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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσα από την μελέτη των 

υπαρχόντων μηχανισμών, ενώ παρουσιάζεται και αξιολογείται ο αντίστοιχος μηχανισμός 

λογοδοσίας μίας διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας, με σκοπό την πρόταση μίας βελτιωμένης 

τροποποιημένης πολιτικής λειτουργίας. Η ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την υποχρέωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

για λογοδοσία προς την κοινωνία, την οποία οφείλουν να εξυπηρετούν με τις ενέργειές τους, 

καθιστά την λειτουργία αυτών των μηχανισμών λήψης και διαχείρισης παραπόνων αναγκαία και 

καθοριστική για την βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη των χωρών του κόσμου. Οι αρχές και οι αξίες 

με τις οποίες λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί είναι κοινές για όλους, ωστόσο οι επιμέρους 

διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζουν διαφέρουν σε αρκετά σημεία. Μέσα από την μελέτη 

και την σύγκριση αυτών των διεθνών βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την αξιολόγηση της μέχρι 

τώρα πορείας του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας, ο 

οποίος λειτουργεί μέσα στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, η παρούσα εργασία καταλήγει σε μία 

ολοκληρωμένη πρόταση για βελτίωση  και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος που διαδραματίζουν τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι καταλυτικός. Σημαντικό γνώρισμα των ιδρυμάτων αυτών είναι 

το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν μέσω διακρατικών και διεθνών συμφωνιών με καταστατικό σκοπό 

τους, να παρέχουν στην κοινωνία τα απαραίτητα εφόδια για ανάπτυξη και βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης, μέσω της χρηματοδότησης ιδιωτικών και κρατικών έργων. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται το φαινόμενο να αμφισβητείται από πολλούς 

ειδικούς, αλλά και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, η αποτελεσματικότητα των 

ιδρυμάτων αυτών. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα αμφισβητείται η ικανότητά τους να εκπληρώσουν τον 

κεντρικό σκοπό τους για βελτίωση της ζωής των κοινωνιών όπου υλοποιούνται τα έργα που 

χρηματοδοτούν, καθώς κάποιες φορές η ζωή και το περιβάλλον των πολιτών περισσότερο 

επηρεάζεται αρνητικά παρά βελτιώνεται με την υλοποίηση ορισμένων έργων.  

 Έτσι, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, δημιουργήθηκε η ανάγκη τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λογοδοτούν στους πολίτες και την κοινωνία για τον τρόπο που 

διαχειρίζονται τα χρήματα που λαμβάνουν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά και για 

τις διαδικασίες που ακολουθούν για την έγκριση και υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούν. 

Άλλωστε, η λήψη πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες και αρχές είναι θεσπισμένο και 

αναγνωρισμένο δικαίωμα κάθε πολίτη.  

Η αντίδραση των ιδρυμάτων ήταν άμεση και, από το 1993 έως σήμερα, τα περισσότερα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ιδρύσει ανεξάρτητους μηχανισμούς για την παραλαβή 

και διαχείριση αιτημάτων παραπόνων και καταγγελιών που προέρχονται από πολίτες που 

αισθάνονται ότι κάποια ενέργειά τους επηρεάζει αρνητικά τους ίδιους ή το περιβάλλον που ζουν 

και ζητούν από το ίδρυμα να λογοδοτήσει για την εγκυρότητα, την νομιμότητα και την ορθή 

διαχείριση των ενεργειών του. Οι μηχανισμοί αυτοί συναντώνται με τους όρους «μηχανισμοί 
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λογοδοσίας», «μηχανισμοί διαχείρισης παραπόνων», «μηχανισμοί προσφυγής», «μηχανισμοί 

αποκατάστασης», κ.α.1  

Οι μηχανισμοί των διαφορετικών ιδρυμάτων διαφέρουν, συχνά, στις επιμέρους 

διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθούν για την εκπλήρωση του σκοπού τους, όμως, 

λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές, εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι η ανεξαρτησία τους 

από την διοίκηση του ιδρύματος που εκπροσωπούν και από τους υπευθύνους για την λήψη 

αποφάσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην κρίση τους και η δίκαιη μεταχείριση 

των αιτημάτων παραπόνων που αφορούν κάποιες από αυτές τις αποφάσεις.  

 

 

1.2. Ερευνητικά Ερωτήματα Και Σκοπός Εργασίας 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η λειτουργία και οι πρακτικές των 

ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να 

διαμορφωθεί μία νέα, βελτιωμένη πολιτική λειτουργίας στον ήδη υπάρχοντα μηχανισμό 

λογοδοσίας μίας διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας. 

 Στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού, θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν διάφορα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό της εργασίας. Συγκεκριμένα, θα 

ερευνηθεί εις βάθος ο ρόλος και το πλαίσιο λειτουργίας των μηχανισμών λογοδοσίας στο 

σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα στα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ο υπάρχον μηχανισμός λογοδοσίας της διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας, προκειμένου να 

εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν τροποποίησης ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες που 

ακολουθεί. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, θα μελετηθεί η συσχέτιση των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

και πώς μπορούν να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, καθώς η ύπαρξη και η λειτουργία των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα, επιπλέον στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι και η συνεισφορά στην ελληνική βιβλιογραφία μίας συγκεντρωτικής μελέτης των 

                                                           
1 Στο εξής θα αναφέρονται μόνο ως «μηχανισμοί λογοδοσίας» και ο όρος θα περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω. 
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ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία θα 

βοηθήσει τέτοιου είδους ιδρύματα, αλλά και κάθε οργανισμό, να εφαρμόσει τις διεθνώς 

αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές στην πολιτική λειτουργίας του. 

 

 

1.3. Θεματική Διάρθρωση Εργασίας  

 

Η εργασία είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο είναι το παρόν εισαγωγικό 

κεφάλαιο στην έννοια του μηχανισμού λογοδοσίας και στην ανάγκη λειτουργίας του στα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται επισκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

σε αυτή και την ευθύνη τους για λογοδοσία, αλλά και συγκεκριμένα με τους ανεξάρτητους 

μηχανισμούς λογοδοσίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένες 

μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει ειδικοί αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

ασχολούνται με το θέμα, και αφορούν την εξελικτική πορεία και την λειτουργία των μηχανισμών 

λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο έχει βασιστεί η 

δημιουργία και η λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά σε ψηφίσματα και αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

άλλων διακρατικών οργανώσεων, που αφορούν στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που σχετίζονται με την λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

αναπτυξιακοί στόχοι που έχει θέσει η παγκόσμια κοινότητα σε συνάρτηση με την ευθύνη για 

λογοδοσία που οφείλουν να έχουν τα ιδρύματα που θα τους χρηματοδοτήσουν. Στο ίδιο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι αρχές και οι οδηγίες προς κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που συμπεριλαμβάνουν την έννοια των μηχανισμών λογοδοσίας, 

ενώ, τέλος, γίνεται αναφορά και σε κάποιες κοινωνικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

ασχολούνται με αυτούς τους μηχανισμούς, καθώς και στην συμβολή τους στην βελτίωση των 

λειτουργιών τους. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση του «Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών 

Λογοδοσίας» (IAM Network) και εξηγούνται οι λειτουργίες ενός τέτοιου μηχανισμού και οι ρόλοι 
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που αναλαμβάνει. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι λειτουργίες του ελέγχου συμμόρφωσης, της 

επίλυσης διαφορών, της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και της συμβουλευτικής, σε 

συνδυασμό με επιμέρους διαδικασίες που έχει καθένας μηχανισμός.  Επιπλέον, γίνεται συγκριτική 

απεικόνιση των διαφορετικών μηχανισμών που συμμετέχουν στο δίκτυο εντοπίζοντας τυχόν 

ομοιότητες και διαφορές στη λειτουργία τους.  

 Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας και η παρούσα 

πολιτική που ακολουθεί ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας μίας διεθνούς αναπτυξιακής 

τράπεζας, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής λειτουργίας του, 

μέσα από την γραφική απεικόνιση και την ανάλυση των δεδομένων για τα αιτήματα που έχει 

διαχειριστεί από την ίδρυσή του έως το 2015. Με βάση τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της 

πολιτικής του που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και τους στόχους που ο ίδιος ο μηχανισμός έχει 

θέσει, διαμορφώνεται τελικά μια πρόταση για τροποποίηση της πολιτικής λειτουργίας του 

μηχανισμού, η οποία είναι σύμφωνη και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο,  η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 

συμπερασμάτων και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Συγκεκριμένα, παρατίθενται συνοπτικά 

τα συμπεράσματα της εργασία αναφορικά με την λειτουργία και την αναγκαιότητα των 

ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και με την 

διαδικασία τροποποίησης της παρούσας πολιτικής λειτουργίας του μηχανισμού μιας διεθνούς 

αναπτυξιακής τράπεζας. Επιπλέον, προτείνεται η μελέτη των ανεξάρτητων μηχανισμών 

λογοδοσίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και στον κρατικό τομέα και τις δημόσιες 

υπηρεσίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία παρουσίαση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τους 

ανεξάρτητους μηχανισμούς λογοδοσίας, τον ρόλο και τη λειτουργίας τους. Αρχικά, θα γίνει 

αναφορά σε άρθρα και δημοσιεύσεις που αφορούν στην παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη, 

επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Έπειτα, θα παρουσιαστούν βιβλία, μελέτες και δημοσιεύσεις που αφορούν συγκεκριμένα στην 

ύπαρξη και το ρόλο των μηχανισμών λογοδοσίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και, τέλος, θα 

παρουσιαστούν ορισμένες μελέτες για την εξέλιξη και την λειτουργία των μηχανισμών αυτών στα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συγκεκριμένα.  

 Μέσα από την μελέτη όλων των παραπάνω, θα γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο ότι η 

λογοδοσία προς την κοινωνία είναι βασική ευθύνη όλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

που υλοποιούν αναπτυξιακά έργα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όλων των 

πολιτών σε κάθε χώρα του πλανήτη. 

 

 

2.1. Παγκοσμιοποίηση Και Ανάπτυξη – Ο Ρόλος Των Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων Και Η Ευθύνη Τους Για Λογοδοσία 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών είναι η άνθηση της παγκοσμιοποίησης και, 

ως εκ τούτου, η διευκόλυνση της μετακίνησης αγαθών και κεφαλαίων σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Έτσι, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην ανάπτυξη όλων των χωρών μέσω των αναρίθμητων 

επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως από τα δημόσια και ιδιωτικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου.  

Μάλιστα, σε αυτή την ανάπτυξη έχουν διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι μέρος του συστήματος σταθερών ισοτιμιών Bretton 

Woods, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός 

Χρηματοδότησης, ο Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων, η Διαμερικανική Τράπεζα 



 

6 

 

Ανάπτυξης, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Αφρικανική Τράπεζα 

Ανάπτυξης και η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης. Όλα αυτά τα ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί με 

στόχο την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, την ισομερή κατανομή των πόρων και την 

ισότιμη ανάπτυξη των κρατών. Οι Voutsa και Borovas (2015)2 τονίζουν την σπουδαιότητα του 

ρόλου τους, παρουσιάζοντας επιπλέον τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.   

Επιπλέον, η συμβολή της παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη των χωρών έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ερευνών αναφορικά με το αν και κατά πόσο πράγματι αυτή συμβάλει στην βελτίωση 

της ζωής των πληθυσμών και ιδιαίτερα αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Koujianou 

Goldberg και Pavcnik (2007)3 παρουσίασαν μία μελέτη με τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης 

και τις οικονομικές ανισότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, παραθέτοντας εμπειρικά δεδομένα 

που αφορούν στις δεκαετίες του 1980 και 1990.  

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2003)4 δημοσίευσε μία εμπειρική μελέτη σχετικά με την 

παγκοσμιοποίηση των κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες χώρες καταλήγοντας σε σημαντικά 

συμπεράσματα σχετικά με την χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και την συμβολή της στην 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Αφού έδειξε ότι η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαίων δεν 

φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και στην 

σταθεροποίηση της οικονομίας όπως υποθέτει η θεωρία, τόνισε την αναγκαιότητα για βελτίωση 

των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της ποιότητας των υπηρεσιών τους, ώστε να μπορέσουν 

αυτές οι χώρες να αφομοιώσουν τα οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει η παγκοσμιοποίηση των 

κεφαλαίων και οι επενδύσεις. Συγκεκριμένα, προτείνει την εφαρμογή νομικών και εποπτικών 

πλαισίων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την εφαρμογή ορθότερης διακυβέρνησης 

και περισσότερης διαφάνειας. 

 Ο Nelson (2001)5 παρουσίασε τις πολιτικές γνωστοποίησης πληροφοριών που 

δημιουργήθηκαν μέσα στην δεκαετία του 1990 στις αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και τους 

τέσσερις, έως τότε, μηχανισμούς λογοδοσίας αυτών των ιδρυμάτων, τονίζοντας, τόσο την 

ουσιαστική τους συμβολή στην ενίσχυση της διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

                                                           
2 Voutsa, M.E. and Borovas, G. (2015) 
3 Koujianou Goldberg, P. and Pavcnik, N. (2007) 
4 Prasad, E.S., Rogoff, K., et al. (2003) 
5 Nelson, P. (2001) 
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παγκοσμίως, όσο και τις περαιτέρω βελτιώσεις που ήταν απαραίτητες για την καθολική 

πληροφόρηση των πολιτών. Το 2003 ο Nelson6, ασχολήθηκε με τις πολιτικές γνωστοποίησης 

πληροφοριών πέντε μεγάλων αναπτυξιακών τραπεζών αναφορικά με τα στοιχεία που 

δημοσιεύουν σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούν. Αφού παρουσίασε και σύγκρινε τις 

πρακτικές που εφαρμόζει καθεμία από αυτές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, πολλές φορές, η 

πολιτική τους είναι πιο χαλαρή όσον αφορά το είδος και την ποσότητα των πληροφοριών που 

πρέπει να δημοσιοποιηθούν όταν πρόκειται για έργα που αναλαμβάνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις 

συγκριτικά με τις περιπτώσεις που αναλαμβάνουν τα έργα κρατικές αρχές. Έτσι, έδειξε ότι δεν 

αρκεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υιοθετούν πολιτικές διαφάνειας και πληροφόρησης των 

πολιτών, αν δεν τις εφαρμόζουν ισότιμα και  σε κάθε περίσταση. 

 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2013, και με αφορμή τον επικείμενο ανασχεδιασμό 

των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας7 το 2015, από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του 

ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε συνεργασία με το Κέντρο για τα Οικονομικά και 

Κοινωνικά Δικαιώματα (Center for Economic and Social Rights - CESR) δημοσίευσε μία μελέτη 

αναφορικά με την υποχρέωση για λογοδοσία που οφείλουν να έχουν απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο όσοι συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη και την εφαρμογή αυτών των στόχων8. Αρχικά, 

δίνεται μία τριπλή διάσταση στην έννοια της λογοδοσίας, η οποία συνίσταται από την ευθύνη 

(responsibility), την ανταποκρισιμότητα (answerability) και την υποχρέωση για εκτέλεση των 

ευθυνών που αναλαμβάνονται (enforceability), και στην συνέχεια, εξετάζονται τα κενά που είχαν 

οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας όπως σχεδιάστηκαν το 2000 από τον ΟΗΕ όσον αφορά στην 

λογοδοσία για κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Τέλος, προτείνονται τρόποι αποφυγής των ίδιων 

λαθών στον σχεδιασμό των νέων στόχων, δηλαδή των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπως 

θεσμοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 20159. Πρωτεύοντα ρόλο στις προτάσεις της μελέτης αυτής έχει 

η δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας που θα προστατεύουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

ανθρώπινα δικαιώματα και θα δίνουν στους ανθρώπους που πραγματικά επηρεάζονται από τις 

αποφάσεις την δυνατότητα να ακουστεί η άποψή τους. Σημαντικό χαρακτηριστικό που δίνει η 

                                                           
6 Nelson, P. (2003) 
7 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/55/2 (2000) 
8 “Who will be accountable? Human Rights and the Post-2015 Development Agenda” (2013) 
9 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/70/1 (2015) 
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μελέτη στους μηχανισμούς λογοδοσίας είναι ο διπλός ρόλος, δηλαδή, από την μία ο διορθωτικός 

ρόλος (που επιτρέπει σε όσους αισθάνονται ότι επηρεάζονται αρνητικά να διαμαρτυρηθούν και 

τυχόν αβλεψίες και λάθη να διορθωθούν), και  από την άλλη ο προληπτικός ρόλος (που επιτρέπει 

στον μηχανισμό να αναγνωρίζει δυνητικά σφάλματα και να τροποποιεί κατάλληλα τις πρακτικές 

του πριν αυτά συμβούν).   

  Είναι φανερό, ότι η ευθύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για λογοδοσία είναι 

δεδομένη λόγω του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν στην επίτευξη πολύ σημαντικών 

αναπτυξιακών στόχων παγκοσμίως. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των διεθνών ιδρυμάτων και των 

τοπικών αναπτυξιακών τραπεζών που αποτελούν διακρατικές συμφωνίες, καταστατικά παρέχεται 

στα ιδρύματα αυτά ασυλία, με αποτέλεσμα να έγκειται στην ευχέρεια κάθε ιδρύματος χωριστά ο 

τρόπος που παρέχει πληροφορίες στην κοινωνία. Όμως, τα χρήματα που διαχειρίζονται τέτοιου 

είδους ιδρύματα ανήκουν στους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι αναμφισβήτητα δικαιούνται 

να γνωρίζουν τον σκοπό και τον τρόπο αξιοποίησής τους, καθώς η πρόσβαση σε πληροφορίες που 

ανήκουν σε δημόσια ιδρύματα είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, σύμφωνα με την 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, που ενισχύθηκε περισσότερο 

με την Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον το 1992 και τη Σύμβαση του Ώρχους που συνέταξε 

το 1998 η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη.  

Επιπλέον, πέρα από το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση, η ευθύνη για λογοδοσία 

των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετίζεται και με το δικαίωμα των πολιτών για 

πρόσβαση σε διαδικασίες αποκατάστασης των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις 

ενέργειές τους στην κοινωνία ή το περιβάλλον τους. Ο Nanwani (2014)10, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 

υπήρξε μέλος του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης11, 

εξέτασε τους εσωτερικούς μηχανισμούς επίλυσης τέτοιων διαφορών μεταξύ του εκάστοτε 

ιδρύματος και των πολιτών. Η ανάγκη δημιουργίας τους προήλθε από την ύπαρξη της 

προαναφερθείσας ασυλίας που παρέχεται σε αυτά τα ιδρύματα, η οποία δεν επιτρέπει στους 

επηρεαζόμενους πολίτες να απευθυνθούν στα εθνικά δικαστήρια, όταν προκύπτει κάποιο 

πρόβλημα. Ο Raffer (2004)12 τονίζει την ευθύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 

                                                           
10 Nanwani, S. (Sep. 2014) 
11 Ο μηχανισμός λέγεται «Accountability Mechanism» και πληρέστερη παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο 
κεφάλαιο. 
12 Raffer, K. (2004) 
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αποκατάσταση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων, προτείνοντας την λήψη σχετικών μέτρων είτε 

από το ίδιο το ίδρυμα είτε από τον φορέα υλοποίησης του εκάστοτε έργου. Επιπλέον, παρουσιάζει 

μεθόδους εκπλήρωσης της ευθύνης τους για λογοδοσία, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει τόσο 

στην κοινωνία, όσο και στο ίδιο το ίδρυμα που υλοποιεί ουσιαστικά τον στόχο του για βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής των πολιτών.  

