Λύνοντας τη σιωπή
Πληροφοριοδότες και προστασία του δημοσίου συμφέροντος
Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, 4:30μμ
Αεροφυλάκιο 1, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, η Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του ΑΠΘ διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Λύνοντας τη σιωπή –
πληροφοριοδότες και προστασία δημοσίου συμφέροντος».
Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν σφαιρικά οι διαφορετικές πτυχές του
Whistleblowing, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και δεοντολογικές και να
αναδειχθεί η σημασία του για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Πρόκειται για τις περιπτώσεις αποκάλυψης σκανδάλων από πρόσωπα, τα οποία
εισφέρουν στοιχεία για πρακτικές, οι οποίες αντιστρατεύονται την κοινωνική
δικαιοσύνη και πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Σημαντικές αποκαλύψεις
σκανδάλων έχουν επιτευχθεί χάριν των προσώπων αυτών (πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος/Whistleblowers), όπως τα Paradise και τα Panama Papers,
αλλά και πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του ιστότοπου WikiLeaks ή
Luxleaks, αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των προσώπων πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος, των Whistleblowers, στη διαδικασία λογοδοσίας και
διάχυσης της πληροφορίας.
Τα πρόσωπα όμως που επιλέγουν να μιλήσουν για όσα γίνονται εν κρυπτώ εις βάρος
της κοινωνικής πλειοψηφίας, βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο

της

οικονομικής, επαγγελματικής και ηθικοκοινωνικής τους εξόντωσης. Συχνά οι
πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (Whistleblowers) αντιμετωπίζονται ως
προδότες ή καταδότες.

Δεδομένου ότι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί θεμελιακή
υποχρέωση της πολιτείας, αποτελεί και υποχρέωσή της να εξασφαλίσει την
προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αυτές τις αποκαλύψεις από
εργασιακά ή άλλα αντίποινα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση
λογοδοσίας, ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και το δικαίωμα κάθε πολίτη για
πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.
Κατά την πρώτη ενότητα με τίτλο : «Η συμβολή των πληροφοριοδοτών δημοσίου
συμφέροντος στην ενίσχυση της διαφάνειας» θα επιχειρηθεί να δοθεί φως στις
παραμέτρους και στα κριτήρια, που καθιστούν μια πληροφορία που δίνεται εκ των
έσω, ως σημαντική για τους πολίτες και να αναδειχθεί η σημασία του
πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος για την λειτουργία του ίδιου του
Δημοκρατικού πολιτεύματος.
Στο επίκεντρο της δεύτερης ενότητας βρίσκεται «Το κόστος της αποκάλυψης», το
οποίο συχνά πληρώνουν όσοι τολμούν να λύσουν τη σιωπή τους και θα συζητηθούν
οι τρόποι και τα μέσα προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητα να λαμβάνονται,
προκειμένου ο θεσμός του πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος να καταστεί το
ισχυρό εργαλείο που θα επανακαθορίσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας
και κοινωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
16:45

Κήρυξη της έναρξης από τη Γενική Γραμματέα για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς Αναστασία Ξεπαπαδέα.
Χαιρετισμοί πολιτειακής ηγεσίας.

17:15-19:00

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η συμβολή των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην
ενίσχυση της διαφάνειας
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Αναγνώστου, νομικός, ειδικός σύμβουλος
ΓΕΓΚΑΔ.

19:00-19:15

-

Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη:
Ατομικά δικαιώματα και whistleblowing.

-

Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς.
Διαφάνεια και Δημοκρατική Νομιμοποίηση.

-

Χάρης Καρανίκας, ICIJ (international consortium of investigative
journalism):
Η σχέση δημοσιογραφίας και πληροφοριοδοτών δημοσίου
συμφέροντος.

-

Χαράλαμπος
Τσορμπατζούδης,
καθηγητής
ΤΕΦΑΑ
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της αναφοράς
παρατυπιών στον αθλητισμό.

-

Συζήτηση

Διάλειμμα/ καφές

19:15-21:00

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος, το κόστος της εγρήγορσης.
Συντονιστής: Χάρις Τριανταφυλλίδου, Ειδική Σύμβουλος ΓΕΓΚΑΔ.

21:00



-

Herve Falciani, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων,
Πληροφοριοδότης Δημοσίου Συμφέροντος. Σε σύνδεση Skype.
Τραπεζικό απόρρητο vs δικαίωμα στην πληροφόρηση.

-

William Bourdon, Δικηγόρος.
Στοιχεία μιας αποτελεσματικής προστασίας πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος – Τα νομικά προβλήματα.

-

Stephanie Gibaud, Εξειδικευμένη Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων,
Πληροφοριοδότης Δημοσίου Συμφέροντος.
Αποκάλυψη και αντίποινα.

-

Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, Ευρωβουλευτής.
Η προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην
ΕΕ.

-

Συζήτηση

Ελαφρύ γεύμα

Η εκδήλωση υποστηρίζεται με ταυτόχρονη διερμηνεία γαλλικά-ελληνικά.

