γ υάται ότι δεν είν αι
δυν ατόν ν α εν τοπισ τεί η πηγ ή της καταγ γ ελ ίας. Τα πρόσ ωπα που υποβάλ λ ο υν καταγ γ ελ ία έχ ουν το
δικαίωμα ν α αποφασίσουν αν επιθυμούν ν α διατηρήσουν την αν ων υμία τους ή ν α δηλ ώσ ουν τα σ τοιχ εία
τους σ τους ερευν ητές.
Αν οι ερευν ητές έχ ουν πρόσ θετες ερωτήσ εις με βάσ η τις υποβλ ηθείσ ες πλ ηροφορίες, μπορούν ν α
επικοιν ωνήσουν απευθείας με το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγ γ ελ ία μέσ ω ηλ εκτρον ικής θυρίδας του
εργ αλ είου. Το απόρρητο της ταυτότητας του προσ ώπου που υπέβαλ ε την καταγ γ ελ ία παραμέν ει
προσ τατευμέν ο καθ’ όλ η τη διάρκεια της διαδικασ ίας.
Σε αν τίθεση με τις περιπτώσ εις παραλ αβής αν ών υμων πλ ηροφοριών μέσ ω του ταχ υδρομείου ή άλ λ ων
διαύλ ων, οι εισ αγγελείς έχ ουν εν προκειμένω τη δυνατότητα ν α ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες
είν αι δυν ατόν ν α χ ρησιμοποιηθούν γ ια την επιβεβαίωσ η των ισ χ υρισ μών και, εν δεχ ομέν ως, την έν αρξη
έρευν ας.
Υ πάρχουν διάφορες ειδικές κατηγορίες υπό τις οποίες είν αι δυν ατόν ν α υποβλ ηθούν οι πλ ηροφορίες, οι
οποίες ακολ ουθούν τη δομή του αυσ τριακού ποιν ικού κώδικα:
 Δ ιαφθορά
 Οικον ομικά εγ κλ ήματα
 Απάτη σ τον τομέα της κοιν ων ικής ασ φάλ ισ ης
 Δ όλ ιες λ ογ ισ τικές πρακτικές
 Εγ κλ ήματα του δικαίου των κεφαλ αιαγ ορών , και
 Νομιμοποίησ η εσ όδων από παράν ομες δρασ τηριότητες
Η διαδικασ ία υποβολής της καταγγελίας περιλαμβάνει τα ακόλ ουθα 4 βήματα. Το πρόσωπο που υποβάλ λ ει
την καταγ γ ελ ία:
1. Πρέπει ν α διαβάσ ει ορισ μέν ες πλ ηροφορίες σ χ ετικά με την προσ τασ ία του απορρήτου της
ταυτότητάς του
2. Επιλ έγ ει τη γ ενική κατηγορία εγ κλημάτων την οποία αφορά η καταγ γ ελ ία του από κατάλ ογ ο που
περιέχ ει τις εξής κατηγορίες: διαφθορά, οικον ομικό έγ κλ ημα, απάτη σ τον τομέα της κ οιν ων ικής
ασ φάλ ισ ης, δόλ ιες λ ογ ισ τικές πρακτικές, εγ κλ ήματα του δικαίου των κεφαλ αιαγ ορών και
ν ομιμοποίησ η εσ όδων από παράν ομες δρασ τηριότητες
3. Περιγ ράφει την υπόθεσ η με δικά του λ όγια και απαν τά σ ε κάποιες προκαθορισμέν ες ερωτήσ εις, οι
οποίες αφορούν , γ ια παράδειγ μα, τις βλ άβες που προκλ ήθηκαν και τον τόπο του σ υμβάν τος·
σ υν αφώς, έχ ει επίσ ης τη δυν ατότητα ν α αν αφορτώσ ει έγ γ ραφα, και
4. Καλ είται ν α δημιουργ ήσ ει ηλ εκτρον ική θυρίδα γ ια την επικοιν ων ία του με τους ερευν ητές.
Η δημιουργία της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι υποχρεωτική γ ια την υποβολή καταγγελίας, αλλά ζητείται
σ ε προαιρετική βάσ η μετά τα τρία πρώτα βήματα που αν αφέρον ται παραπάν ω.
Το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία ερωτάται επίσης ρητά αν επιθυμεί ν α διατηρήσει την αν ωνυμία
του. Συναφώς, το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία μπορεί επίσης ν α επιλέξει ν α αν τιμετωπισ τεί ως
βασ ικός μάρτυρας, αν εν επλ άκη σ το έγ κλ ημα που καταγ γ έλ λ εται.