Είναι φανερό, ότι ο επικρατέστερος τρόπος τήρησης της ευθύνης των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για λογοδοσία είναι η διατήρηση ανεξάρτητων μηχανισμών 

λογοδοσίας, των οποίων βασικές λειτουργίες αποτελούν, τόσο ο έλεγχος συμμόρφωσης του 

εκάστοτε ιδρύματος με τις πολιτικές του, όσο και η επίλυση διαφορών και προβλημάτων που 

προκύπτουν μεταξύ αυτών και των πολιτών.  

 

 

2.2. Οι Μηχανισμοί Λογοδοσίας Στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα 

 

Σημαντικό έργο αναφορικά με το ζήτημα των μηχανισμών λογοδοσίας στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα παρήγαγε η Maartje van Putten, η οποία διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του τριμελούς μηχανισμού λογοδοσίας της Παγκόσμιας Τράπεζας13, μέλος του 

μηχανισμού λογοδοσίας της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης14, καθώς και ανεξάρτητη 

σύμβουλος του μηχανισμού λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων15. Σήμερα είναι 

ιδρύτρια και πρόεδρος ενός οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες όμοιες με ενός μηχανισμού 

λογοδοσίας αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή δικών τους μηχανισμών16, αλλά και ανεξάρτητη σύμβουλος 

του μηχανισμού λογοδοσίας, τόσο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης17, 

όσο και της Γερμανικής Επενδυτικής Τράπεζας και Ολλανδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας18. Το 

                                                           
13 Ο μηχανισμός λέγεται «Inspection Panel» και πληρέστερη παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο  κεφάλαιο. 
14 Ο μηχανισμός λέγεται «Independent Review Mechanism» και πληρέστερη παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο 
κεφάλαιο. 
15 Ο μηχανισμός λέγεται «Complaints Mechanism» και πληρέστερη παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο κεφάλαιο. 
16 Ο οργανισμός ονομάζεται «Global Accountability». 
17 Ο μηχανισμός λέγεται «Project Complaint Mechanism» και πληρέστερη παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο  
κεφάλαιο. 
18 Ο μηχανισμός λέγεται «Independent Complaints Mechanism» και εκτενέστερη αναφορά σε αυτόν θα γίνει στο 
τέταρτο  κεφάλαιο. 
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200519 παρουσίασε συνοπτικά τους τότε υπάρχοντες μηχανισμούς λογοδοσίας στα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις διάφορες πρακτικές που χρησιμοποιεί ο καθένας, ενώ τόνισε 

την ανάγκη για δημιουργία τέτοιων μηχανισμών και στις ιδιωτικές τράπεζες, δεδομένου ότι και 

αυτές συμβάλλουν σημαντικά σε πολλά αναπτυξιακά έργα και επηρεάζουν πλήθος ανθρώπων. 

 Η Maartje van Putten (2006) ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή με θέμα τους 

ανεξάρτητους μηχανισμούς λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδιωτικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα20, ενώ συνέγραψε και βιβλίο (2008)21, το οποίο βασίστηκε στην 

διδακτορική της διατριβή και έχει συναφές περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει μία 

εμπειρική μελέτη με στοιχεία που συνέλεξε τόσο μέσω ερωτηματολογίων όσο και διαπροσωπικής 

συζήτησης με ειδικούς και άμεσα ενδιαφερόμενους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, η οποία 

στηρίζει την βασική υπόθεση του έργου της, δηλαδή ότι κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει 

την υποχρέωση να λογοδοτεί για τις πράξεις και τις ενέργειές του στο κοινωνικό σύνολο μέσω 

ενός ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας με ξεκάθαρη δομή, λειτουργία και σκοπό. Η έρευνά 

της εστιάζεται στους μηχανισμούς λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως 

η Παγκόσμια Τράπεζα, όμως επεκτείνει τα αποτελέσματά της και στα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς αυτά αποτελούν την πηγή προέλευσης του μεγαλύτερου μέρος των άμεσων 

ξένων επενδύσεων σε κάθε χώρα. 

 Οι Clark, Fox και Treakle (2003)22, μαζί με μία ομάδα εννέα ακόμα επιστημόνων από τους 

κλάδους της νομικής, της ανθρωπολογίας, της οικολογίας, της ανθρωπολογίας, των πολιτικών 

επιστημών και της δημοσιογραφίας, συνέγραψαν ένα βιβλίο που σχετίζεται με τη δημιουργία και 

το έργο του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το βιβλίο 

πραγματεύεται την ευθύνη των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για λογοδοσία μέσα από 

την παρουσίαση και την ανάλυση μίας σειράς επενδυτικών έργων που χρηματοδότησε η 

Παγκόσμια Τράπεζα και προκάλεσαν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις από μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς και ιθαγενείς των περιοχών που αυτά πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται τόσο το έργο και το πρόβλημα που προκάλεσε στην κοινωνία ή και το περιβάλλον, 

όσο και οι αντιδράσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη και πώς αυτές αντιμετωπίστηκαν από την ίδια 

                                                           
19 Van Putten, M. (2005) 
20 Van Putten, M. (2006)  
21 Van Putten, M. (2008)  
22 Clark, D., Fox, J. and Treakle, K. (2003) 
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την Τράπεζα. Έτσι, ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας που πρώτη η Παγκόσμια Τράπεζα 

ίδρυσε το 1993, αποτέλεσε σταθμό στην ανάληψη της ευθύνης των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για λογοδοσία και παράδειγμα για την δημιουργία και την ίδρυση των υπόλοιπων 

μηχανισμών παγκοσμίως. 

Μία συγκεντρωτική μελέτη από το ερευνητικό κέντρο SOMO (Centre for Research on 

Multinational Corporations) το 201423, παρουσιάζει την διαχρονική πορεία των μηχανισμών 

λογοδοσίας. Η μελέτη αφορά τους μη ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και έχει στόχο να αναδείξει τις λειτουργίες, 

τους περιορισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, καθώς και τα περιθώρια 

βελτίωσής τους.  

 Οι Bradlow και Chapman (2011)24 σε άρθρο τους περιγράφουν πώς οι πολιτικές για την 

δημόσια συμμετοχή που επιβάλλουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις προκειμένου να τις χρηματοδοτήσουν συμβάλλουν στην διαμόρφωση διεθνών 

προτύπων και κανόνων στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μέσα από την πολιτική κάθε 

ιδρύματος που εξετάζουν παρουσιάζουν και τον ανεξάρτητο μηχανισμό λογοδοσίας καθενός και 

τονίζουν την συμβολή τους στην ανάπτυξη της διαφάνειας, αφού, φροντίζουν να εφαρμόζονται οι 

εκάστοτε πολιτικές του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τόσο από το ίδιο, όσο και από τους 

πελάτες του, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, φαίνεται η ανάγκη της ύπαρξης και 

λειτουργίας των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

αφού, συμβάλλουν στην ορθή και υπεύθυνη διακυβέρνηση, όχι μόνο του ίδιου του ιδρύματος 

ακόμα και του ιδιωτικού τομέα τον οποίο χρηματοδοτεί. 

 Οι Nanwani και Suzuki (2005)25 ανέλυσαν την υποχρέωση για λογοδοσία των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εστιάζοντας στην λειτουργία και τον ρόλο των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας των διεθνών αναπτυξιακών τραπεζών. Ο Nanwani και ο Bissell (2009)26, 

παρουσίασαν, τους τότε υπάρχοντες μηχανισμούς λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και τον τρόπο λειτουργίας τους, ενώ ανέφεραν και σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι μηχανισμοί στο μέλλον, καθώς και προτάσεις για την 

                                                           
23 “The Patchwork of Non-Judicial Grievance Mechanisms: Addressing the limitations of the current landscape” 
(2014) 
24 Bradlow, D. and Chapman, M. (2011)  
25 Suzuki, E. and Nanwani, S. (2005) 
26 Nanwani, S. and Bissell, R. (2009) 
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βελτίωσή τους. Ο Nanwani (2014)27 σε άρθρο του ανέλυσε εκ νέου την ευθύνη για λογοδοσία που 

έχουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρουσίασε μία σειρά προτάσεων με πρακτικές 

που μπορούν να βελτιώσουν τους ανεξάρτητους μηχανισμούς λογοδοσίας αυτών των ιδρυμάτων.  

 

 

2.3. Μελέτες Για Την Εξέλιξη Και Την Λειτουργία Των Μηχανισμών 

Λογοδοσίας Στα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 

Πέρα από τα βιβλία και τα άρθρα που προαναφέρθηκαν αναφορικά με τους ανεξάρτητους 

μηχανισμούς λογοδοσίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα οποία συναντάμε αρκετά 

αναλυτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας πολλών από των μηχανισμών που υπάρχουν 

σήμερα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει προσπάθειες αξιολόγησης και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των μηχανισμών αυτών από διάφορους φορείς, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, 

στις οποίες έχει βασιστεί και η παρούσα εργασία. 

 Το Δίκτυο Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας «IAM Network»28, παρουσίασε το 

201229 στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, μία συγκεντρωτική έρευνα 

για τους υπάρχοντες μηχανισμούς λογοδοσίας σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην 

μελέτη αυτή, που είναι η πρώτη που προέρχεται από έρευνα των ίδιων των μηχανισμών 

λογοδοσίας συλλογικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της λειτουργίας των μηχανισμών τα 

είκοσι χρόνια που προηγήθηκαν από την ίδρυση του πρώτου μηχανισμού λογοδοσίας στην 

Παγκόσμια Τράπεζα το 1993. Συγκεκριμένα, αρχικά, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην ίδρυση 

όλων των μηχανισμών που συμμετέχουν στην έρευνα και τονίζεται η σπουδαιότητα της ύπαρξής 

τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζοντας πλήρως την ανάγκη για λογοδοσία και 

διαφάνεια. Στη συνέχεια, περιγράφει τις κύριες αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί ένας 

ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες είναι η 

ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα, η ακεραιότητα και ο επαγγελματισμός, η προσβασιμότητα και 

                                                           
27 Nanwani, S. (May 2014) 
28 Το IAM Network είναι το δίκτυο στο οποίο έχουν οργανωθεί μεταξύ τους οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας 
των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτική παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο κεφάλαιο.  
29 “Citizen-driven Accountability for Sustainable Development: Giving Affected People a Greater Voice – 20 Years 
On» (2012) 
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η ανταπόκριση30, και περιγράφει τις βασικότερες λειτουργίες του. Κεντρικό μέρος της μελέτης 

που παρουσιάστηκε είναι βέβαια τα ποσοτικά αποτελέσματα από το σύνολο των παραπόνων και 

των υποθέσεων που έχουν δεχτεί όλοι οι μηχανισμοί συγκεντρωτικά. Στο τέλος, παρουσιάζονται 

αρκετές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών στο μέλλον. 

 Ο Bradlow (2004)31 παρουσίασε μία συγκριτική μελέτη των μηχανισμών λογοδοσίας που 

είχαν ιδρυθεί τότε στα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναλύοντας τις πρακτικές και 

τις διαδικασίες που ακολουθούν. Η ανάλυσή του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιοι 

μηχανισμοί είναι απολύτως απαραίτητο να λειτουργούν σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 

μάλιστα με συγκεκριμένες αρχές που καθιστούν την λειτουργία τους περισσότερο 

αποτελεσματική. Επιπλέον, προτείνει την εφαρμογή ορισμένων πρακτικών για κάθε ζήτημα 

λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού, παρουσιάζοντας και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

καθεμίας από τις επιλογές που προτείνει ως καταλληλότερες.  

Μελέτες για συγκεκριμένους μηχανισμούς λογοδοσίας διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, την λειτουργία και τα αποτελέσματά τους, έχουν γίνει και από τους ίδιους τους 

μηχανισμούς στα πλαίσια αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης των διαδικασιών τους. Ο 

ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης το 201232, ερεύνησε τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες της μέχρι τότε πολιτικής του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις 

βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται παγκοσμίως, παρουσιάζοντας την μεθοδολογία που 

ακολούθησε για να την βελτιώσει και να γίνει πιο αποτελεσματικός. Όμοια μελέτη έκανε και ο 

μηχανισμός της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης το 201433, ο οποίος παρουσίασε την 

διαδικασία που ακολούθησε για την βελτίωση της πολιτικής του, ενώ, στη συνέχεια, παρουσίασε 

ποσοτικά τα αποτελέσματα των υποθέσεων που είχε δεχτεί έως τότε, αλλά και αναλυτικά την 

καθεμία από αυτές και τον τρόπο που τις χειρίστηκε.  

Η Park (2015)34 παρουσίασε μία αναλυτική αξιολόγηση του μηχανισμού λογοδοσίας της 

Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, κατά την οποία παρουσιάζει την πορεία του από την ίδρυσή του 

με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα συμπεράσματά της αφορούσαν τόσο θετικά 

                                                           
30 Αυτές οι αρχές αποτελούν τον κεντρικό άξονα λειτουργίας των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας και 
πληρέστερη ανάλυσή τους θα γίνει στο τέταρτο κεφάλαιο. 
31 Bradlow, D. (2005) 
32 Accountability Mechanism Policy (2012) 
33  The Independent Consultation and Investigation Mechanism 2014 Annual Report (2014) 
34 Park, S. (2015) 
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στοιχεία του μηχανισμού και τα αποτελέσματα που είχε σε περιπτώσεις που πράγματι βοήθησε 

τους ανθρώπους που απευθύνθηκαν σε αυτόν, όσο και κάποια στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση 

και ενίσχυση, όπως η προσβασιμότητα και η διαφάνεια στην λειτουργία του.  

 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές μελέτες για τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν πραγματοποιηθεί από 

διάφορες Μη Κυβερνητικές και Κοινωνικές Οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και όχι μόνο35. Το δίκτυο κοινωνικών ευρωπαϊκών οργανώσεων Eurodad (European 

Network on Debt and Development) το 2015, έκανε μία έρευνα, αξιολογώντας την διαφάνεια και 

την λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Διεθνή Οργανισμό 

Χρηματοδότησης36. Η αξιολόγηση της διαφάνειας έγινε βάση τεσσάρων κριτηρίων, του 

δικαιώματος στην πρόσβαση και στην ζήτηση πληροφοριών, της αυτόματης δημοσιοποίησης 

πληροφοριών, των περιορισμένων εξαιρέσεων από την δημοσιοποίηση πληροφοριών και της 

πρόσβασης στην λήψη αποφάσεων. Η αξιολόγηση της λογοδοσίας έγινε βάσει πολλών κριτηρίων, 

μεταξύ των οποίων ήταν η αξιολόγηση των μηχανισμών λογοδοσίας των ιδρυμάτων37, τα οποία 

αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων της προσβασιμότητας, της φιλικότητας προς τον χρήστη, της 

διαφάνειας που ακολουθεί τα παράπονα των πολιτών, της ανεξαρτησίας και της εφαρμογής των 

αποτελεσμάτων στα οποία καταλήγουν οι υποθέσεις. Στο τέλος της ανωτέρω μελέτης γίνονται και 

προτάσεις βελτίωσης αναφορικά με την διαφάνεια και την λογοδοσία χωριστά. 

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Accountability Counsel» (2014) 38 πραγματοποίησε μία 

μελέτη αναφορικά με τους ανεξάρτητους μηχανισμούς λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, παρουσιάζοντας κάποια αποτελέσματα της έρευνάς του ως προς τον τρόπο που 

διαχειρίζονται οι μηχανισμοί τις υποθέσεις που λαμβάνουν. Η ίδια οργάνωση τον Σεπτέμβριο του 

201639 παρουσίασε μία μελέτη με στατιστική ανάλυση της διαχείρισης των παραπόνων από τους 

υπάρχοντες μηχανισμούς λογοδοσίας διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με βάση την 

γεωγραφική προέλευση των παραπόνων αυτών.  

                                                           
35 Πληρέστερη αναφορά στο ρόλο αυτών των Οργανώσεων στη διαμόρφωση των ανεξάρτητων μηχανισμών 
λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα γίνει στο τρίτο κεφάλαιο. 
36  Vervynckt, M. (2015) 
37  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης διαθέτουν μηχανισμούς 
λογοδοσίας, οι οποίοι λέγονται «Complaints Mechanism» και «Compliance Advisor Ombudsman» αντίστοιχα, και 
πληρέστερη ανάλυση για αυτούς θα γίνουν στο τέταρτο κεφάλαιο. 
38  “Recent Trends in Accountability: Charting the Course of Complaint Offices” (2014) 
39  “Mapping accountability: A regional look at complaints in development finance” (2016) 
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Στις αρχές του 2016 με την συνεργασία πολλών μη κυβερνητικών και ερευνητικών 

οργανισμών, παρουσιάστηκε μία πληρέστερη έρευνα40, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά όλους 

τους μηχανισμούς λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εξετάζει τα 

αποτελέσματα από την διαχείριση των υποθέσεών τους. Στο τέλος, παρουσιάζει και πληθώρα 

προτάσεων, τόσο για τους μηχανισμούς λογοδοσίας, όσο και για τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν, προκειμένου να βελτιώσουν περισσότερο τις διαδικασίες τους. 

Τόσο η ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας των μηχανισμών λογοδοσίας, όσο και οι 

προτάσεις βελτίωσής τους στο τέλος, βασίζονται στα επτά (από τα οκτώ συνολικά) κριτήρια 

αποτελεσματικότητας τέτοιων μηχανισμών που έχουν καθοριστεί στις Κατευθυντήριες Αρχές για 

τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θέσπισε ο ΟΗΕ το 201141, τα οποία είναι η 

νομιμότητα, η προσβασιμότητα, η προβλεψιμότητα, η δίκαιη μεταχείριση, η διαφάνεια, ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνεχής μάθηση μέσα από τις εμπειρίες του 

μηχανισμού. 

  

                                                           
40  Daniel, C., Genovese, K., et al. (2016) 
41 Πληρέστερη παρουσίαση αυτών των Αρχών και της συμβολής τους γίνει στο τρίτο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υιοθετήσει πρακτικές και πολιτικές που σέβονται 

και προστατεύουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε έκφανση της 

λειτουργίας τους. Ο ρόλος των μηχανισμών λογοδοσίας είναι να εξασφαλίζουν ότι πράγματι 

εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινωνικό σύνολο να μπορεί να 

εκφράσει τις όποιες αρνητικές επιδράσεις μπορεί να έχει κάποια ενέργεια του ιδρύματος στην ζωή 

ή το περιβάλλον τους. Έτσι, είναι φανερό, ότι η λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας βασίζεται 

στα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η ύπαρξή τους προβλέπεται και 

προτείνεται από παγκόσμιες συμφωνίες και σειρές οδηγιών. 

