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Οδθγία 2019/1937/ΕΕ: Προςταςία των μαρτφρων δθμοςίου ςυμφζροντοσ 
 

 

Τα πρόςωπα που εργάηονται ςε ζναν δθμόςιο ι ιδιωτικό οργανιςμό ι που ζρχονται ςε 

επαφι με ζναν τζτοιο οργανιςμό με αφορμι τισ εργαςιακζσ δραςτθριότθτζσ τουσ είναι ςυχνά 

τα πρϊτα που ανακαλφπτουν απειλζσ ι βλάβθ για το δθμόςιο ςυμφζρον που ανακφπτουν ςτο 

πλαίςιο αυτό. Προβαίνοντασ ςε αναφορζσ παραβιάςεων του ενωςιακοφ δικαίου που είναι 

επιβλαβείσ για το δθμόςιο ςυμφζρον, τα πρόςωπα αυτά ενεργοφν ωσ πλθροφοριοδότεσ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ωσ εκ τοφτου ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν αποκάλυψθ και τθν 

πρόλθψθ τζτοιων παραβιάςεων, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ.  

Πρόςφατα ςκάνδαλα ςτουσ τομείσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των 

καταναλωτϊν όπωσ το «Dieselgate», των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, προϊόντων και 

αγορϊν, τθσ πρόλθψθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ όπωσ τα «LuxLeaks» και τα «Panama Papers» ι τθσ 

προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ το «Cambridge Analytica» 

καταδεικνφουν ότι οι μάρτυρεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ μποροφν να διαδραματίςουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποκάλυψθ παράνομων δραςτθριοτιτων που βλάπτουν το δθμόςιο 

ςυμφζρον και τθν ευθμερία των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ μασ. Στο πλαίςιο αυτό και υπό το 

φόβο αντιποίνων ςε βάροσ τουσ, αναγνωρίηεται ολοζνα και περιςςότερο, τόςο ςε ενωςιακό 

όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, θ ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ ιςορροπθμζνθσ και αποτελεςματικισ 

προςταςίασ των πλθροφοριοδοτϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Δεδομζνων των ανωτζρω, τον Οκτϊβριο του 2019, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υιοκζτθςε 

τθν Οδθγία 2019/1937, ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ ενίςχυςθ τθσ επιβολισ του δικαίου και 

των πολιτικϊν τθσ Ένωςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, μζςω τθσ κζςπιςθσ κοινϊν ελάχιςτων 

προτφπων που κα διαςφαλίηουν υψθλό επίπεδο προςταςίασ των προςϊπων που 

αναφζρουν παραβιάςεισ του δικαίου τθσ Ένωςθσ. 
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 Κακ’ φλθν πεδίο εφαρμογισ  

Στο κακ’ φλθν πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ εμπίπτουν παραβιάςεισ που αφοροφν 

τουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

1)   δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,  

2) χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, προϊόντα και αγορζσ και πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, 

3) αςφάλεια των προϊόντων και ςυμμόρφωςθ, 

4) αςφάλεια των μεταφορϊν, 

5) προςταςία του περιβάλλοντοσ, 

6) προςταςία από τθν ακτινοβολία και πυρθνικι αςφάλεια, 

7) αςφάλεια των τροφίμων και των ηωοτροφϊν, υγεία και καλι μεταχείριςθ των ηϊων 

8) δθμόςια υγεία 

9) προςταςία των καταναλωτϊν και 

10) προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ και των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

αςφάλεια των ςυςτθμάτων δικτφου και πλθροφοριϊν. 

Επιπλζον, ςτο ανωτζρω πεδίο εντάςςονται οι παραβιάςεισ που κίγουν τα οικονομικά 

ςυμφζροντα τθσ Ζνωςθσ κατά το άρκρο 325 ΣΛΕΕ, κακϊσ και οι παραβιάςεισ ςχετιηόμενεσ με 

τθν εςωτερικι αγορά, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 26 παράγραφοσ 2 ΣΛΕΕ. 

 

 Προςωπικό πεδίο εφαρμογισ  

Για τθν αποτελεςματικι επιβολι του ενωςιακοφ δικαίου κρίςιμθ είναι θ χοριγθςθ 

προςταςίασ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κατθγορίεσ προςϊπων, είτε είναι πολίτεσ τθσ 

Ζνωςθσ είτε είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ φφςθσ των εργαςιακϊν 

δραςτθριοτιτων τουσ, είτε είναι αμειβόμενεσ είτε όχι, ενϊ ςτα προςτατευόμενα πρόςωπα 

περιλαμβάνονται και οι δθμόςιοι υπάλλθλοι.  
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 Είδοσ παρεχόμενθσ προςταςίασ 

Η προςταςία που παρζχεται ςτουσ πλθροφοριοδότεσ ςυνίςταται ςτθν απαγόρευςθ 

αντιποίνων ςε βάροσ τουσ, όπωσ θ απόλυςθ, θ ςτζρθςθ προαγωγισ,  θ ακφρωςθ άδειασ κ.λπ., 

ςε μζτρα ςτιριξθσ όπωσ θ ελεφκερθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για 

τα μζςα ζννομθσ προςταςίασ, μζτρα οικονομικισ βοικειασ, κακϊσ και ςτθν πρόβλεψθ 

κυρϊςεων που επιβάλλονται ςε πρόςωπα που παρεμποδίηουν τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν. 

 

Επιςημαίνεται ότι τα κράτη μζλη τησ Ε.Ε. υποχρεοφνται να ενςωματώςουν την Οδηγία 

ςτην εςωτερική ζννομη τάξη και να κοινοποιοφν τα μζτρα μεταφοράσ ςτην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. τη χώρα μασ, ήδη από τον Μάιο του 2020, ζχει 

ςυςταθεί ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνησ, ειδική νομοπαραςκευαςτική επιτροπή με αντικείμενο 

την κατάρτιςη ςχεδίου νόμου για την μεταφορά τησ Οδηγίασςτο εςωτερικό δίκαιο. 

 

 

 

 