Στο εν λ όγω πρόσωπο υπενθυμίζεται ότι οι πληροφορίες και τα έγ γ ραφα που υποβάλ λ ει θα μπορούσ αν ν α
οδηγ ήσ ουν σ την αποκάλ υψ η της ταυτότητάς του και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται ν α επιδείξει ειδική
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μέριμν α, γ ια παράδειγμα κατά την επιλογή του ψ ευδωνύμου του γ ια την ταχυδρομική θυρίδα ή ώσ τε ν α μην
αποκαλ ύψ ει τη σ χ έσ η του με τον καταγ γ ελ λ όμεν ο κατά την περιγ ραφή της υπόθεσ ης. Το εργ αλ είο
προειδοποιεί ρητά κατά της χ ρήσ ης επαγ γ ελ ματικού υπολ ογ ισ τή γ ια την υποβολ ή καταγ γ ελ ίας.
Μετά την υποβολ ή της καταγ γ ελ ίας, το πρόσ ωπο που την υπέβαλ ε λ αμβάν ει αριθμό αν αφοράς ως
επιβεβαίωσ η της υποβολ ής.
Η καταγ γ ελία παραλαμβάν εται από την ΕΟΕΔ , όπου τέσ σ ερις (επί του παρόν τος) ειδικά εκπαιδευμέν οι
εισ αγ γ ελείς διεκπεραιώνουν τις εισ ερχόμενες καταγγελίες. Πέραν της εμπειρογ ν ωσ ίας που διαθέτουν ως
εισ αγ γ ελείς, οι ερευνητές έχ ουν λάβει βασική εκπαίδευση από την εταιρεία Business Keeper σ τον χ ειρισ μό
του σ υσ τήματος BKMS και παρακολ ουθούν τακτικά σ εμιν άρια σ χ ετικά με σ υν αφή ζητήματα, γ ια
παράδειγ μα, σ χετικά με τον εν δεδειγμένο τρόπο επικοινωνίας με το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελ ία.
Οι ερευν ητές, κατά την επικοινωνία τους με το πρόσωπο που υπέβαλ ε την καταγ γ ελ ία, διατηρούν επίσ ης
την αν ων υμία τους, προκειμέν ου ν α προσ τατεύον ται και οι ίδιοι.
Κάθε καταγ γ ελία αξιολογείται από δύο εισ αγγελείς, βάσει της αρχ ής του ελ έγχου και από δεύτερο πρόσωπο.
Η ΕΟΕΔ μπορεί ν α λ άβει άμεσ α κατάλληλα μέτρα ή ν α διαβιβάσει την καταγγελία σ ε άλ λ η υπηρεσ ία, αν η
καταγ γ ελλόμενη πράξη δεν εμπίπτει σ την αρμοδιότητά τ ης. Αν κριθεί ότι η καταγ γ ελ ία εν δέχ εται ν α είν αι
βάσ ιμη, η ΕΟΕΔ κιν εί έρευν α. Στις περιπτώσ εις που η καταγ γ ελ ία δεν σ υν ισ τά υπόθεσ η γ ια την οποία
απαιτούν ται περαιτέρω εν έργ ειες, η υπόθεσ η τίθεται σ το αρχ είο.
Το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγ γ ελ ία εν ημερώ ν εται σ χ ετικά με τις πραγ ματοποιούμεν ες εν έργ ειες
χ ωρίς ν α λαμβάνει λ επτομερείς πληροφορίες. Δ εδομένου ότι η ταυτότητα των προσώπων που υποβάλ λ ουν
καταγ γ ελία δεν είν αι γ νωστή, εν δέχεται να μη δικαιούνται ν α λ άβουν πληροφορίες σ χ ετικά με την έρευν α,
γ ια παράδειγ μα σ χ ετικά με τα πιθαν ά θύματα.
Το σ ύστημα BKMS αποτελεί επίσης σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Όλ ες οι επικοινωνίες και τα έγ γ ραφα
που αφορούν ορισμένη καταγγελία αποθηκεύονται με ασ φάλεια και ηλ εκτρονικά εν τός του σ υστήματος. Αν
κιν ηθεί έρευν α, οι σ χ ετικές πλ ηροφορίες μπορούν ν α διαβιβασ τούν εύκολ α.
Το εργ αλ είο βελ τιών εται σ υν εχ ώς, γ ια παράδειγ μα, μέσ ω της προσ αρμογ ής των πλ ηροφοριών που
παρέχ ονται σ το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία και της διευκόλυνσης της χ ρήσ ης του σ υσ τήματος
από τους ερευν ητές.