 Παρακάτω, αναφέρονται αρχικά τα σημαντικότερα έγγραφα αναγνώρισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συμβολή τους στην διαμόρφωση των μηχανισμών λογοδοσίας 

στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις 

από τις σημαντικότερες Διασκέψεις του ΟΗΕ και των οργάνων του αναφορικά με την ανάπτυξη 

των μη ανεπτυγμένων χωρών και την χρηματοδότηση των έργων που πραγματοποιούνται προς 

αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, δίνεται μία περιγραφή των σημαντικότερων αρχών και οδηγιών 

όπου συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λογοδοσίας ως μέσο εξασφάλισης του σεβασμού στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και γενικά ενίσχυσης της διαφάνειας στην λειτουργία των οργανισμών και 

των επιχειρήσεων. Τέλος, αναφέρονται ορισμένοι μη κυβερνητικοί και άλλοι κοινωνικοί 

οργανισμοί που ασχολούνται με τους ανεξάρτητους μηχανισμούς λογοδοσίας και έχουν 

συνεισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη και την βελτίωσή τους. 

 

 

3.1. Αναγνώριση Των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Η πρώτη παγκόσμια διατύπωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου έγινε, ως 

αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των συνεπειών του, στο Παρίσι το 1948 από τον 

ΟΗΕ. Μέσα στα τριάντα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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(Universal Declaration of Human Rights)42 αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου στην ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την ελεύθερη μετακίνηση, την 

ελευθερία έκφρασης, την ανεξιθρησκεία, καθώς και η απαγόρευση της δουλείας. Μαζί με το 

Διεθνές Δίκαιο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (1966) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα (1966) αποτελούν την Διεθνή Χάρτα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει ενσωματωθεί σε νόμους όλου του κόσμου. 

 Τις επόμενες δεκαετίες παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και 

της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων χωρών, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αμφισβητείται από 

ειδικούς και κοινωνικές οργανώσεις ο πραγματικός σκοπός της ανάπτυξης. Καθοριστική ήταν η 

Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ το 199043, η 

οποία εξετάζοντας το κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη είχε έως τότε μεταφραστεί σε ανθρώπινη 

εξέλιξη, κατέληξε στο ότι ο πραγματικός στόχος της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η διεύρυνση 

των επιλογών και των ελευθεριών του ανθρώπου και όχι απλώς η οικονομική ανάπτυξη των 

κρατών. Επιπλέον, ήδη από το 1985 η Παγκόσμια Τράπεζα είχε εγκρίνει και χρηματοδοτήσει ένα 

έργο που συντέλεσε καθοριστικά στην ιστορική εξέλιξη και δημιουργία των μηχανισμών 

λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, αυτό το έργο αφορούσε στην 

κατασκευή ενός τεράστιου φράγματος στον ποταμό Narmada της Ινδίας, το οποίο αποτελούσε το 

μεγαλύτερο από τα τρεις χιλιάδες φράγματα που σχεδιάστηκαν να δημιουργηθούν στις όχθες του 

ποταμού. Φαινομενικά αυτό το έργο θα συντελούσε στην ανάπτυξη του τόπου και στην αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του, εξασφαλίζοντάς τους τεράστιες ποσότητες νερού. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η τεράστια έκτασή του θα ήταν υπεύθυνη για την μετακίνηση χιλιάδων 

ιθαγενών ανθρώπων από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, χωρίς την θέλησή τους. Ακολούθησαν 

χρόνια διαπραγματεύσεων με τους κατοίκους να αρνούνται να μετακινηθούν και τις κοινωνικές 

οργανώσεις να ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να λογοδοτήσει στους κατοίκους αυτούς για 

την έγκριση του έργου44.  

  Το 1991, μετά από την πολυήμερη απεργία πείνας επτά ακτιβιστών με αίτημα να διεξαχθεί 

εκ νέου έρευνα για το έργο του φράγματος στον ποταμό Narmada, η Παγκόσμια Τράπεζα 

συστήνει μία ανεξάρτητη ομάδα ειδικών (γνωστή ως Morse Commission από το όνομα του 

                                                           
42 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/3/217A (1948) 
43 United Nations Development Programme (1990) 
44 Clark, D., Fox, J. and Treakle, K. (2003) 
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επικεφαλής της ομάδας) για να ερευνήσει την υπόθεση. Η αναφορά που ακολούθησε, τον Ιούνιο 

του 1992 έδειξε ότι η μετεγκατάσταση των χιλιάδων κατοίκων του τόπου δεν ήταν δυνατή υπό τις 

παρούσες συνθήκες, ότι η Τράπεζα δεν είχε λάβει υπόψη της τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 

έργου, ούτε είχε ακολουθήσει την πολιτική που η ίδια είχε ορίσει για την μετεγκατάσταση 

ιθαγενών, επομένως ότι έφερε ευθύνη για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από κοινού με τον 

επενδυτή και θα έπρεπε να σταματήσει το έργο45. Ταυτόχρονα, και μία εσωτερική αναφορά της 

Παγκόσμιας Τράπεζας (γνωστή ως Wapenhans Report από το όνομα του υπαλλήλου που την 

συνέταξε) υποστήριζε τα παραπάνω ευρήματα. Συγκεκριμένα, αναλύοντας τον τρόπο έγκρισης 

των δανείων που παρείχε η Τράπεζα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συχνά δεν ακολουθούσε την 

αντίστοιχη πολιτική που είχε θεσπίσει αλλά πολύ διαφορετικές πρακτικές, με αποτέλεσμα να 

χρηματοδοτούνται έργα χωρίς να έχουν εξεταστεί από κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης46. 

Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα αποφάσισε την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου στην 

Narmada παραβλέποντας τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, χωρίς όμως να πάψουν οι 

διαμαρτυρίες από τους κατοίκους και τις κοινωνικές οργανώσεις που τους στήριζαν47. 

Το ίδιο έτος, το 1992, έλαβε χώρα η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη στο Ρίο ντι Τζανέιρο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολύ σημαντικές αποφάσεις για την 

πορεία του πλανήτη. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν και συμφωνήθηκαν ζητήματα, όπως η κλιματική 

αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η αναδάσωση, οι ωκεανοί, αλλά και η αειφόρος ανάπτυξη. Επιπλέον, 

υπογράφηκε η Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον (Rio Declaration on the Environment), ένα 

σύνολο είκοσι εφτά μη δεσμευτικών αρχών που σχηματίζουν ένα πρότυπο περιβαλλοντικής 

πολιτικής πάνω σε όλα τα παραπάνω ζητήματα. Η Αρχή 10 της Διακήρυξης του Ρίο αναγνωρίζει 

το δικαίωμα όλων των πολιτών να ζητάνε και να λαμβάνουν πληροφορίες από τις κρατικές αρχές 

για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τους αφορούν, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη 

αποφάσεων, ενώ γίνεται και πρώτη φορά αναφορά στην αποτελεσματική πρόσβαση σε 

διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των επιβλαβών επιπτώσεων στην ζωή και το 

περιβάλλον τους. Έτσι, τέθηκε η βάση για την δημιουργία των μηχανισμών λογοδοσίας48.  

                                                           
45 Morse, B. and Berger, T.R. (1992) 
46 Wapenhans, W. (1992) 
47 Τελικά, όπως θα δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, μετά και την Διάσκεψη του Ρίο το ίδιο έτος η Παγκόσμια Τράπεζα 
αποφάσισε να σταματήσει την χρηματοδότηση του έργου στον ποταμό Narmada της Ινδίας, αλλά και να συστήσει 
έναν ανεξάρτητο μηχανισμό λογοδοσίας που θα εξετάζει τα ζητήματα καταγγελιών για μη συμμόρφωση της Τράπεζας 
με τις πολιτικές της, ο οποίος ονομάστηκε «Inspection Panel». 
48 Rio Declaration on Environment and Development (1992) 
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Ακόμη ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που υπογράφηκε στη Διάσκεψη του Ρίο ήταν η 

Ατζέντα 2149, ένα σχέδιο δράσης αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του 

περιβάλλοντος τον 21ο αιώνα που πλησίαζε. Στην Ατζέντα 21 τέθηκαν οι βάσεις για την 

παγκόσμια συνεργασία των χωρών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της εξάντλησης των 

πόρων και να ενισχυθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, στα πλαίσια της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, 

στους στόχους που τέθηκαν ήταν η βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως βασικό 

μέσο χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

εξωτερικού χρέους των φτωχότερων χωρών.  

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1998, η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη 

(United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) συνέταξε την Σύμβαση του 

Ώρχους (Aarhus Convention), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το 200150. Ουσιαστικά, αποτελεί 

διακρατική περιβαλλοντική συμφωνία για τα δικαιώματα του κοινού απέναντι στις δημόσιες 

αρχές. Δίνεται έμφαση στην ευθύνη για λογοδοσία και στο δικαίωμα κάθε πολίτη να ζει σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον. Η Σύμβαση αναπτύσσεται γύρω από τρεις κεντρικούς πυλώνες:  

1. Πρόσβαση σε πληροφορίες – οι δημόσιες αρχές οφείλουν να δίνουν στο κοινό τις 

πληροφορίες που ζητούν για θέματα που τους αφορούν, αλλά οφείλουν και να τους 

ενημερώνουν χωρίς οι ίδιοι να πρέπει να ζητήσουν τις πληροφορίες 

2. Συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων – συμμετοχή στα ζητήματα που 

επηρεάζουν την ζωή τους, συμμετοχή στον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων 

που αφορούν το περιβάλλον που ζουν, και συμμετοχή στις συζητήσεις για ανάπτυξη 

νόμων και κανονισμών 

3. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος – όταν καταπατώνται τα άλλα 

δύο δικαιώματά τους (ένδικοι μηχανισμοί) 

Η Σύμβαση του Ώρχους, παρόλο που αφορά την γεωγραφική περιοχή της ευρωπαϊκής ηπείρου, 

έχει παγκόσμια σημασία, καθώς βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τα αποτελέσματα της 

Διάσκεψης τους 1992, και ειδικότερα της 10ης Αρχής της Διακήρυξης του Ρίο, που ως τότε δεν 

είχαν εφαρμοστεί ουσιαστικά σε κάποια διεθνή συμφωνία. 

 

 

                                                           
49 Agenda 21 (1992) 
50 United Nations Economic Commission for Europe (1998) 
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3.2. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι Και Η Χρηματοδότησή Τους 

  

Με τη νέα χιλιετία, από το 2000, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς την ανάπτυξη των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών και τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν εκεί. Συζητήσεις και αποφάσεις 

λαμβάνουν χώρα συνεχώς από τότε έως σήμερα και όλες εμπεριέχουν τον ρόλο των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και πλαισιώνουν την 

λειτουργία τους με διαφάνεια, υπευθυνότητα, συνεργατικότητα και σεβασμό για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

 Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ, λοιπόν, το 2000 (Διάσκεψη της Χιλιετίας) πάρθηκαν πολύ 

σημαντικές αποφάσεις για τον επερχόμενο 21ο αιώνα, οι οποίες αποτυπώνονται στη Διακήρυξη 

της Χιλιετίας51. Το κυριότερο αποτέλεσμα της Διάσκεψης ήταν η αναγνώριση των Οκτώ Στόχων 

της Χιλιετίας από τους ηγέτες των εκατόν πενήντα  κρατών που συμμετείχαν, αναγνωρίζοντας έξι 

θεμελιώδεις αξίες, την ελευθερία, την ισότητα,  την αλληλεγγύη, την ανοχή, τον σεβασμό στη 

φύση και την από κοινού ευθύνη ως βάση για την συνεργασία τους στην επίτευξη αυτών των 

στόχων. Το χρονικό όριο που τέθηκε ήταν τα δεκαπέντε έτη, οπότε και θα ανανέωναν του Στόχους 

ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα υπήρχαν τότε. 

Οι Οκτώ Στόχοι της Χιλιετίας, όπως σχεδιάστηκαν και συμφωνήθηκαν το 2000, 

αφορούσαν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και 

συγκεκριμένα  ήταν οι εξής: 

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας 

2. Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών 

4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

5. Βελτίωση της μητρικής υγείας 

6. Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών 

7. Εξασφάλιση της βιωσιµότητας του περιβάλλοντος 

8. Παγκόσµια σύµπραξη για την ανάπτυξη 

Στα πλαίσια του τελευταίου στόχου περιλαμβάνεται η προσπάθεια για την εφαρμογή 

κανονιστικών πλαισίων στο χρηματοπιστωτικό τομέα με σκοπό την δημιουργία ενός πιο ανοιχτού, 

                                                           
51 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/55/2 (2000) 
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προβλέψιμου, χωρίς διακρίσεις χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα μπορέσει να συνδράμει 

στην χρηματοδότηση των ανωτέρω στόχων.  

 Δύο χρόνια αργότερα, το 2002, στη Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ, οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν, όπως αυτές διατυπώνονται στη Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη52 (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) αφορούσαν 

κατά κύριο λόγο τα περιβαλλοντικά ζητήματα για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και 

βασίστηκαν εν πολλοίς στη Διακήρυξη του Ρίο και την Ατζέντα 21 από την Παγκόσμια Διάσκεψη 

του ΟΗΕ το 1992. Σημαντικό στοιχείο της Διακήρυξης είναι ο ρόλος των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αναπτυξιακών τραπεζών, τα οποία τονίζεται ότι πρέπει, 

μεταξύ άλλων, να λειτουργούν με διαφάνεια και συνεργατικότητα, εφαρμόζοντας παράλληλα τις 

διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό την επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

 Το ίδιο έτος, η Συμφωνία του Μοντερέι από την 1η Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 

Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Monterrey Consensus of the United Nations International 

Conference on Financing for Development)53 έθεσε την αρχή ώστε να καθοριστεί ο τρόπος που 

θα μπορέσει να γίνει η χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, και συγκεκριμένα των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, εστιάζοντας σε έξι βασικά σημεία: 

1. Κινητοποίηση των εγχώριων χρηματοοικονομικών πόρων 

2. Κινητοποίηση των διεθνών χρηματοοικονομικών πόρων (άμεσες ξένες επενδύσεις 

και ιδιωτικές επενδύσεις) 

3. Διεθνές εμπόριο 

4. Αύξηση της διεθνούς συνεργασίας σε χρηματοοικονομικά και τεχνικά ζητήματα 

5. Εξωτερικό χρέος 

6. Συνέπεια και σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού, χρηματοπιστωτικού και 

εμπορικού συστήματος 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η ενίσχυση της λειτουργίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και η μεταξύ τους συνεργασία, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στα σημεία 

της Συμφωνίας. 

                                                           
52 Ψήφισμα ΟΗΕ A/CONF.199/20 (2002) 
53 Ψήφισμα ΟΗΕ A/CONF.198/11 (2002) 
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Το Έγγραφο συμπερασμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ το 2005 

(2005 World Summit Outcome)54 περιέχει σημαντικές αποφάσεις για την μελλοντική υλοποίηση 

των Αναπτυξιακών Στόχων τη Χιλιετίας, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών των Στόχων, αλλά και η δημιουργία του 

νέου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναγνωρίστηκαν οι δεσμεύσεις που τέθηκαν στις 

αποφάσεις της Διακήρυξης του Γιοχάνεσμπουργκ (2002) και της Συμφωνίας του Μοντερέι (2002) 

για την παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη και αποφασίστηκε η διάθεση δισεκατομμυρίων 

δολαρίων στην επίτευξη των Στόχων, δίνοντας έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες και 

εξασφαλίζοντας την σωστή διαχείριση των πόρων. Επιπλέον, καθορίστηκε ο ρόλος των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και η σημασία του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το σχέδιο 

δράσης. 

 Ακολούθησε η 2η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης το 

2008, αποτέλεσμα της οποίας είναι η Διακήρυξη της Ντόχα (Doha declaration Of the Follow-up 

International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the 

Monterrey Consensus)55. Αυτή η Διάσκεψη είχε προγραμματιστεί ήδη από την Συμφωνία του 

Μοντερέι το 2002, με στόχο την διερεύνηση της εφαρμογής του σχεδίου που τέθηκε εκεί. Μεταξύ 

των σημαντικότερων αποφάσεων που πάρθηκαν ήταν η δέσμευση των ηγετών να διατηρήσουν 

από μέρους τους την ενίσχυση της ανάπτυξης, ανεξάρτητα από την παγκόσμια οικονομική κρίση 

που έκανε την εμφάνισή της τότε, αλλά και να κάνουν ένα συνέδριο ανώτατου επιπέδου με στόχο 

την διερεύνηση των επιπτώσεων που θα έχει η οικονομική κρίση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, 

τονίστηκε η ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να 

βοηθήσουν τις χώρες να ανακάμψουν από την κρίση, λειτουργώντας πάντα με διαφάνεια και 

συνεργατικότητα, τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο. 

Το 2010, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon56, έλαβε 

χώρα η Ολομέλεια Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους, με σκοπό την 

εξέταση της προόδου που είχε γίνει ως τότε σε σχέση με τους Στόχους της Χιλιετίας που είχαν 

τεθεί το 2000. Εκεί αναγνωρίστηκαν εκ νέου οι Στόχοι και τονίστηκε η σημασία του να τηρηθούν 

                                                           
54 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/60/1 (2005) 
55 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/63/239 (2008) 
56 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/63/302 (2009) 
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οι υποσχέσεις των κρατών για πολιτική βούληση, σύμπραξη και διάθεση πόρων στην επίτευξή 

τους57.  

Το 2012 πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πολύ σημαντική Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο ντι 

Τζανέιρο ως φόρο τιμής για την Διάσκεψη του 1992 και την συμβολή της στην παγκόσμια 

διαμόρφωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης 

και του περιβάλλοντος. Τα ζητήματα στη Διάσκεψη του Ρίο αφορούσαν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενέργεια, την οικολογική ανάπτυξη, καθώς 

και τη σχεδίαση ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη, στόχους δηλαδή 

που είχαν τεθεί ήδη από την Ατζέντα 21 στο Ρίο το 1992.  

Το βασικό έγγραφο που ανακοινώθηκε από τα αποτελέσματα της Διάσκεψης, έχει τον 

τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» (The future we want)58 και είναι αποτέλεσμα πολυήμερων 

συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατικών ηγετών, ειδικών, κοινωνικών οργανώσεων 

και πολιτών. Σε αυτό το έγγραφο, αναγνωρίστηκε εκ νέου η ανάγκη για σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και άλλες δεσμεύσεις τους από τις προηγούμενες Διασκέψεις 

του ΟΗΕ, ενώ αποφασίστηκε να σχεδιαστούν νέοι αναπτυξιακοί στόχοι που θα βασίζονταν στην 

μέχρι τότε πορεία και τα αποτελέσματα των Στόχων της Χιλιετίας, αλλά, ταυτόχρονα, θα 

κάλυπταν και τα κενά που είχαν αφήσει σε ορισμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Επιπλέον, τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα στην επίτευξη τέτοιων στόχων, αλλά και η ανάγκη να παραμένουν υπεύθυνα και να 

λειτουργούν με διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται για τις ενέργειές τους 

και να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις που αφορούν την ζωή τους. Για τον σχεδιασμό των νέων 

αυτών αναπτυξιακών στόχων, αποφασίστηκε η σύσταση μία νέας ομάδας εργασίας του ΟΗΕ με 

αποκλειστικό σκοπό να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.   

Πράγματι, η Ομάδα  Εργασίας, που συστάθηκε από ειδικούς από όλο τον κόσμο, μετά από 

δεκατρείς συναντήσεις, πρότεινε το 2014 προς έγκριση μία σειρά από δεκαεπτά νέους 

αναπτυξιακούς στόχους, σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίστηκαν στην Διακήρυξη του Ρίο το 

201259, τους οποίους ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon αποδέχτηκε ως την βάση για την 

                                                           
57 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/65/1 (2010) 
58 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/66/288 (2012) 
59 Ψήφισμα ΟΗΕ A/68/970 (2014) 
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παγκόσμια διαβούλευση που ακολούθησε μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή60. Στην 

συγκεντρωτική αναφορά που ετοίμασε ο Ban Ki-moon για να παρουσιάσει το έργο της Ομάδας 

Εργασίας, έδωσε το έναυσμα για την αρχή της διαβούλευσης προτείνοντας τα έξι σημαντικά 

στοιχεία στα οποία θεωρεί απαραίτητο να βασιστούν οι νέοι στόχοι: αξιοπρέπεια, ευημερία, 

δικαιοσύνη, συνέργεια, πλανήτης, άνθρωποι61. Τελικά, στο τέλος του 2015, ανακοινώθηκαν οι 

τελικοί Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως μέρος της Ατζέντας 203062, η οποία περιλαμβάνει 

τους στόχους και το πώς οδηγήθηκαν σε αυτούς. 

 Το 2015, λίγους μήνες πριν την υιοθέτηση των νέων Αναπτυξιακών Στόχων για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη που αποφασίστηκαν στην Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο, και εν μέσω 

διαπραγματεύσεων ακόμα για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου, πραγματοποιήθηκε στο 

Αντίς Αντέμπα της Αιθιοπίας η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Χρηματοδότηση της 

Ανάπτυξης. Η Ατζέντα Δράσης που αποφασίστηκε εκεί (Addis Ababa Action Agenda of the 3rd 

International Conference on Financing for Development)63 περιέχει αναθεωρημένες τις αποφάσεις 

που πάρθηκαν στο Μοντερέι το 2002 και στη Ντόχα το 2008 αναφορικά με τους τρόπους 

χρηματοδότησης των αναπτυξιακών στόχων. Έτσι, τέθηκε ένα σημαντικό βήμα για την 

αναδιαμόρφωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών πρακτικών ώστε να δημιουργηθούν τα εφόδια 

για την υποστήριξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του 

πλανήτη. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης με στόχο 

την δημιουργία ενός πιο δυνατού, συνεπούς και αντιπροσωπευτικού διεθνούς σχεδίου για την 

ανάπτυξη, ενώ αποφασίστηκε και η ενίσχυση του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος , 

ώστε να είναι περισσότερο συμπαγές και τα διεθνή ιδρύματα να είναι απολύτως συνεπή με τις 

δεσμεύσεις τους για την αειφόρο ανάπτυξη.  

 

 

 

 

                                                           
60 Ψήφισμα ΟΗΕ A/68/L.61 (2014) 
61 United Nations (2014) 
62 Ψήφισμα ΟΗΕ A/RES/70/1 (2015) 
63 Ψήφισμα ΟΗΕ A/69/L.82 (2015) 
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3.3. Αρχές Και Οδηγίες Όπου Συμπεριλαμβάνεται Η Έννοια του Μηχανισμού 

Λογοδοσίας 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο ΟΗΕ προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια παγκόσμια 

πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις επιχειρήσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 1999, 

στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Kofi Annan, 

ανακοίνωσε τον σχηματισμό ενός πλαισίου βασικών αρχών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

το οποίο τελικά ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε από τον ΟΗΕ το 2000. Οι αρχές αυτές, αρχικά 

ήταν εννιά, ενώ το 2004 προστέθηκε και η 10η ολοκληρώνοντας το πλαίσιο με τις Δέκα Αρχές του 

Παγκόσμιου συμφώνου του ΟΗΕ, όπως ισχύει και σήμερα64. Οι Αρχές αυτές αφορούν τέσσερα 

σημαντικά κοινωνικά ζητήματα εταιρικής ευθύνης και συγκεκριμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

την εργασία, το περιβάλλον και τις δράσεις κατά της διαφθοράς.  

Οι δύο πρώτες αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα λένε ότι «Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυχθέντων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε περιπτώσεις παραβίασής 

τους». Στις ερμηνευτικές οδηγίες διευκρινίζεται ότι με την λέξη «συνέργεια» εννοείται τόσο μια 

πράξη ή παράλειψη μιας επιχείρησης η οποία βοηθά μία άλλη επιχείρηση να συντελέσει 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και η γνώση μιας επιχείρησης ότι κάποια 

συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψή της θα επιφέρει τέτοια παραβίαση. Επιπλέον, προτείνεται, 

μεταξύ άλλων, η θέσπιση διαδικασιών δέουσας επιμέλειας ώστε να προλαμβάνονται τέτοιες 

ενέργειες, καθώς και η παρακολούθηση από τις επιχειρήσεις των πλαισίων και καλών πρακτικών 

που ακολουθούνται διεθνώς. 

Οι Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου συμφώνου του ΟΗΕ σχεδιάστηκαν ως οι βασικές 

επιδιώξεις των επιχειρήσεων παγκοσμίως, ώστε να γίνουν πιο υπεύθυνες και να συντελέσουν στην 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ, όπως οι Στόχοι της Χιλιετίας (2000-2015) και 

αργότερα οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2015-2030), με τους οποίους είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες, αφού για την επίτευξή τους χρειάζεται η σύμπραξη των κοινωνικά υπεύθυνων 

επιχειρήσεων65. Τέλος, οι Δέκα Αρχές έχουν λάβει παγκόσμια στήριξη και αναγνώριση από 

                                                           
64 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  
65 United Nations Global Compact (2016) 
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επιχειρήσεις, κράτη και οργανισμούς, ενώ σήμερα τις έχουν υιοθετήσει πάνω από δώδεκα χιλιάδες 

επιχειρήσεις και άλλοι φορείς σε εκατόν εβδομήντα χώρες παγκοσμίως66. 

Το 2004, η Ομάδα Εργασίας για τις υπερεθνικές επιχειρήσεις, που δημιούργησε η υπο-

επιτροπή του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να 

φτιάξει μια σειρά αναλυτικών προτύπων για την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις, ολοκλήρωσε το προσχέδιο των «Προτύπων για τις ευθύνες των 

υπερεθνικών εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα»67. Αυτό είχε την αποδοχή αρκετών μη κυβερνητικών και κοινωνικών οργανώσεων68, 

όχι όμως του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (μετέπειτα Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) να υποστηρίξει 

την νομική υπόσταση των Προτύπων. 

Με σκοπό να αναμορφώσει την αρνητική κατάσταση που είχαν δημιουργήσει τα Πρότυπα 

του 2004, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Kofi Annan, προσκάλεσε τον καθηγητή του 

Χάρβαρντ σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, John Ruggie, ο οποίος ήταν από τους βασικούς 

σχεδιαστές των Δέκα Αρχών του Παγκόσμιου Συμφώνου το 2000, να αναλάβει Ειδικός 

Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες 

και άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, το 2005, ο Δρ. John Ruggie ανέλαβε να διερευνήσει τις παγκόσμιες 

πρακτικές σχετικά με την ευθύνη των επιχειρήσεων και την λογοδοσία για θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με τις καλύτερες πρακτικές για να υιοθετήσουν οι 

επιχειρήσεις διεθνώς69. Διεκπεραίωσε τον στόχο του, παρουσιάζοντας το 2008 στην Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Πλαίσιο «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση» («Protect, 

Respect and Remedy» Framework)70, το οποίο αποδέχτηκε η Επιτροπή ανανεώνοντας μάλιστα 

τον διορισμό του Δρ. Ruggie στην ίδια θέση για ακόμα τρία έτη71, αυτή τη φορά με σκοπό να 

συνεργαστεί με τα υπόλοιπα όργανα του ΟΗΕ και άλλους σχετικούς φορείς συνεισφέροντας στις 

διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν για την βελτιστοποίηση του Πλαισίου. 

                                                           
66 https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bper_page%5D=10&search%5
Bsort_field%5D=country&search%5Bsort_direction%5D=asc  
67 Ψήφισμα ΟΗΕ E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) 
68 Amnesty International (2004) και International Chamber of Commerce and International Organisation of Employers 
(2003) 
69 Ψήφισμα ΟΗΕ 2005/69 (2005) 
70 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/8/5 (2008) 
71 Ψήφισμα ΟΗΕ 8/7 (2008) 
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Πράγματι, στα πλαίσια των εκτενών συζητήσεων και μελετών που ακολούθησαν την 

επόμενη τριετία, ο Δρ. Ruggie συνεργάστηκε στενά με το Harvard Kennedy School και την 

«Πρωτοβουλία για την Ευθύνη των Επιχειρήσεων» (Corporate Responsibility Initiative), ένα 

πρόγραμμα που εστίασε στον τρίτο πυλώνα του Πλαισίου του Ruggie, και συγκεκριμένα τους μη 

ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας που οφείλουν να έχουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί για 

την αποκατάσταση των συνεπειών που έχουν οι ενέργειές τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Έτσι, το 2008, το Harvard Kennedy School συντέλεσε σημαντικά στην διαμόρφωση του τελικού 

κειμένου με τις μελέτες και τις αναφορές του72, σε συνεργασία με τον Δρ. Ruggie, ο οποίος ήταν 

επικεφαλής των εργασιών. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι μέχρι τότε μη ένδικοι μηχανισμοί 

λογοδοσίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς διαφόρων κλάδων, 

εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες, εκδόθηκαν οδηγίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους 

και προτάθηκαν βελτιώσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο τελικό πλαίσιο που παρέδωσε ο Δρ. 

John Ruggie στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 201173. 

Έτσι, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθέτησε το κείμενο που 

διαμορφώθηκε και ανακοίνωσε τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα74, οι οποίες έλαβαν αμέσως σημαντική υποστήριξη από κυβερνήσεις, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικά ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επενδυτές, διεθνείς 

οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νομικούς οργανισμούς75, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις 

κολοσσούς όπως η Coca-Cola Company και η General Electrics76. Οι Αρχές αυτές συνδέονται με 

τις δύο πρώτες από τις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, οι οποίες αποτελούν 

την βάση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

  Οι Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ, λοιπόν, βασίζονται σε τρεις διακριτούς αλλά 

συνδεόμενους πυλώνες, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται στην υποχρέωση των Κρατών να 

προστατεύουν όλα τα μέλη τους και τα δικαιώματά τους, ενώ, ο δεύτερος αναφέρεται στην ευθύνη 

που έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ανεξαιρέτως, να σέβονται τα ανθρώπινα αυτά 

δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος πυλώνας αναλύεται σε δεκατέσσερις Αρχές (Αρχές 11-24) 

                                                           
72 Corporate Social Responsibility Initiative (2008), Rees, C. and Vermijs, D. (2008) και Rees, C. (2008) 
73 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/17/31 (2011) 
74 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/RES/17/4 (2011) 
75 Special Representative of the United Nations Secretary-General for business & human rights (2011) 
76 https://business-humanrights.org/en/un-secretary-generals-special-representative-on-business-human-rights/un-
protect-respect-and-remedy-framework/guiding-principles/commentaries  
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που συνοπτικά δίνουν το εξής περιεχόμενο στην ευθύνη των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

• Πρέπει να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και να σέβονται 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, των 

κλάδο δραστηριοποίησης, την μορφή ιδιοκτησίας ή την δομή τους.  

• Οφείλουν να θεσπίσουν πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, 

αφενός, την αποδοχή της δέσμευσής τους για σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και, αφετέρου, ορισμένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που θα 

εντοπίζουν, θα προλαμβάνουν, θα αντιμετωπίζουν και θα φροντίζουν για την 

αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα που 

ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις 

επιχειρηματικές τους σχέσεις, με ή χωρίς σκοπιμότητα. Αυτές οι διαδικασίες 

δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εξέταση τόσο των πραγματικών 

όσο και των δυνητικών παραβιάσεων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Προέκταση της ανωτέρω ευθύνης των Κρατών και των επιχειρήσεων για προστασία και 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντίστοιχα, είναι ο τρίτος πυλώνας των Αρχών, ο οποίος 

αναφέρεται στην πρόσβαση σε ένδικα και μη μέσα των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη και η λειτουργία των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας βασίζεται σε αυτόν ακριβώς τον πυλώνα, αφού αποτελούν ένα τέτοιο μη 

ένδικο μέσο λήψης παραπόνων και αποκατάστασης των παραβιάσεων κατά των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπως αυτά ερμηνεύονται από τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Συγκεκριμένα, οι Αρχές ορίζουν έναν τέτοιο μηχανισμό, ένδικο ή μη και κρατικό ή μη, ως 

την καθορισμένη διαδικασία μέσα από την οποία όσοι αισθάνονται ότι έχει παραβιαστεί κάποιο 

δικαίωμά τους μπορούν να εκφράσουν το παράπονό τους και να αξιώσουν την αποκατάσταση 

αυτής της παραβίασης. Ως αποκατάσταση της παραβίασης κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

οι Αρχές λαμβάνουν την μεταμέλεια, την επιστροφή, την επανόρθωση, την χρηματική ή μη 

χρηματική αποζημίωση, την επιβολή κυρώσεων, καθώς και την πρόληψη κατά της μελλοντικής 

επανάληψης της παραβίασης.  

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας μη ένδικος μηχανισμός μπορεί να είναι κρατικός, 

επιχειρησιακός, να αφορά έναν ολόκληρο κλάδο ή να αφορά τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, 
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ενώ ο ρόλος του μπορεί να είναι διαμεσολαβητικός, διαπραγματευτικός, επικριτικός ή να 

ακολουθεί άλλες πρακτικές αποδεκτές από την εκάστοτε  κουλτούρα.  

Επιπλέον, οι Αρχές κάνουν σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ιδρύουν ή να συμμετέχουν 

σε μη ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας επιχειρησιακού επιπέδου, όπου θα μπορούν να 

απευθύνονται όσοι επηρεάζονται αρνητικά από δραστηριότητες της επιχείρησης εκφράζοντας το 

παράπονό τους απευθείας σε αυτήν. Τέτοιοι μηχανισμοί επιχειρησιακού επιπέδου, σύμφωνα με 

τις Αρχές, συμβάλλουν στον εντοπισμό των παραβιάσεων της επιχείρησης κατά των ανθρωπίνων 

ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν τις κακές πρακτικές αναθεωρώντας τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες τους, ενώ επιπλέον, συμβάλλουν στην αποφυγή της κλιμάκωσης των εντάσεων και 

των διαφορών που μπορεί να προκύψουν, αφού, άμεσα, στα πρώτα στάδια και απευθείας από την 

επιχείρηση, γίνονται αποδεκτά τα όποια παράπονα και αποκαθίστανται οι όποιες αρνητικές 

επιπτώσεις εντοπίζονται.  

Τέλος, οι Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

τονίζουν ότι οποιοσδήποτε μη ένδικος μηχανισμός λογοδοσίας, προκειμένου να είναι αποδοτικός 

και αποτελεσματικός, θα πρέπει να πληροί ορισμένα χαρακτηριστικά. Στην τελευταία αρχή (Αρχή 

31), λοιπόν, δίνεται με σαφήνεια ότι ένας μη ένδικος μηχανισμός λογοδοσίας, για να είναι 

αποτελεσματικός, πρέπει να είναι: 

1. Νόμιμος – να εμπνέει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε 

να τον χρησιμοποιούν 

2. Προσβάσιμος – να είναι γνωστή η ύπαρξή του στους ανθρώπους τους οποίους 

απευθύνεται και να παρέχει υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τον 

χρησιμοποιήσουν. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι η γλώσσα, το κόστος, η 

τοποθεσία ή ο φόβος για αντίποινα 

3. Προβλέψιμος – να γνωστοποιεί την ακριβή διαδικασία που ακολουθείται κάνοντας 

σαφή το χρονοδιάγραμμα μεταξύ των φάσεων, τους τύπους διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων που διαθέτει καθώς και τα μέσα παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων  

4. Δίκαιος – να εξασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά 

με την πρόσβαση, την επικοινωνία και την πληροφόρηση 
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5. Με διαφάνεια – να κρατάει ενημερωμένα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις διαδικασίες 

που ακολουθεί, καθώς και να παρέχει πληροφόρηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

για τα αποτελέσματά του, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα 

6. Σύμφωνος με τα ανθρώπινα δικαιώματα – να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα και 

οι λύσεις για αποκατάσταση που προτείνει σέβονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

7. Πηγή συνεχούς μάθησης – να αξιοποιεί την εμπειρία του, διαμορφώνοντας 

στατιστικές αναλύσεις και μοντέλα, για να εξελίσσεται και να αποτρέπει μελλοντικά 

παρόμοια προβλήματα 

8. Βασισμένος στην δέσμευση και τον διάλογο (για τους μηχανισμούς επιχειρησιακού 

επιπέδου) – να συμβουλεύεται τους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε και να 

χρησιμοποιεί τον διάλογο ως μέσο επίλυσης των διαφορών 

Στον Ερμηνευτικό Οδηγό  που ακολούθησε την έκδοση των Κατευθυντήριων Αρχών για 

τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα77, συμπληρώνοντας και όχι αντικαθιστώντας τις 

Αρχές, επισημαίνεται ότι τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να θεωρηθεί 

αποτελεσματικός ένας μη ένδικος μηχανισμός λογοδοσίας, ενώ παράλληλα, η λειτουργία του 

πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα τμήματα της επιχείρησης ή του οργανισμού και ιδιαίτερα από 

την Διοίκηση, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. 

Το τελικό Πλαίσιο, όπως αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συνοδεύεται από τρία πρόσθετα έγγραφα, τα οποία ολοκληρώνουν τις 

Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρώτα, είναι η μελέτη 

του Harvard Kennedy School, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πιλοτικού 

προγράμματος που εφάρμοσαν σε τέσσερις επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων την περίοδο 2009-

2010, προκειμένου να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα του Πλαισίου που σχεδιάστηκε, 

αναφορικά με τους μη ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας του τρίτου πυλώνα78. Η μελέτη αυτή 

έγινε σε συνεργασία και για λογαριασμό του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, Δρ. John Ruggie. 

Τα άλλα δύο πρόσθετα έγγραφα αφορούν, άλλα σημεία του Πλαισίου. Συγκεκριμένα, το ένα, είναι 

η μελέτη του Δρ. Ruggie για το νομικό πλαίσιο των επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 

                                                           
77 Ψήφισμα ΟΗΕ HR/PUB/12/02 (2012) 
78 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/17/31/Add.1 (2011) 
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δικαιώματα79, ενώ το άλλο, αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 

κρατών και επενδυτών, ώστε να εξασφαλίζονται ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων80.  