Μοναδικά χαρακτηριστικά








Αν ωνυμία του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία
Δ υν ατότητα επικοινωνίας με το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία μέσ ω ταχυδρομικής θυρίδας
εν σ ωματωμένης στο σύστημα
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
Πρόσ βαση μόνο γ ια την ειδική ομάδα της ΕΟΕΔ · δεν διαθέτει πρόσβαση ο πάροχος του συστήματος
(Business Keeper) ή άλ λ οι τρίτοι
Δ εν αποθηκεύονται τεχνικές πληροφορίες, π.χ. η διεύθυνση IP του, σχετικά με το πρόσωπο που
υπέβαλ ε την καταγγελία
Το σ ύστημα είν αι προσβάσιμο 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα από οπουδήποτε σ τον
κόσ μο
Στα πρόσ ωπα που υποβάλλουν καταγγελία υπενθυμίζεται επανειλημμένα ότι, αν επιθυμούν να
διατηρήσουν την αν ωνυμία τους, δεν πρέπει ν α σ υμπεριλάβουν σ την καταγγελία τους πληροφορίες
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς τους
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Εκβάσεις και αποτελέσματα
Από την έν αρξη λειτουργίας του εργ αλείου μέχ ρι σ ήμερα, η ευαισ θητοποίηση του αυστριακού δικαστικού
σ ώματος έχ ει αλ λάξει σ ημαντικά: η αν άγ κη διευκόλυνσης και εν θάρρυνσης της υποβολής καταγγελι ών
δημοσίου σ υμφέροντος έχ ει αν αγνωριστεί λ όγω ορισμένων σ οβαρών πρόσφατων κρουσμάτων διαφθοράς
σ την Αυστρία.
Στα τέλ η του 2019, ο δικτυακός τόπος είχ ε καταγ ράψει περισσότερες από 600 000 επισκέψεις, με περίπου
300 επισ κέψεις την ημέρα κατά μέσ ο όρο. Είχ αν υποβληθεί 9 345 καταγ γελίες και σ ε 6 21 0 περιπτώσεις το
πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία χ ρησιμοποίησε τη δ υνατότητα δημιουργίας ταχυδρομικής θυρίδας
γ ια περαιτέρω επικοινωνία.
Κιν ήθηκαν 67 9 έρευνες βάσει των καταγγελιών που είχ αν παραληφθεί. Απαγγέλθηκαν και παραπέμφθηκαν
σ ε δίκη 66 κατηγ ορίες. 48 καταγγελίες προς την ΕΟΕΔ περιείχ αν πληροφορίες οι οποίες ήτα ν ν έες γ ια την
ΕΟΕΔ . 93 καταγ γ ελ ίες χ ρησ ιμοποιούν ταν σ ε εν εξελ ίξει διαδικασ ίες.
Οι υποβλ ηθείσ ες καταγ γ ελ ίες κατατάσ σ ον ταν σ τις ακόλ ουθες κατηγ ορίες:








το 1 7 ,02 % σ την κατηγ ορία «Δ ιαφθορά»,
το 1 9,45 % σ την κατηγ ορία «Απάτη σ τον τομέα της κοιν ων ικής ασ φάλ ισ ης»
το 1 6,82 % σ την κατηγ ορία «Οικον ομικά εγ κλ ήματα»
το 22,21 % σ την κατηγ ορία «Φορολ ογ ικά εγ κλ ήματα»
το 0,62 % σ τις κατηγορίες «Δόλιες λογιστικές πρακτικές» και «Εγ κλ ήματα του δικαίου της
κεφαλ αιαγ οράς», και
το 2,49 % σ την κατηγ ορία «Νομιμοποίησ η εσ όδων από παράν ομες δρασ τηριότητες»
το 21 ,39 % των καταγ γ ελ ιών αφορούσ ε «άλ λ ες» υποθέσ εις, οι οποίες δεν υπάγ ον ταν σ τις
κατηγ ορίες που αν αφέρον ται παραπάν ω.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας





Δ ιασ φάλιση της αν ωνυμίας των προσώπων που υποβάλλουν καταγγελία δημοσίου συμφέροντος
Συν εργασία με έμπειρους παρόχους συναφών εργαλείων
Εκπαίδευσ η των εισ αγγελέων που είν αι υπεύθυνοι γ ια τις καταγγελίες
Εν ημέρωσ η σ χετικά με την εφαρμογή του εργ αλείου σ τα μέσ α εν ημέρωσης και σ τον ιστότοπο της
ΕΟΕΔ

Προκλήσεις που προέκυψαν και διδάγματα που αντλήθηκαν





Η ν ομική βάσ η, δηλαδή μια παράγραφος του ν όμου, είν αι καίριας σημασίας γ ια την προώθηση της
υποβολής καταγγελιών και τη διασ φάλιση ότι οι πληροφορίες μπορούν ν α χ ρησιμοποιηθούν σε
δικασ τικές διαδικασίες
Η σ υν εργασία με αποδεδειγμένης ικαν ότητας πάροχο σ υναφών εργ αλείων διασφαλίζει τον ασ φαλή
χ ειρισ μό των δεδομένων και τη δομημένη διαχείριση των υποθέσεων
Η κατάλ ληλη εν ημέρωση του κοινού σ χετικά με την ύπαρξη και τη χ ρήση του εργ αλείου, καθώς και
σ χ ετικά με τον τρόπο χ ειρισμού των πληροφοριών είν αι κρίσιμης σημασίας γ ια την εν θάρρυνση της
υποβολής καταγγελιών

Δυνατότητες μεταφοράς



Παρόμοιο σ ύστημα από τον ίδιο ή αν τίστοιχο πάροχο συναφών εργ αλείων μπορεί εύκολα ν α
υιοθετηθεί και από άλ λες χώρες/αρχές
Δ εδομένης της θέσ πισης της οδηγίας γ ια την προστασία των προσώπων που αν αφέρουν
παραβιάσεις του δικαίου της Έν ωσης (η οποία είν αι γνωστή και ως οδηγία γ ια τους μάρτυρες
δημοσίου σ υμφέροντος), η οποία επιβάλλει σ ε όλ α τα κράτη μέλ η την υποχρέωση ν α
δημιουργήσουν δίαυλο γ ια την αν αφορά παραβιάσεων, η πρακτική αυτή θα μπορούσε ν α
χ ρησιμεύσει ως οδηγός (η οδηγία πρέπει ν α μεταφερθεί σ το εθν ικό δίκαιο των κρατών μελ ών έως
τον Δ εκέμβριο του 2021)
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Η διασ φάλιση της ανωνυμίας δεν είν αι ν ομικά εφικτή σ ε όλα τα κράτη μέλη.
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