Μέσα από τα παραπάνω, και όπως επισημαίνεται στον Ερμηνευτικό Οδηγό, είναι φανερό 

ότι οι μηχανισμοί λογοδοσίας δεν είναι απλώς μία εσωτερική διαδικασία μίας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού που ενεργοποιείται αφού παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, αλλά, αντίθετα, έχουν 

ενεργό ρόλο προλαμβάνοντας προβλήματα και δίνοντας λύσεις. Επιπλέον, ο Ερμηνευτικός 

Οδηγός, διευκρινίζει ότι μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να έχει περισσότερους από 

έναν τέτοιους μη ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας ανάλογα με το σκοπό και τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται. Ωστόσο, ένας ενιαίος μηχανισμός για κάθε είδους παράπονο και απευθυνόμενος 

σε κάθε περίπτωση είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος και περισσότερο αποτελεσματικός. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

επομένως, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν ανεξαιρέτως και για κάθε 

διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Οι Αρχές αυτές αποτελούν σταθμό στην ιστορική εξέλιξη της αναγνώρισης και του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την κυριότερη πηγή ορθής επιχειρησιακής 

πρακτικής. Έτσι, με την υιοθέτησή τους από το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

ΟΗΕ το 2011, πολλοί φορείς έσπευσαν να εναρμονίσουν τις οδηγίες τους με αυτές. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν 

οδηγίες του οργανισμού και επομένως, των κρατών που συμμετέχουν σε αυτόν, προς τις 

επιχειρήσεις. Πρώτη φορά συντάχθηκαν το 1976, όμως η ουσιαστική αναθεώρησή τους έγινε το 

2000 δίνοντας στις επιχειρήσεις παγκοσμίως ένα πλαίσιο αρχών και προτύπων με στόχο τις 

διεθνείς συνεργασίες για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη του πλανήτη. 

Το 2010 αποφασίστηκε η αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών ώστε να εναρμονιστούν 

με το Πλαίσιο «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση» του Δρ. John Ruggie και ακολούθησε 

                                                           
79 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/17/31/Add.2 (2011) 
80 Ψήφισμα ΟΗΕ A/HRC/17/31/Add.3 (2011) 
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σειρά διαβουλεύσεων με τον ίδιο τον Δρ. Ruggie να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την φάση του 

σχεδιασμού εντοπίζοντας κενά και προτείνοντας βελτιώσεις81.  

Η τελευταία έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ, λοιπόν, έγινε το 201182, 

αμέσως μετά την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του ΟΗΕ, με στόχο να συμπεριληφθούν τα νέα πρότυπα στις οδηγίες τους. Έτσι, η 

τελευταία αυτή έκδοση δίνει οδηγίες στις επιχειρήσεις (μαζί με συνοδευτικές επεξηγήσεις) για 

καίρια ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, ομαδοποιημένες στις εξής κατηγορίες: 

• Γενικές πολιτικές – Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες για εγκαθίδρυση 

διαδικασιών δέουσας επιμέλειας με στόχο να αναγνωρίζονται, να προλαμβάνονται 

αλλά και να αποκαθίστανται οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία από 

την λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή ουσιαστικά αφορούν την εγκαθίδρυση 

ενός μηχανισμού λογοδοσίας. 

• Γνωστοποίηση πληροφοριών 

• Ανθρώπινα δικαιώματα – Εδώ βρίσκονται αναλυτικά οι οδηγίες για σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποχρέωση λειτουργίας μη ένδικων μηχανισμών 

λογοδοσίας όπως αυτοί περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ, 

δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στα 8 κριτήρια της Αρχής 31.  

• Εργασία και επιχειρησιακές σχέσεις 

• Περιβάλλον – Οι οδηγίες αυτής της κατηγορίας βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση 

με την Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ατζέντα 21, όπως προέκυψαν 

από την Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ το 1992. 

• Καταπολέμηση της δωροδοκίας, της πρότασης για δωροδοκία και του εκβιασμού 

• Καταναλωτικά ζητήματα 

• Επιστήμη και Τεχνολογία 

• Ανταγωνισμός 

• Φορολόγηση 

Από τις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν το 2011, συγκριτικά με την έκδοση του 2000, 

ήταν η προσθήκη του κεφαλαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο προέρχεται σχεδόν 

                                                           
81 United Nations (2010) 
82 Organisation for Economic Co-operation and Development (2011) 
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αυτούσιο από τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ και εστιάζει στην ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών 

δέουσας επιμέλειας, αλλά και στην ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας μηχανισμών λογοδοσίας 

για τον εντοπισμό, την πρόληψη, και την αποκατάσταση αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία 

ως αποτέλεσμα των ενεργειών των επιχειρήσεων.83 Μάλιστα, μέσα στις οδηγίες γίνεται ξεκάθαρο 

ότι και οι εθνικοί μηχανισμοί που έχει ο ίδιος ο ΟΟΣΑ ανά χώρα, τα Εθνικά Σημεία Επαφής 

(National Contact Points), θα ακολουθούν στο εξής τις επιταγές των Κατευθυντήριων Αρχών του 

ΟΗΕ για τους μη ένδικους μηχανισμούς λογοδοσίας.  

Ακόμα ένα σύνολο οδηγιών και προτύπων που εναρμόνισε το περιεχόμενό του με αυτό 

των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι η 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία σχεδιάστηκε 

πρώτη φορά το 2001, αναθεωρήθηκε το 2006, και τελικά πήρε την σημερινή της μορφή το 2011 

οπότε και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και άλλα ευρωπαϊκά όργανα, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 

Επιτροπή ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως την «ευθύνη των επιχειρήσεων για τον 

αντίκτυπό τους στην κοινωνία» 84. 

Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση βασίστηκε και συμφωνεί πλήρως με διεθνείς 

αναγνωρισμένες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές. Συγκεκριμένα, βασίστηκε στις Δέκα Αρχές 

του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, στις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, το Πρότυπο 26000:2010 για την Κοινωνική Ευθύνη του Διεθνή 

Οργανισμού Προτύπων, την Τριμερή Δήλωση Αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και 

την κοινωνική πολιτική της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization 

Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy) και τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ. Επομένως, περιέχει 

οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για καίρια κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης 

για λογοδοσία και της γνωστοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τον περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο των ενεργειών τους σε κάθε ενδιαφερόμενο, της υιοθέτησης πρακτικών 

αυτορρύθμισης όπως οι μηχανισμοί λογοδοσίας και εξέτασης παραπόνων και καταγγελιών 
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for better lives” (2011) 
84 Ψήφισμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2011) 681-final (2011) 
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περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, αλλά και της θέσπισης διαδικασιών δέουσας επιμέλειας σε κάθε 

πτυχή της επιχείρησης.  

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των Κατευθυντήριων 

Αρχών του ΟΗΕ από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρεί ότι είναι «το 

εγκυρότερο πλαίσιο πολιτικής» για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ότι μπορεί να συμβάλλει 

δυναμικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Μάλιστα, σε μελέτη που παρουσίασε το 2015 φαίνεται ότι και η κοινωνία θεωρεί 

εξίσου σημαντική την εφαρμογή των Αρχών (81% των ερωτηθέντων)85.  Επιπλέον, ενθαρρύνει τα 

κράτη-μέλη να αναπτύξουν Εθνικά Σχέδια Δράσης (National Action Plans) σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΟΗΕ και τα 10 κριτήρια που δίνει η μελέτη που εξέδωσαν το Δανικό Ινστιτούτο για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Danish Institute for Human Rights) και η Στρογγυλή Τράπεζα για την 

Διεθνή Εταιρική Ευθύνη για Λογοδοσία (International Corporate Accountability Roundtable)86. 

 Πέρα από την Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με την οποία η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δίνει οδηγίες στις επιχειρήσεις για να αναπτύξουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά φιλική 

στρατηγική λειτουργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φροντίσει να έχει η ίδια, σαν οντότητα, δικό 

της μηχανισμό λογοδοσίας στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί κάθε Ευρωπαίος πολίτης που θέλει 

να καταγγείλει κακοδιαχείριση σε οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο 

μηχανισμός είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman) και έχει την δικαιοδοσία 

να διεξάγει έρευνα αυτεπάγγελτα ή μετά από κατηγορία για υποθέσεις κακής διοίκησης στα 

όργανα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 

θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.  

Ακόμα ένα πλαίσιο κανόνων που εναρμονίστηκε με τις επιταγές των Κατευθυντήριων 

Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ είναι το Πρότυπο 

26000:2010 για την Κοινωνική Ευθύνη του Διεθνή Οργανισμού Προτύπων (ISO 26000:2010 on 

Social Responsibility). Το Πρότυπο αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο πιστοποίησης, όπως τα 

περισσότερα του οργανισμού, αλλά περισσότερο είναι μία σειρά οδηγιών για την κοινωνικά 

υπεύθυνη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ηθική 

των επιχειρήσεων και την διαφάνεια με στόχο την κοινωνική ευημερία. Συγκεκριμένα το Πρότυπο 

δίνει οδηγίες για τα εξής καίρια ζητήματα κοινωνικής ευθύνης: 

                                                           
85 Ψήφισμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής SWD(2015) 144-final (2015) 
86 Methven O’Brien, C., Bloch Poulsen-Hansen, C., Mehra, A. and Blackwell, S. (2014) 
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1. Ανθρώπινα δικαιώματα 

2. Εργασιακές πρακτικές 

3. Περιβάλλον 

4. Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας 

5. Ζητήματα που αφορούν τους πελάτες 

6. Ανάπτυξη και συμμετοχή της κοινωνίας  

Ενώ το Πρότυπο δημιουργήθηκε από το 2010, με την υιοθέτηση των Αρχών του ΟΗΕ το 2011 

αμέσως αναθεωρήθηκε ώστε να περιέχει τις νέες Αρχές και έτσι, στις παροτρύνσεις και τις οδηγίες 

του συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαχείρισης των παραπόνων και των 

διαφορών που προκύπτουν. 

Τέλος, όσον αφορά συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην τελευταία 

αναθεώρηση των Αρχών του Ισημερινού το 2013 (Equator Principles ΙΙΙ)87 συναντάμε τον 

σημαντικό ρόλο των μηχανισμών λογοδοσίας στην λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Οι Αρχές του Ισημερινού, διατυπώθηκαν πρώτη φορά το 2003 και βασίζονται στα 

διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα για προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική 

ευημερία. Ουσιαστικά, αποτελούν πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, προκειμένου να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα γύρω από τα έργα που χρηματοδοτούν. Εν συντομία, σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν: 

1. Να εξετάζουν και να κατηγοριοποιούν το έργο ως προς τις επιπτώσεις του στο 

περιβάλλον 

2. Να αναπτύσσουν αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του 

έργου με προτάσεις για μέτρα ελαχιστοποίησης τους 

3. Να εντοπίζουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που θα πρέπει να 

εφαρμόσουν στο έργο 

4. Να ζητούν από τον πελάτη τους να αναπτύσσει ένα Σύστημα Διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που εντόπισε στην αξιολόγηση, μαζί 

με ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης 

                                                           
87 www.equator-principles.com  
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5. Να ζητούν από τον πελάτη τους να εξασφαλίζει την δέσμευση των ενδιαφερόμενων 

μερών στο έργο 

6. Να ζητούν από τον πελάτη τους να εγκαθιστά έναν μηχανισμό λογοδοσίας και 

διαχείρισης των παραπόνων που μπορεί να προκύψουν, σύμφωνα με τις διεθνείς 

καλές πρακτικές 

7. Να ορίζουν έναν ανεξάρτητο Σύμβουλο για περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα, προκειμένου να εξετάσει την ορθή αξιολόγηση του έργου και την 

συμμόρφωσή του με τις παρούσες αρχές 

8. Να ζητούν από τον πελάτη τους να δηλώσει εγγράφως την δέσμευσή του στους 

νόμους, τους κανονισμούς και τους περιορισμούς της χώρας του έργου αναφορικά 

με περιβαλλοντικά ζητήματα 

9. Να εξασφαλίζουν την συνεχή παρακολούθηση του έργου, ακόμα και μετά την 

ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, είτε από ανεξάρτητο σύμβουλο που θα ορίζουν 

απευθείας, είτε από ειδικούς που θα προσλάβει ο πελάτης 

10. Να ζητούν από τον πελάτη τους να δημοσιοποιεί συγκεκριμένα στοιχεία και 

αναφορές που αφορούν το έργο  

Οι Αρχές του Ισημερινού απευθύνονται σε ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (έχουν 

υπογράψει μέχρι σήμερα ογδόντα τέσσερις), όμως πολλά διεθνή ιδρύματα έχουν υιοθετήσει τις 

ίδιες αρχές στις πολιτικές τους, επομένως αποτελούν αντικείμενο των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

  
Στον πίνακα που ακολουθεί είναι συγκεντρωμένες όλες οι παραπάνω ημερομηνίες σε χρονολογική 
σειρά για μία συνοπτική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Χρονολογική παρουσίαση των κανονισμών και ψηφισμάτων που αφορούν 
τον θεσμό των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας 

1948 Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Universal Declaration of Human Rights) 

1992 Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον & Ατζέντα 21 – Διάσκεψη του ΟΗΕ 1992 
(Rio Declaration on the Environment & Agenda 21 – UN Conference 1992) 

1998 Σύμβαση του Ώρχους 
(Aarhus Convention) 

2000 10 Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ  
(UN Global Compact Ten Principles) 
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2000 Διακήρυξη της Χιλιετίας – Στόχοι της Χιλιετίας 
(United Nations Millennium Declaration – Millennium Development Goals) 

2002 Διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη 
(Johannesburg Declaration on Sustainable Development) 

2002 
Συμφωνία του Μοντερέι από την 1η Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
(Monterrey Consensus of the United Nations International Conference on Financing for Development) 

2004 

Πρότυπα για τις ευθύνες των υπερεθνικών εταιρειών και άλλων εµπορικών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα  
(Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard 
to Human Rights) 

2005 Έγγραφο συμπερασμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 
(2005 World Summit Outcome) 

2008 

Διακήρυξη της Ντόχα από τη 2η Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
(Doha declaration Of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review 
the Implementation of the Monterrey Consensus) 

2008 Πλαίσιο «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση»  
(«Protect, Respect and Remedy» Framework) 

2010 

Έγγραφο συμπερασμάτων από την Ολομέλεια Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τους 
αναπτυξιακούς στόχους 
(Outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium 
Development Goals) 

2011 Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 

2011 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(CSR European Union) 

2011 Πρότυπο 26000:2010 για την Κοινωνική Ευθύνη του Διεθνή Οργανισμού Προτύπων 
(ISO 26000:2010 on Social Responsibility) 

2011 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του Οργανισμού για την 
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη  
(OECD Guidelines for Multinational Enterprises) 

2012 Το μέλλον που θέλουμε – Διάσκεψη του ΟΗΕ 2012 
(The future we want – UN Conference 2012) 

2013 Αρχές του Ισημερινού – 3η αναθεώρηση  
(Equator Principles ΙΙΙ) 

2015 Ατζέντα 2030 – Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Agenda 2030 – Sustainable Development Goals) 

2015 
Αντίς Αντέμπα Ατζέντα Δράσης από τη 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
(Addis Ababa Action Agenda of the 3rd International Conference on Financing for Development) 
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3.4. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Που Ασχολούνται Με Τους Ανεξάρτητους 
Μηχανισμούς Λογοδοσίας 
 

Υπάρχουν πάρα πολλοί κοινωνικοί, μη κυβερνητικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και 

οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, κατ’ επέκταση, την ευθύνη των επιχειρήσεων, των κρατών και των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για λογοδοσία, σε περιπτώσεις που ευθύνονται για την 

καταπάτησή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μηχανισμών λογοδοσίας, σε πολλές 

περιπτώσεις, έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις και έχουν 

συνεισφέρει με τις ενέργειες, τις μελέτες και τις δημοσιεύσεις τους στην κατανόηση των διεθνών 

προτύπων και την βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών.   

 Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού ACCESS, 

ο οποίος ασχολείται με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας 

και αναζητά καλύτερους τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με τις κυβερνήσεις. Έχει 

αναπτύξει μία βάση δεδομένων με όλους τους μηχανισμούς λογοδοσίας και επίλυσης διαφορών 

σε κάθε κλάδο, για τους οποίους δίνει πληροφορίες για το πού και πώς λειτουργούν παρέχοντας 

χρήσιμες πληροφορίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη88.  

 Το Κέντρο Ερευνών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις «SOMO» είναι ένα ανεξάρτητο μη 

κερδοσκοπικό γνωσιακό κέντρο που ασχολείται με τους τρόπους λειτουργίας των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Βασικό αντικείμενο 

των ερευνών του είναι η εταιρική ευθύνη και οι μηχανισμοί λογοδοσίας, παρακολουθώντας τις 

διεθνείς πρακτικές και ιδιαίτερα την αποτελεσματική εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών για 

τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ αλλά και των Κατευθυντήριων Γραμμών 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ. Από τις σημαντικότερες δράσεις του SOMO ήταν το 

πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μηχανισμοί Λογοδοσίας» που πραγματοποίησε την 

περίοδο 2012-2015 με στόχο την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για την ύπαρξη και την 

λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας παγκοσμίως, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο 

προσβάσιμοι και αλλά και πιο αποτελεσματικοί89. Στα πλαίσια του προγράμματος, 

                                                           
88 http://www.accessfacility.org/mechanisms/all  
89 http://grievancemechanisms.org/about/about-the-human-rights-grievance-mechanisms-programme  
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πραγματοποιήθηκαν πληθώρα ενημερωτικών εκστρατειών και αναλυτικών ερευνών για τους 

μηχανισμούς λογοδοσίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 Ακόμα ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με σημαντικό έργο είναι ο «Shift» που ιδρύθηκε 

αμέσως μετά την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα από τον ΟΗΕ, με σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση και την εφαρμογή των Αρχών 

από τις επιχειρήσεις και τα κράτη, μέσα από ενημερωτικές εκστρατείες, δράσεις και δημοσιεύσεις. 

Επικεφαλής της ομάδας του οργανισμού βρίσκεται ο Δρ. John Ruggie και οι συνεργάτες του, οι 

οποίοι σχεδίασαν τις Κατευθυντήριες Αρχές την περίοδο που ο καθηγητής διετέλεσε Ειδικός 

Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές 

εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις. Ο οργανισμός, μαζί με την ελεγκτική εταιρία Mazars, σχεδίασαν 

και δημιούργησαν το 2015 έναν οδηγό που βοηθά τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τις ενέργειές 

τους όσον αφορά την ευθύνη τους για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος βασίζεται 

στις επιταγές των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

από τον ΟΗΕ90. Ο ίδιος ο Δρ. Ruggie σε ομιλία του στο φόρουμ του ΟΟΣΑ το ίδιο έτος, 

αναγνώρισε την σπουδαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας και την συνεισφορά του οδηγού στην 

βελτίωση της εταιρικής ευθύνης για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων91.  

 Το Ερευνητικό Κέντρο για Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Business and 

Human Rights Resource Center) είναι ακόμα ένας διεθνής  μη κυβερνητικός οργανισμός που 

ασχολείται στενά με ζητήματα λογοδοσίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε 

είδους. Ανάμεσα στις σημαντικές δράσεις του είναι και η δημιουργία δύο πλατφορμών, όπου 

συλλέγει συνεχώς πληροφορίες για τις πολιτικές και τις ενέργειες πάνω από 90 επιχειρήσεων και 

40 κυβερνήσεων χωριστά, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε μέσω της ιστοσελίδας του 

Κέντρου. Σημαντικά ευρήματα από τις δύο πλατφόρμες, καθώς και το ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, δημοσιοποίησε το 2015 σε μία συγκεντρωτική 

μελέτη του Κέντρου92. 

 Σημαντικές είναι και οι ενέργειες του Ινστιτούτου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις 

Επιχειρήσεις (Institute for Human Rights and Business), ενός ανεξάρτητου οργανισμού που 

στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων σε θέματα 

                                                           
90 “UN Guiding Principles Reporting Framework – with implementation guide” (2015) 
91 Yearbook 2015 (2015) 
92 Business & Human Rights Resource Centre (2015) 
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λογοδοσίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει αναλάβει πληθώρα 

προγραμμάτων, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνεργασία με 

άλλους φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με σκοπό να διαμορφώσει πολιτικές για 

την ενίσχυση της λογοδοσίας στις επιχειρήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς. Αξίζει να 

αναφερθεί η  συνεργασία αυτού του Ινστιτούτου με το Κέντρο για Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που αναφέραμε προηγουμένως και ακόμα τεσσάρων φορέων για τη δημιουργία ενός 

πλαισίου αξιολόγησης των ενεργειών των επιχειρήσεων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

πιλοτική εφαρμογή του οποίου πρόκειται να παρουσιάσουν στο τέλος του 201693. Επιπλέον, το 

2015 το Ινστιτούτο, δημοσίευσε μία μελέτη με προτάσεις προς τις επιχειρήσεις για την καλύτερη 

επίτευξη των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ, όπου τονίζει την ανάγκη οι 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες πολιτικές, και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετική κουλτούρα, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και να λάβουν τις πρωτοβουλίες που 

χρειάζονται για την πραγματική επίτευξή τους94. 

 Τέλος, υπάρχουν ακόμη πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν αντικείμενο την 

επιχειρησιακή ή κρατική ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρακολουθούν 

ή συμμετέχουν στις εξελίξεις του ζητήματος, όπως είναι το Human Rights Watch και το OECD 

Watch. Όσον αφορά συγκεκριμένα τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, υπάρχουν οργανισμοί όπως το 

Bank Information Center, το Bretton Woods Project και το BankWatch Network, τα οποία 

συλλέγουν και παρουσιάζουν πληροφορίες για τις δράσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και τον τρόπο που επηρεάζουν την κοινωνία, προωθώντας την διαφάνεια και την 

τονίζοντας την ευθύνη για λογοδοσία που έχουν προς την κοινωνία. Ειδική απασχόληση με τους 

μηχανισμούς λογοδοσίας στον τομέα της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης έχει ο μη 

κυβερνητικός οργανισμός Accountability Counsel, ο οποίος συχνά δημοσιεύει πληροφορίες που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα και το έργο αυτών των μηχανισμών. 

 Η αναγκαιότητα των κοινωνικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανισμών 

αναγνωρίζεται απόλυτα και από τους ίδιους τους μηχανισμούς λογοδοσίας των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιδιώκουν να επικοινωνούν με αυτούς σε τακτική βάση 

για ζητήματα που αφορούν τόσο τα προβλήματα των κοινωνιών που επηρεάζονται από τα έργα 

και τις ενέργειές τους, όσο και την βελτίωση των πρακτικών τους, ώστε να γίνονται συνεχώς πιο 

                                                           
93 Corporate Human Rights Benchmark (2016) 
94 Institute for Human Rights and Business (2015) 
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αποτελεσματικοί. Οι μηχανισμοί λογοδοσίας, όχι μόνο ζητάνε την γνώμη των κοινωνικών 

οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανισμών όταν πρόκειται για την αναθεώρηση κάποιας 

πολιτικής τους ή την διαχείριση δύσκολων υποθέσεων, αλλά πάντα φροντίζουν να τους 

προσκαλούν και στις συναντήσεις του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας «IAM 

Network»95 ώστε να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία.  

Στη 13η Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου τον Σεπτέμβριο του 2016 διοργανώθηκε 

ξεχωριστή εκδήλωση για τις κοινωνικές οργανώσεις στα πλαίσια της διήμερης συνάντησης των 

μηχανισμών λογοδοσίας96, όπου εκπρόσωποι των οργανισμών αυτών είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την υποβολή των παραπόνων 

τους, τις εμπειρίες τους από την συνεργασία με αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά και να προτείνουν 

μέτρα βελτίωσης των ακολουθούμενων πρακτικών. Στο εργαστήριο που διοργανώθηκε το 

Νοέμβριο του 201697 σε συνεργασία του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας και του 

δικτύου κοινωνικών οργανώσεων BankWatch Network με θέμα την πολιτική λογοδοσίας 

εστιασμένη στον πολίτη που πρέπει να ακολουθούν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τόσο 

οι εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων όσο και πολίτες που οι ίδιοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά 

από ενέργειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανέλυσαν διεξοδικά τις εμπειρίες τους και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρακολούθησαν από τους ίδιους τους μηχανισμούς 

λογοδοσίας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις υποθέσεις παραπόνων που υποβάλουν και 

παρουσίασαν μία σειρά προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών που 

ακολουθούν οι μηχανισμοί.  

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι κοινωνικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις βρίσκονται σε 

στενή συνεργασία και όχι σε αντιπαράθεση, αφού κοινός στόχος τους είναι η ενίσχυση της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας στα ιδρύματα αυτά, προς όφελος της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος.  

 

 

                                                           
95 Το IAM Network είναι το δίκτυο στο οποίο έχουν οργανωθεί μεταξύ τους οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας 
των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτική παρουσίασή του θα γίνει στο τέταρτο κεφάλαιο.  
96 13th Annual Meeting of the Independent Accountability Mechanisms (2016) 
97 Citizens’ Driven Accountability of International Financial Institutions (2016).  Οι πληροφορίες που αφορούν στο 
εργαστήριο προέρχονται από την προσωπική παρακολούθησή του.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι απαιτούμενο για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης στον 

πλανήτη, λόγω του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν αυτά τα ιδρύματα στην παγκόσμια 

οικονομία και ειδικότερα στην χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων. Ωστόσο, τέτοιου είδους 

μηχανισμοί δεν υπήρχαν πάντα στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αξίζει να αναφερθεί 

ο τρόπος που σχηματίστηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν.  

 Ο πρώτος μηχανισμός λογοδοσίας που ιδρύθηκε ήταν αυτός της Παγκόσμιας Τράπεζας το 

1993 ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου που είχε η  υπόθεση της κατασκευής του φράγματος στον 

ποταμό Narmada της Ινδίας. Συγκεκριμένα, όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, η υπόθεση έλαβε 

τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980, λόγω του σημαντικού όγκου 

του πληθυσμού που θα έπρεπε να εγκαταλείψει τα σπίτια και τις περιουσίες τους προκειμένου να 

κατασκευαστεί ένα τεράστιο φράγμα, που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του τόπου. Οι δύο 

εκθέσεις (Morse Commission Report και Wapenhans Report) που ακολούθησαν το 1992 απέδιδαν 

σημαντικές ευθύνες για μη επαρκή περιβαλλοντική μελέτη και αξιολόγηση του έργου, όχι μόνο 

στον κατασκευαστή τους φράγματος αλλά και στην ίδια την Παγκόσμια Τράπεζα που το 

χρηματοδότησε. Επιπλέον, το 1992 έλαβε χώρα και η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο, όπου πάρθηκαν πολύ σημαντικές αποφάσεις για τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στην επίτευξη της ανάπτυξης. 

Έτσι, το 1993 η Παγκόσμια Τράπεζα οδηγήθηκε στην απόφαση της ίδρυσης ενός απολύτως 

ανεξάρτητου από την διοίκηση της τράπεζας μηχανισμού, με αντικείμενο την εξέταση των 

καταγγελιών που θα δέχεται για τα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα.98 

 Η αρχή της λειτουργίας ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας σε διεθνές 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και μάλιστα του βεληνεκούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποτέλεσε 

τεράστια καινοτομία στην διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη. Πλέον, δεν συμπεριλαμβάνονταν 

                                                           
98 Ψήφισμα IBRD 93-10 και ψήφισμα IDA 93-6 (1993) 
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στις διαβουλεύσεις μόνο η χρηματοδοτούμενη εταιρία, η κυβέρνηση και η τράπεζα, αλλά λάμβανε 

το λόγο και η ίδια η κοινωνία που θα επηρεαζόταν από την απόφαση. Μάλιστα, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις των διακρατικών συμφωνιών και των τοπικών αναπτυξιακών τραπεζών, καταστατικά 

παρέχεται στα ιδρύματα αυτά ασυλία, με αποτέλεσμα να έγκειται στην ευχέρεια κάθε ιδρύματος 

χωριστά ο τρόπος που παρέχει πληροφορίες στην κοινωνία. Όμως, τα χρήματα που διαχειρίζονται 

τέτοιου είδους ιδρύματα ανήκουν στους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι αναμφισβήτητα 

δικαιούνται να γνωρίζουν τον σκοπό και τον τρόπο αξιοποίησής τους, καθώς η πρόσβαση σε 

πληροφορίες που ανήκουν σε δημόσια ιδρύματα είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, 

σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, αλλά και  την 

Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον που υπογράφηκε το 1992 και τη Σύμβαση του Ώρχους που 

συνέταξε το 1998 η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη. 

 

 
4.1. Δίκτυο Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network) 
 

Μετά την ίδρυση του μηχανισμού λογοδοσίας της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1993, ακολούθησε ο 

σχηματισμός περισσότερων μηχανισμών σε άλλα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

τελικά, το 2004 συσπειρώθηκαν σε ένα κοινό δίκτυο, το Δίκτυο Ανεξάρτητων Μηχανισμών 

Λογοδοσίας (IAM Network). Το δίκτυο αυτό προωθεί την συνεργασία μεταξύ των μηχανισμών 

και προσπαθεί για την βελτίωση των διεθνών καλών πρακτικών και την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των παραπόνων και καταγγελιών που δέχονται. 

 

4.1.1. Σκοπός και ρόλος του δικτύου 

Σύμφωνα με απόφαση του ίδιου του δικτύου στην 10η Ετήσια Συνάντησή του, το 2013, οι 

μηχανισμοί λογοδοσίας που συμμετέχουν στο δίκτυο έχουν βασικό σκοπό την άμεση διαχείριση 

των παραπόνων και καταγγελιών των ανθρώπων που πιστεύουν ότι οι ίδιοι ή το περιβάλλον στο 

οποίο ζουν έχουν υποστεί ή είναι πιθανόν να υποστούν κάποια ζημία από κάποιο έργο που έχει 

χρηματοδοτήσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο εκπροσωπούν99. Επιπλέον, αυτοί οι 

μηχανισμοί στοχεύουν στην εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση διαφορών ή συγκρούσεων και στην 

                                                           
99 “Principles for Cooperation among Independent Accountability Mechanisms” (2013) 
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διασφάλιση της αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας αποδειχθεί ότι προκλήθηκε. Οι ρόλοι που 

μπορεί να αναπτύξει και να αναλάβει ένας μηχανισμός λογοδοσίας στα πλαίσια αυτών των 

σκοπών ποικίλλουν και δεν συναντώνται αυτούσιοι σε όλους τους διαφορετικούς μηχανισμούς.   

Όσον αφορά τον ρόλο τους στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι μηχανισμοί 

λογοδοσίας έχουν ως σκοπό την παροχή γνώσης στην διοίκηση του ιδρύματος, μέσα από την 

εμπειρία που αποκτούν από τις υποθέσεις που προκύπτουν, συνεισφέροντας έτσι στην προσπάθεια 

των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να καταπολεμήσουν την φτώχεια και να εφαρμόσουν 

μία πιο ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη, σύμφωνα και με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

που τέθηκαν από τον ΟΗΕ, όπως τους είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μηχανισμοί λογοδοσίας μπορούν να συνεισφέρουν: 

• στην επίτευξη αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων στην προστασία της δημόσιας υγείας, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτισμικής κληρονομιάς 

• στην μεγαλύτερη συμμόρφωση των ενεργειών των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με τις πολιτικές και τα κριτήρια που τα ίδια έχουν θεσπίσει 

• στην προστασία μοναδικών στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος από την καταστροφή 

•  στην υποστήριξη των ανθρώπων που επηρεάζονται αρνητικά από αναπτυξιακά έργα 

στην περιοχή τους, να διεκδικήσουν αποζημίωση ώστε να αποκαταστήσουν τον 

τρόπο ζωής τους 

• στην προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τις 

πολιτικές των ιδρυμάτων που εκπροσωπούν και σε συνεργασία με διεθνείς 

κοινωνικούς οργανισμούς 

• στην βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

αναπτυξιακών έργων γενικά 

Από τους σημαντικότερους σκοπούς ίδρυσης του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών 

Λογοδοσίας, είναι η συνεργασία μεταξύ των μηχανισμών, η οποία παρέχει την δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες μηχανισμούς να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την συνεργασία, οι ανεξάρτητοι 

μηχανισμοί λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να συμμετέχουν 

στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την διαμόρφωση όλο και 

καλύτερων πολιτικών, να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της εταιρικής 
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διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να ανταλλάξουν απόψεις για την μεγαλύτερη 

καθημερινή και τεχνική λειτουργικότητά τους, και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του δικτύου 

να γίνουν περισσότερο γνωστοί οι μηχανισμοί λογοδοσίας στις κοινωνίες που επηρεάζονται από 

τα αναπτυξιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων, των φτωχότερων και πιο περιθωριοποιημένων 

κοινωνικών ομάδων. Με τα παραπάνω, οι μηχανισμοί λογοδοσίας του δικτύου μπορούν τελικά να 

επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ομοιομορφία μεταξύ τους.  

 Στα πλαίσια της συνεργασίας των μηχανισμών λογοδοσίας του IAM Network, 

ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η από κοινού αντιμετώπιση υποθέσεων  που 

αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα δύο ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά 

και κάθε άλλη μορφή συνεργασίας που θεωρείται κατάλληλη κατά περίπτωση. Επιπλέον, 

τονίζεται ότι όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στα πλαίσια του εφικτού, αφού βασική αρχή του 

δικτύου είναι, ακόμη, ότι γίνονται πάντα σεβαστά η ανεξαρτησία και ο συγκεκριμένος ρόλος και 

σκοπός λειτουργίας κάθε μηχανισμού. Έτσι, στις περιπτώσεις συνεργασίας διαφορετικών 

μηχανισμών για την από κοινού διαχείριση κάποιας υπόθεσης, σε κάθε περίπτωση τα ευρήματα 

είναι πάντα τα ίδια, αφού και οι δύο μηχανισμοί λειτουργούν με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία 

και ακεραιότητα, όμως τα συμπεράσματα και οι τελικές προτάσεις ή ενέργειες μπορεί να 

διαφέρουν μεταξύ τους, αφού τόσο οι πολιτικές των ιδρυμάτων, όσο και ο σκοπός λειτουργίας 

των ίδιων των μηχανισμών διαφέρουν μεταξύ τους. 

 

4.1.2. Κριτήρια συμμετοχής και τρόπος λειτουργίας του δικτύου 

Τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στο IAM Network, σύμφωνα με απόφαση του δικτύου και πάλι 

στην 10η Ετήσια Συνάντησή του, το 2013 είναι, ο μηχανισμός: 

1. Να έχει πολιτική λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη 

2. Να λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο 

3. Να ανήκει σε δημόσιο οργανισμό που χρηματοδοτεί ή υποστηρίζει αναπτυξιακά 

έργα 

4. Να λειτουργεί σε ανεξαρτησία από την διοίκηση του οργανισμού 

5. Να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Μετά από αίτηση κάποιου μηχανισμού να συμμετάσχει στο δίκτυο, αρχικά μια τριμερής επιτροπή 

εξετάσει αν πληροί τα παραπάνω κριτήρια, και στη συνέχεια, αν και τα υπόλοιπα μέλη δεν έχουν 
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κάποια αντίρρηση, ενσωματώνεται στο δίκτυο και συμμετέχει ως ενεργό μέλος στις δράσεις και 

τις ετήσιες συναντήσεις του100. 

 Όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια, είναι σημαντικό να αναλυθεί περαιτέρω η πολιτική 

λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη (citizen-driven accountability) που αναφέρεται ως πρώτο 

κριτήριο, καθώς, έτσι, θα γίνει περισσότερο ξεκάθαρος ο ρόλος των μηχανισμών αυτών καθώς 

και η φιλοσοφία με την οποία λειτουργούν. Όπως το ίδιο το δίκτυο αναλύει σε μια δημοσίευσή 

του που παρουσιάστηκε στην Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο ντι Τζανέιρο το 2012101, η πολιτική 

λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη είναι ένα σύνολο βασικών αρχών που τίθενται ως ελάχιστο 

για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας, η οποία ωστόσο 

λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς σκοπούς λειτουργίας και τους διαφορετικούς ρόλους μεταξύ 

των μηχανισμών και ενσωματώνεται σε αυτούς. 

 Συγκεκριμένα, η πολιτική λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη βασίζεται σε ορισμένες 

βασικές αξίες, τις οποίες κάθε μηχανισμός λογοδοσίας οφείλει να υπηρετεί ώστε να είναι 

αποτελεσματικός και να αποπνέει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε 

να εξυπηρετεί. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από την συγκεκριμένη μορφή και τον ιδιαίτερο ρόλο κάθε 

μηχανισμού, οι αρχές που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας του είναι οι 

ακόλουθες: 

• Ανεξαρτησία – Ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός μηχανισμού 

λογοδοσίας είναι να είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό που εκπροσωπεί και 

συγκεκριμένα από την διοίκησή του. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν ο μηχανισμός 

λογοδοσίας λαμβάνει οδηγίες, χρηματοδότηση και έγκριση για τις ενέργειές του 

απευθείας και αποκλειστικά από τον Πρόεδρο του εκάστοτε ιδρύματος ή 

οργανισμού, χωρίς να αναμιγνύεται η διοίκησή του. Έτσι, εκείνοι που πήραν τις 

αποφάσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λαμβάνει παράπονα, δηλαδή η διοίκηση, δεν 

συμμετέχουν με κανένα τρόπο στις αποφάσεις και τις ενέργειες του μηχανισμού 

λογοδοσίας, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί αυτού του είδους τα παράπονα και 

τις καταγγελίες. 

                                                           
100 “Basic criteria for participation in the IAM network” (2013) 
101 “Citizen-driven Accountability for Sustainable Development: Giving Affected People a Greater Voice –20 Years 
On” (2012) 
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• Αντικειμενικότητα – Ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού 

μηχανισμού λογοδοσίας είναι φυσικά να διαχειρίζεται τις εκάστοτε υποθέσεις με 

αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη, ώστε να αισθάνονται τα μέρη που συμμετέχουν 

στις διαπραγματεύσεις ότι οι υπεύθυνοι του μηχανισμού δεν είναι περισσότερο 

θετικά διακείμενοι σε καμία μεριά, δεν υπερασπίζονται το ίδρυμα που εκπροσωπούν 

και δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, η αντικειμενικότητα του 

μηχανισμού ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον μηχανισμό 

επιλέγονται από κριτήρια ανεξάρτητα του ιδρύματος και με βάση την ικανότητά τους 

να διαχειρίζονται συγκρούσεις και κοινωνικές υποθέσεις. Μάλιστα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η εργασία στον μηχανισμό λογοδοσίας αποκλείει την 

εργασία στο ίδρυμα στο άμεσο μέλλον από την ολοκλήρωση της θητείας ή και 

ισόβια.  

• Ακεραιότητα και επαγγελματισμός – Τα μέλη και οι εργαζόμενοι ενός μηχανισμού 

λογοδοσίας οφείλουν να λειτουργούν με ακεραιότητα και επαγγελματισμό κατά την 

διεξαγωγή των ερευνών και των διαπραγματεύσεων, αλλά και των καθημερινών 

εργασιών του μηχανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του και η 

ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στους πολίτες. 

• Διαφάνεια – Η διαφάνεια και η δημόσια γνωστοποίηση πληροφοριών είναι 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός μηχανισμού 

λογοδοσίας, διατηρώντας πάντα την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα σε 

ευαίσθητες προσωπικές ή άλλες πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη 

των χρηστών του μηχανισμού, δηλαδή των επηρεαζόμενων πολιτών. Για 

παράδειγμα, οι περισσότεροι μηχανισμοί λογοδοσίας, γνωστοποιούν, ως ένα βαθμό, 

το είδος ή το περιεχόμενο των καταγγελιών που λαμβάνουν, τον τρόπο που τις 

διαχειρίστηκαν και το αποτέλεσμα των ερευνών ή των διαπραγματεύσεων που 

πραγματοποίησαν, χωρίς, ωστόσο, να γνωστοποιούν τα ονόματα των 

ενδιαφερόμενων μερών (αν δεν το επιθυμούν), τα ονόματα των συγκεκριμένων 

μελών του προσωπικού του ιδρύματος, κ.α. Η έννοια της διαφάνειας, περιλαμβάνει 

επιπλέον την γνωστοποίηση της διαδικασίας που ακολουθεί ο μηχανισμός για την 

διαχείριση των υποθέσεών του, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τι πρόκειται 

να ακολουθήσει μετά την υποβολή του αιτήματός τους.  
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• Προσβασιμότητα – Βασικό συστατικό για την αποτελεσματική λειτουργία ενός 

μηχανισμού λογοδοσίας, δηλαδή της αποτελεσματικής διαχείρισης των παραπόνων 

των επηρεαζόμενων πολιτών, είναι, οπωσδήποτε, αυτοί οι πολίτες, αφενός, να 

γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, και, αφετέρου, να 

έχουν πρόσβαση σε αυτόν χωρίς δυσκολίες και εμπόδια. Οι μηχανισμοί λογοδοσίας 

προσπαθούν να κάνουν γνωστή την ύπαρξή τους στις κοινωνίες που επηρεάζονται 

από τα χρηματοδοτούμενα έργα του ιδρύματός τους, να αυξάνουν τους τρόπους που 

μπορεί κανείς να απευθύνει ένα παράπονο ή μία καταγγελία στον μηχανισμό, και 

ταυτόχρονα, να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό εμπόδια όπως οι τρόποι και η 

γλώσσα επικοινωνίας. 

• Ανταποκρισιμότητα – Η αξιοπιστία ενός μηχανισμού λογοδοσίας και ο βαθμός 

εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτόν, εξαρτώνται απόλυτα και άμεσα από την 

ανταπόκριση που έχει ο μηχανισμός στα αιτήματά τους. Οι άνθρωποι που 

καταθέτουν ένα παράπονο πρέπει να είναι σίγουροι, ότι οι ανησυχίες τους θα 

εισακουστούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον μηχανισμό, ο οποίος θα 

εξετάσει το αίτημά τους σε ορισμένο χρόνο και με ορισμένο τρόπο, δίνοντάς τους 

τελικά, μια επίσημη απάντηση με το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Η 

αποτελεσματική ανταποκρισιμότητα ενός μηχανισμού λογοδοσίας επιτυγχάνεται με 

τον σωστό σχεδιασμό της πολιτικής του μηχανισμού, όπου καθορίζονται τα κριτήρια 

εγκυρότητας ενός παραπόνου, η διαδικασία διαχείρισής του, οι χρόνοι απάντησης 

και, όπου είναι εφικτό, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι 

μηχανισμοί λογοδοσίας που είναι μέλη του δικτύου συναντιόνται σε ετήσια βάση για να 

συζητήσουν την πορεία τους, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία που 

αποκόμισαν από τις υποθέσεις που διαχειρίστηκαν, καθώς και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές τους 

ενέργειες για δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε σημαντικές παγκόσμιες διασκέψεις και φόρουμ που 

αφορούν την λειτουργία τους. Κάθε χρόνο, η συνάντησή τους λαμβάνει χώρα στον τόπο 

εγκατάστασης του μηχανισμού που ορίζεται να οργανώσει και να φιλοξενήσει την εκδήλωση, ενώ 

προσκαλούνται πάντα να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά εκπρόσωποι πολλών 

κοινωνικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και οι ίδιοι οι επηρεαζόμενοι πολίτες.  
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Την φετινή χρονιά, η 13η Ετήσια Συνάντηση του δικτύου πραγματοποιήθηκε τον 

Σεπτέμβριο, στις εγκαταστάσεις της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης στην Μανίλα, στις 

Φιλιππίνες, με τεράστια συμμετοχή, τόσο των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας που είναι 

μέλη του δικτύου, όσο και άλλων φορέων. Στην συγκεκριμένη συνάντηση αποφασίστηκε, μεταξύ 

άλλων, και η εκκίνηση των διαδικασιών για τον από κοινού σχεδιασμό ενός ενιαίου πλαισίου 

βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούν να ενσωματώνουν στην πολιτική τους οι ανεξάρτητοι 

μηχανισμοί λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μάλιστα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι την συνάντηση της αρμόδιας επιτροπής θα οργανώσει και θα φιλοξενήσει στην 

χώρα μας, ο μηχανισμός λογοδοσίας και παραπόνων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης 

Ευξείνου Πόντου. 

 

4.1.3. Συμμετέχοντα μέλη του δικτύου 

Στο IAM Network, συμμετέχουν δεκαεπτά ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας, διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων αναπτυξιακών φορέων. Ο πίνακας που ακολουθεί 

απαριθμεί αυτούς τους μηχανισμούς με την ονομασία τους και το ίδρυμα το οποίο εκπροσωπούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. Συμμετέχοντα μέλη του δικτύου IAM Network 

Α/Α ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ 

1 
Independent Review 
Mechanism (IRM) 

Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -African Development 
Bank (AfDB) 

2 
Accountability Mechanism 
(AM) 

Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης - Asian Development 
Bank (ADB) 

3 
Complaints Mechanism 
(CM) 

Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου - 
Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) 

4 Complaints 
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής - Caribbean 
Development Bank 

5 
Independent Complaints 
Mechanism 

Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα - Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 

6 
Project Complaint 
Mechanism (PCM) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης -
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) 

7 
Complaints Mechanism 
(CM) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων & Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων -European Investment Bank (EIB) & 
European Investment Fund (EIF) – EIB Group 

8 European Ombudsman Όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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9 
Independent Consultation 
and Investigation 
Mechanism (MICI) 

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Inter-American 
Development Bank Group (IADB Group) 

10 
Compliance Advisor 
Ombudsman (CAO) 

Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης & Πολυμερής 
Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων -International 
Finance Corporation (IFC) & Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA) – World Bank Group 

11 
Office of Examiner for 
Environmental Guidelines 
(OEEG) 

Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας - Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC) 

12 
Independent Complaints 
Mechanism  

Ολλανδική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Netherlands 
Development Finance Company (FMO) 

13 
Objection Procedures on 
Environmental Guidelines 
(OPEG) 

Ιαπωνική Ασφάλεια Εξαγωγών και Επενδύσεων - Nippon 
Export and Investment Insurance (NEXI) 

14 Complaints 
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών Χωρών - 
Nordic Investment Bank (NIB) 

15 
Office of Accountability 
(OA) 

Σωματείο Υπερπόντιων Ιδιωτικών Επενδύσεων - 
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 

16 

Social and Environmental 
Compliance Review and 
Stakeholder Response 
Mechanism 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών - United 
Nations Development Programme (UNDP) 

17 Inspection Panel 

Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης & 
Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης - International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) & International 
Development Association (IDA) – World Bank Group 

 

 

4.2. Οι Λειτουργίες Ενός Ανεξάρτητου Μηχανισμού Λογοδοσίας 

 

Είδαμε ότι οι μηχανισμοί λογοδοσίας έχουν βασικό σκοπό τους, αφενός, να παρέχουν στους 

επηρεαζόμενους πολίτες ένα μη ένδικο μέσο για να απευθυνθούν όταν υφίστανται κάποιου είδους 

ζημία ή έχουν κάποιο παράπονο από τα αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούν τα αντίστοιχα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και, αφετέρου, να παρέχουν στα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που εκπροσωπούν την εμπειρία που αποκομίζουν από τις υποθέσεις που διαχειρίζονται, ώστε να 

βελτιώνεται ο οργανισμός και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, μέσω της 

λειτουργίας μηχανισμού λογοδοσίας, τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν το 
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πλεονέκτημα της ελαχιστοποίησης του κινδύνου κλιμάκωσης των διαφορών και του αντίκτυπου 

που αυτό μπορεί να έχει στη φήμη τους. 

 Οι μηχανισμοί λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οργανώνονται 

και διαμορφώνουν τις πολιτικές τους με επίκεντρο αυτούς τους στόχους, ωστόσο καθένας διατηρεί 

την μορφή και τους επιμέρους σκοπούς και ρόλους που εξυπηρετούν τον ίδιο τον μηχανισμό και 

το ίδρυμα που εκπροσωπεί.  Σε κάθε περίπτωση, οι κυριότερες λειτουργίες που μπορεί να 

αναλάβει ένας μηχανισμός λογοδοσίας είναι τρεις, και συγκεκριμένα οι εξής: 

1. Έλεγχος συμμόρφωσης (compliance review) 

2. Επίλυση διαφορών (problem-solving / dispute resolution) 

3. Συμβουλευτική (advisory role) 

Επιπλέον, μέρος του έργου ενός μηχανισμού και των διαδικασιών που ακολουθεί για την 

διερεύνηση και την επίλυση της κάθε υπόθεσης είναι, αφενός, η ενημέρωση για τα ευρήματα και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν, τόσο των πολιτών που κατέθεσαν το παράπονο στον 

μηχανισμό, όσο και του ίδιου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και, αφετέρου, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων λύσεων, μέχρι αυτή να 

ολοκληρωθεί.  

 

4.2.1. Έλεγχος συμμόρφωσης (compliance review) 

Αυτή η λειτουργία, αναφέρεται στην διαδικασία που ακολουθεί ο μηχανισμός για να εξετάσει αν 

κατά την ανάληψη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου που χρηματοδοτεί το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ακολουθήθηκε η πολιτική που το ίδιο το ίδρυμα έχει ορίσει ως την 

πλέον κατάλληλη. Όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί, και ιδιαίτερα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, έχουν θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, 

αποφεύγοντας ή περιορίζοντας στο ελάχιστο οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση από τα έργα που 

χρηματοδοτούν. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να αφορούν ζητήματα όπως η ακούσια 

μετεγκατάσταση πληθυσμών, οι ιθαγενείς πληθυσμοί, η γνωστοποίηση πληροφοριών, η 

προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, οι περιβαλλοντικές καταστροφές και η ισότητα των 

φύλων, και έχουν ως στόχο την επίτευξη της αειφόρου και ισότιμης ανάπτυξης στον πλανήτη.  
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Είναι λογικό, ότι δεν αρκεί μόνο η υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, αλλά είναι εξίσου σημαντική και η συμμόρφωση τους με αυτές, ώστε να αποφεύγεται 

στην πράξη οποιασδήποτε μορφής ζημία στην ζωή και το περιβάλλον των πληθυσμών που 

επηρεάζονται από τα χρηματοδοτούμενα έργα. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο ανεξάρτητος 

μηχανισμός λογοδοσίας λάβει κάποια καταγγελία ή παράπονο για ένα έργο, είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι θα διεξάγει κάποια έρευνα, ανεξάρτητα φυσικά από την διοίκηση του ιδρύματος, για να 

διαπιστώσει, αρχικά, αν πράγματι εφαρμόστηκαν οι θεσπισμένες πολιτικές για το συγκεκριμένο 

κάθε φορά ζήτημα.  

Η διεξαγωγή μίας τέτοιας έρευνας συλλογής στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα 

πρακτικών, που εφαρμόζονται κάθε φορά από τον ανεξάρτητο μηχανισμό λογοδοσίας 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τέτοιες πρακτικές είναι: 

• η εξέταση των εγγράφων του ιδρύματος που αφορούν το έργο 

• ο διορισμός ενός ατόμου ή μίας ομάδας ειδικών με εξειδίκευση στο εκάστοτε ζήτημα  

• η πραγματοποίηση επίσκεψης στον τόπο όπου έλαβε χώρα το έργο το οποίο αφορά 

η καταγγελία, για να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό  

• η διαπροσωπική συνάντηση με τους ανθρώπους που έκαναν το παράπονο στον 

μηχανισμό, καθώς και άλλους επηρεαζόμενους κατοίκους της περιοχής 

• η διαπροσωπική συνάντηση με άλλους φορείς του τόπου, κυβερνητικούς 

εκπροσώπους, κοινωνικούς οργανισμούς ή επιστήμονες 

• η διαπροσωπική συνάντηση με τους εκπροσώπους του χρηματοδοτούμενου έργου 

Η διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας στον χώρο και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων και 

συναντήσεων με ανθρώπους που σχετίζονται με το έργο, σε συνδυασμό με την έρευνα εγγράφων, 

αναφορών και αποφάσεων από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επιτρέπει στον μηχανισμό 

λογοδοσίας να αποκτήσει εις βάθος γνώση και εξοικείωση με το έργο, τις πραγματικές επιπτώσεις 

του στην ζωή των κατοίκων, τις ανησυχίες και τα κίνητρα των ανθρώπων που κάνουν την 

καταγγελία, και, τελικά, να μπορέσει να αποφασίσει με αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό αν 

το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πράγματι ακολούθησε ή όχι τις θεσπισμένες από το ίδιο πολιτικές 

και βέλτιστες πρακτικές. Βέβαια, δεν είναι κάθε φορά απαραίτητο να ακολουθήσει όλες τις 

παραπάνω διαδικασίες, για να μπορέσει ο μηχανισμός λογοδοσίας να φτάσει σε ένα ασφαλές 
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συμπέρασμα, καθώς η πρακτική που θα διαλέξει για την διεξαγωγή του ελέγχου συμμόρφωσης 

εξαρτάται, από πολλούς παράγοντες κάθε φορά. 

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις ή με βάση την πολιτική κάποιων μηχανισμών, η διαδικασία 

του ελέγχου συμμόρφωσης αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, κάποιοι 

μηχανισμοί μπορεί να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε κάθε πολιτική του ιδρύματος για έλεγχο, ή 

οι προτάσεις του μηχανισμού για βελτίωση των πολιτικών του να μην γίνονται αποδεκτές από την 

Διοίκηση. Αυτοί οι περιορισμοί θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού 

λογοδοσίας. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια αρνητική επίπτωση στην κοινωνία ή το 

περιβάλλον δεν συνδέεται απαραίτητα με μη συμμόρφωση του ιδρύματος με τις πολιτικές του, με 

αποτέλεσμα η δικαιοδοσία του μηχανισμού να είναι πολύ μικρή ως προς τις βελτιωτικές ενέργειες 

που προτείνει, αλλά και η ικανοποίηση των παραπονούμενων πολιτών από το αποτέλεσμα να είναι 

ελάχιστη, αφού ουσιαστικά δεν μπορούν να δικαιωθούν.  

 

4.2.2. Επίλυση διαφορών (problem-solving / dispute resolution) 

Όσον αφορά την λειτουργία της επίλυσης διαφορών, ο μηχανισμός λογοδοσίας αναλαμβάνει 

ουσιαστικά να γίνει ο διαμεσολαβητής (ombudsman) μεταξύ των πολιτών που φέρνουν το 

παράπονο, της χρηματοδοτούμενης εταιρίας που αναλαμβάνει το έργο και του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η διαδικασία δεν έχει καθορισμένο πρότυπο εφαρμογής, 

αλλά κάθε φορά ο μηχανισμός προσαρμόζεται στην περίσταση και τις συνθήκες και αποφασίζει 

ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης της διαφοράς που προκύπτει. Στόχος είναι να 

εισακουστούν όλες οι διαφορετικές απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να βρεθεί μία λύση 

που ικανοποιεί όλους, ενώ πάντα λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές και οι ιδιαίτερες 

συνήθειες ή παραδόσεις των εμπλεκομένων.  

Συνήθως, ακολουθείται μία σειρά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, είτε εγγράφως 

είτε προφορικά, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και μερικούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, 

οι εκπρόσωποι του μηχανισμού που αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή διατηρούν την 

αντικειμενικότητά τους κρατώντας μια ουδέτερη στάση, χωρίς να λαμβάνουν το μέρος κανενός 

από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συμμετοχή σε μία 

τέτοια διαδικασία είναι για όλα τα μέρη εθελοντική, οι όροι και οι στόχοι της διαδικασίας 
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συμφωνούνται από κοινού εκ των προτέρων και καθένας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε 

στιγμή θελήσει.  

Οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις περιπτώσεις που τα μέρη αποφασίσουν 

να προχωρήσουν με την διαδικασία της επίλυσης διαφορών ποικίλλουν ανάλογα τις συνθήκες. 

Μερικές από αυτές είναι το γεγονός, ότι ο μηχανισμός λογοδοσίας, που συμμετέχει ως 

διαμεσολαβητής, πρέπει να διασφαλίζει κάθε στιγμή ότι όλα τα μέρη έχουν την ίδια πληροφόρηση 

και γνωρίζουν εξίσου τις συνθήκες διαπραγμάτευσης, ότι, πολλές φορές τα μέλη μίας ομάδας δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν δυσχεραίνοντας και 

καθυστερώντας την διαδικασία, ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα αν πρέπει να 

εφαρμοστεί κάποια σημαντική αλλαγή στην υλοποίηση του έργου που αποτελεί αντικείμενο 

παραπόνου, ότι, κάποιες φορές, τα μέλη δεν συμμετέχουν με πραγματική θέληση να βρεθεί 

αμοιβαίως αποδεκτή λύση και ότι μπορεί, τελικά, να αποδειχθεί πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα 

διαδικασία χωρίς βέβαια αποτελέσματα. 

Από την άλλη μεριά, τα οφέλη από την διαδικασία μεσολάβησης και επίλυσης διαφορών 

είναι ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδιαίτερα οι παραπονούμενοι πολίτες, μπορούν να 

εκφράσουν άμεσα την άποψή τους και αυτή να εισακουστεί από όλους, ότι μπορεί να βρεθεί μία 

λύση που θα εξυπηρετεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω διαδικασίες 

που μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο χρονοβόρες και ότι, συχνά, συμμετέχουν στη διαδικασία 

και άλλα μέρη με εμπειρία και θέληση να βοηθήσουν, όπως είναι κρατικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την εξεύρεση λύσης. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της επίλυσης διαφορών δεν αποκλείει ότι ο 

μηχανισμός λογοδοσίας μπορεί να πραγματοποιήσει και έλεγχο της συμμόρφωσης του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τις πολιτικές του, προγενέστερα, μεταγενέστερα ή ταυτόχρονα 

με την διαδικασία διαμεσολάβησης ή επίλυσης διαφορών. Η απόφαση αυτή εξαρτάται 

αποκλειστικά από την πολιτική κάθε μηχανισμού χωριστά και τον τρόπο λειτουργίας του. 

 

4.2.3. Συμβουλευτική (advisory role) 

Η τρίτη αυτή λειτουργία που είδαμε ότι μπορεί να αναλάβει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός 

λογοδοσίας σε ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετίζεται άμεσα με το δεύτερο μέρος του 

βασικού σκοπού που αναφέραμε ότι έχει ένας τέτοιος μηχανισμός και συγκεκριμένα, με την 
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παροχή στα ίδια τα ιδρύματα που εκπροσωπούν την εμπειρία που αποκομίζουν από τις υποθέσεις 

που διαχειρίζονται, ώστε να βελτιώνεται ο οργανισμός και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται.  

Οι συμβουλές παρέχονται από τον μηχανισμό λογοδοσίας απευθείας στον Πρόεδρο του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και όχι στην διοίκηση ή το προσωπικό του, αφού η ανεξαρτησία 

του μηχανισμού είναι ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που οφείλει να διατηρεί σε κάθε 

περίπτωση. Μέσα από την εμπειρία και τις υποθέσεις που διαχειρίζεται ένας μηχανισμός 

λογοδοσίας, είναι σε θέση να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και αξιόπιστες συμβουλές στο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με μία πληθώρα κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων, ώστε να μπορεί να κατανοεί βαθύτερα τους διεθνείς κανονισμούς και να τροποποιεί 

τις πολιτικές του σύμφωνα με τις διεθνείς νομοθεσίες και βέλτιστες  πρακτικές.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας δεν παρέχουν 

ποτέ συμβουλές στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πάνω σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κάποιο 

συγκεκριμένο έργο, παρά μόνο για ευρύτερα ζητήματα, πολιτικές, κλάδους, τάσεις και πρακτικές. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, θα υπήρχε ο κίνδυνος ο μηχανισμός να χάσει την 

ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του, δίνοντας κάποια συμβουλή για την διαχείριση 

συγκεκριμένου έργου που έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει το ίδρυμα και, αργότερα, το ίδιο αυτό 

έργο να γίνει αντικείμενο παραπόνου ή καταγγελίας στον μηχανισμό. Τότε, ο μηχανισμός δεν θα 

μπορούσε να συμμετάσχει στην διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης αφού θα ήταν εκείνος 

που είχε προτείνει στο ίδρυμα τις πρακτικές που ακολούθησε τελικά.  

 

4.2.4. Ενημέρωση για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του μηχανισμού 

Το έργο του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας αποκτά ουσιαστικά αξία όταν καταλήξει σε 

κάποια συμπεράσματα για την υπόθεση που έχει αναλάβει. Έτσι, όποια διαδικασία από τις 

προαναφερθείσες και αν έχει ακολουθήσει, είναι σημαντικό να ενημερώσει για τα ευρήματα και 

τα συμπεράσματά του, τόσο το ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όσο και τους πολίτες που 

προχώρησαν στην καταγγελία ή έκαναν το παράπονο στον μηχανισμό. Αυτός είναι άλλωστε και 

εξ ορισμού ο βασικός σκοπός της ύπαρξης ενός μηχανισμού λογοδοσίας.    

Η ενημέρωση στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα γίνεται μέσω αναλυτικής αναφοράς που 

συντάσσει ο μηχανισμός λογοδοσίας και απευθύνεται αποκλειστικά στον πρόεδρο του ιδρύματος, 

ώστε να διατηρήσει έτσι την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του, θεμελιώδεις αρχές για 
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την λειτουργία ενός μηχανισμού λογοδοσίας. Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς μπορεί να 

διαφέρει σε κάθε μηχανισμό, αλλά οπωσδήποτε περιέχει τις πληροφορίες της υπόθεσης 

καταγγελίας, όπως το έργο στο οποίο αφορά και τον χρόνο πραγματοποίησης της, την διαδικασία 

που ακολούθησε ο μηχανισμός για να ερευνήσει ή/και να επιλύσει την υπόθεση, καθώς και τα 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.  

Πολλές φορές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται μη συμμόρφωση του 

ιδρύματος με τις θεσπισμένες πολιτικές ή άλλης μορφής υπαιτιότητα του ιδρύματος, μία τέτοια 

αναφορά μπορεί να περιέχει και συμβουλές ή παροτρύνσεις προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

αναφορικά με μελλοντικές ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει. Για παράδειγμα τέτοιες 

ενέργειες μπορεί να είναι η αποστολή μίας απάντησης στους πολίτες που έκαναν το παράπονο, η 

τροποποίηση της παρούσας πολιτικής του ιδρύματος πάνω σε κάποιο ζήτημα, η διαμόρφωση ενός 

σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του προβλήματος που δημιούργησε ή ακόμα και η παροχή 

κάποιας μορφής αποζημίωσης στους επηρεαζόμενους πολίτες (χρηματική αποζημίωση, ίδρυση 

κάποιου τοπικού κοινωνικού φορέα ή ιδρύματος, υγειονομική περίθαλψη, κ.α.).   

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας δεν μπορεί να εξαναγκάσει την διοίκηση του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να ακολουθήσει τις παροτρύνσεις του, αφού δεν έχουν σχέση 

εξουσίας μεταξύ τους, επομένως, η εφαρμογή των ενεργειών που προτείνονται κάθε φορά 

εναπόκειται στη  ευχέρεια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και συγκεκριμένα στην βούληση 

του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου να τις αποδεχτεί ή όχι102. Ωστόσο, η συμμόρφωση 

με τις συμβουλές αυτές ελαττώνει τον κίνδυνο να επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοια υπόθεση 

κατά του ιδρύματος, βελτιώνει συνολικά την λειτουργία του, ενώ, επιπλέον, ενισχύει την θετική 

εικόνα των πολιτών για το συγκεκριμένο ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι προς όφελος 

του ιδρύματος να ακολουθήσει τις παροτρύνσεις του μηχανισμού λογοδοσίας, αν και δεν λείπουν 

οι φορές που συναντάται η αντίθετη πρακτική. 

Η ενημέρωση των επηρεαζόμενων πολιτών από τον μηχανισμό λογοδοσίας αποτελεί 

θεμελιώδη σκοπό και προτεραιότητα κάθε μηχανισμού, καθώς, όπως είδαμε παραπάνω, οι 

ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας οφείλουν να ακολουθούν μία πολιτική λογοδοσίας 

εστιασμένη στον πολίτη και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής είναι η ανταποκρισιμότητα. 

                                                           
102 Κάποιες φορές η ευθύνη για αποζημίωση και αποκατάσταση του προβλήματος που δημιουργήθηκε βαραίνει την 
χρηματοδοτούμενη εταιρία και όχι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όμως και πάλι η πραγματοποίησή της ή όχι 
εξαρτάται από την εταιρία αυτή, καθώς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί από τον μηχανισμό λογοδοσίας. 
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Οι πολίτες που φέρνουν κάποιο παράπονο στον μηχανισμό δικαιούνται να γνωρίζουν κάθε ζήτημα 

που αφορά στην διαδικασία που ακολουθείται για την διερεύνησή του, και κάθε μηχανισμός από 

την μεριά του επιδιώκει να ενημερώνει τους πολίτες για τις κινήσεις που ακολουθεί και τα 

ευρήματα που προκύπτουν. Έτσι, ενισχύεται, τόσο η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, όσο 

και η αξιοπιστία του στην αντίληψη της κοινωνίας.  

Για την ενημέρωση των πολιτών κάθε μηχανισμός λογοδοσίας επιλέγει να τους αποστείλει 

μία απαντητική επιστολή με τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε για την διερεύνηση της υπόθεσής τους. Επιπλέον, πέρα από την τελική αυτή 

επιστολή, οι μηχανισμοί λογοδοσίας τις περισσότερες φορές προχωρούν και σε περαιτέρω 

επικοινωνία με τους επηρεαζόμενους πολίτες σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Για 

παράδειγμα, αφού λάβουν κάποια καταγγελία ή παράπονο, τους ενημερώνουν ότι καταχωρήθηκε, 

και ακόμα και αν δεν εγκριθεί, πολλοί μηχανισμοί ενημερώνουν για τους λόγους της απόρριψης 

και για πιθανές ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να προσπαθήσουν ξανά, ή 

προτείνουν άλλους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. Σε κάθε περίπτωση, η 

επικοινωνία με την κοινωνία και τους επηρεαζόμενους πολίτες ιδιαίτερα, είναι ύψιστης σημασίας 

για κάθε μηχανισμό λογοδοσίας και όλοι προσπαθούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες και τις 

ανάγκες τους στο έπακρο. 

 

4.2.5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων λύσεων 

Από τις σημαντικότερες διαδικασίες που ακολουθούν οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας, και 

μέρος του βασικού τους έργου, είναι η παρακολούθηση των λύσεων που προκύπτουν στα 

προβλήματα των επηρεαζόμενων πολιτών ως αποτέλεσμα της έρευνας ή της διαμεσολάβησής του 

και η αξιολόγησή της εφαρμογής τους. Αυτός τους ο ρόλος προσδίδει αξιοπιστία και εμπνέει 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολίτες που απευθύνονται στον μηχανισμό, καθώς γνωρίζουν ότι 

όχι μόνο θα τους βοηθήσει να βρουν λύση στο πρόβλημά τους αλλά θα παρακολουθεί και την 

εφαρμογή της συμφωνηθείσας λύσης μέχρι να αυτή να ολοκληρωθεί και η όποια ζημία στη ζωή 

τους ή το περιβάλλον να αποκατασταθεί. 

  Η παρακολούθηση της εφαρμογής των λύσεων που αποφασίστηκαν μπορεί να γίνεται είτε 

απευθείας από τον μηχανισμό λογοδοσίας με επιτόπιους ελέγχους σε τακτά διαστήματα, είτε από 

την διοίκηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με απόφαση του προέδρου, είτε και από τους 
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ίδιους τους επηρεαζόμενους πολίτες, αφού είναι εκείνοι που τελικά βιώνουν κάθε αποτέλεσμα των 

έργων και των αποφάσεων του ιδρύματος και γνωρίζουν καλύτερα αν είχε όφελος ή όχι η κάθε 

λύση. Η διάρκεια της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής των λύσεων που 

συμφώνησαν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνείται και αυτή από τον μηχανισμό και τα υπόλοιπα 

μέρη και μόνο αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, η υπόθεση θεωρείται ότι μπορεί να κλείσει. 

Σε περίπτωση που η διαδικασία διαρκέσει περίοδο μεγαλύτερη του έτους, συνήθως ο μηχανισμός 

λογοδοσίας παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εφαρμογή των λύσεων σε ετήσια βάση ή συχνότερα 

και παραδίδει τις σχετικές αναφορές στον Πρόεδρο του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

 

4.3. Παρουσίαση Των Διαφορετικών Μηχανισμών Του Δικτύου 

 

Οι λειτουργίες και οι ρόλοι που είδαμε παραπάνω ότι μπορεί να αναλάβει ένας μηχανισμός 

λογοδοσίας δεν είναι δεσμευτικοί αλλά ενδεικτικοί και κάθε μηχανισμός διατηρεί έναν δικό του 

πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου προσπαθεί να εκπληρώσει τους στόχους του. Έτσι, ένας 

μηχανισμός μπορεί να συνδυάσει τις ανωτέρω λειτουργίες, να τις εμπλουτίσει, ή και να τις 

τροποποιήσει κατάλληλα, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στο δικό του 

περιβάλλον λειτουργίας. 

 Προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές όλες αυτές οι διαφορές στον τρόπο 

λειτουργίας των μηχανισμών του δικτύου IAM Network, όπως τους είδαμε παραπάνω, στον 

πίνακα 4.1. Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση του κάθε μηχανισμού ξεχωριστά, η οποία είναι 

εστιασμένη σε συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αφορούν τόσο στα χαρακτηριστικά λειτουργίας 

τους, όσο και στα χαρακτηριστικά των διαδικασιών που ακολουθούν και βασίστηκε σε πρωτογενή 

συλλογή των δεδομένων από τις πληροφορίες που γνωστοποιούν στο κοινό οι ίδιοι οι μηχανισμοί.  

Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ακριβέστερη και πληρέστερη σύγκριση μεταξύ των 

μηχανισμών λογοδοσίας του δικτύου και θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι διαφορετικές 

πρακτικές που ακολουθούν.  

Τα χαρακτηριστικά στα οποία θα βασιστεί η σύγκριση αυτή είναι χωρισμένα στις εξής 

τέσσερις κατηγορίες: 
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1. Γενικές πληροφορίες – αφορούν στην ταυτότητα του μηχανισμού, δηλαδή από πότε 

λειτουργεί, πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η πολιτική που ακολουθεί, ποια 

είναι η ιστοσελίδα του, τι είδους παράπονα και καταγγελίες δέχεται και πόσες 

υποθέσεις έχει διαχειριστεί έως σήμερα  

2. Δομή του μηχανισμού – αφορά στην διάρθρωση του μηχανισμού και τα μέλη από τα 

οποία αποτελείται, πώς γίνεται ο διορισμός τους και σε ποιους αναφέρονται καθώς 

και το αν και με ποιον τρόπο δέχεται νομικές συμβουλές 

3. Προσβασιμότητα – αφορά τους όρους και τους περιορισμούς για την πρόσβαση των 

πολιτών στον μηχανισμό, δηλαδή ποιος μπορεί να απευθύνει παράπονο στον 

μηχανισμό, με ποιους τρόπους, μέχρι πότε μπορεί και ποια είναι τα κριτήρια 

έγκρισης και αποδοχής των παραπόνων από τον μηχανισμό 

4. Λειτουργίες και διαδικασίες – αφορά το είδος των λειτουργιών που αναλαμβάνει ο 

μηχανισμός, αν παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφωνηθέντων λύσεων και με 

ποιον τρόπο, τι είδους πληροφορίες γνωστοποιεί στο κοινό και σε τι ενημερωτικές 

ενέργειες προβαίνει τόσο για το προσωπικό, όσο και για το κοινωνικό σύνολο 

Η επιλογή των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται για κάθε μηχανισμό έγινε με βάση την 

πολιτική λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη που οφείλουν να ακολουθούν οι μηχανισμοί του 

δικτύου, όπως είδαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, δηλαδή τις αρχές της ανεξαρτησίας, της 

αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού, της προσβασιμότητας, της 

διαφάνειας και της ανταποκρισιμότητας.  

Σημειώνεται ότι από στην παρουσίαση αυτή και την συγκριτική απεικόνιση εξαιρέθηκαν 

οι κατωτέρω πέντε μηχανισμοί για τους λόγους που ακολουθούν: 

• Complaints – Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής: Εξαιρέθηκε λόγω του μικρού 

όγκου πληροφοριών που δημοσιεύει σχετικά με την λειτουργία του, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γίνει δυνατή η 

συγκριτική παρουσίαση με τους υπόλοιπους μηχανισμούς. 

• Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Εξαιρέθηκε λόγω του γεγονότος ότι δεν αποτελεί 

μηχανισμό αποκλειστικά κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αλλά όλης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της οποίας αποτελεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Αφετέρου, δεν ακολουθεί πρότυπα και καθορισμένες διαδικασίες, 
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οπότε η συλλογή των πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται 

παρακάτω ήταν αδύνατη.  

• Independent Complaints Mechanism – Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα (DEG): 

Εξαιρέθηκε λόγω του γεγονότος ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο 

εκπροσωπεί είναι εθνικό και όχι διεθνές, που αποτελούν και το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας. 

• Independent Complaints Mechanism – Ολλανδική Αναπτυξιακή Τράπεζα (FMO): 

Εξαιρέθηκε λόγω του γεγονότος ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο 

εκπροσωπεί είναι εθνικό και όχι διεθνές, που αποτελούν και το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας. 

• Social and Environmental Compliance Review and Stakeholder Response 

Mechanism – Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP): Εξαιρέθηκε 

λόγω του ότι αποτελεί μηχανισμό λογοδοσίας ενός ευρύτερου αναπτυξιακού 

προγράμματος και όχι συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, παρά το 

γεγονός ότι εποπτεύει την χρηματοδότηση των έργων που αναλαμβάνει. Επιπλέον, 

ο τρόπος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερος και δεν θα διευκόλυνε την συγκριτική 

παρουσίαση των μηχανισμών.  

Συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών όλων των μηχανισμών λογοδοσίας που αναλύονται 

παρακάτω υπάρχει στο Παράρτημα Α της παρούσας εργασίας. 

 

4.3.1. Independent Review Mechanism (IRM)   

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (African 

Development Bank – AfDB)103 ιδρύθηκε το 2004 και η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί 

σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2015. Υπεύθυνος του μηχανισμού είναι ο διευθυντής 

του, ο οποίος υποστηρίζεται από επαγγελματικό και επιτελικό προσωπικό, ενώ οι υποθέσεις του 

μηχανισμού εξετάζονται και διαχειρίζονται από μία Ομάδα Ειδικών αποτελούμενη από τρία μέλη. 

Όταν απαιτείται νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός απευθύνεται στο  Γενικό 

Νομικό Σύμβουλο της τράπεζας. 

                                                           
103 http://www.afdb.org/en/about-us/structure/independent-review-mechanism-irm/  
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Ο IRM δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που κάποια ενέργεια ή απόφαση της τράπεζας σχετικά με το 

εκάστοτε έργο επηρεάζει αρνητικά τους πολίτες του τόπου όπου αυτό πραγματοποιείται και αυτή 

η επίδραση είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης της τράπεζας με τις θεσπισμένες πολιτικές 

της. Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας δεν δέχεται παράπονα 

από τους πολίτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα προμηθειών, ζητήματα απάτης ή 

διαφθοράς104, ζητήματα για τα οποία εξελίσσεται ήδη δικαστική διαμάχη ή εξετάζονται από 

άλλους ένδικους ή μη μηχανισμούς, κακοήθη, επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που 

έχουν σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με δόλια μέσα, ζητήματα για τα 

οποία έχει γίνει ξανά αίτημα στο παρελθόν και ο μηχανισμός έχει βγάλει πορίσματα, εκτός αν 

έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ζητήματα που σχετίζονται με ενέργειες 

που δεν αφορούν το ίδρυμα και ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πολιτικών του. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο IRM δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον 

δύο άτομα που επηρεάζονται από ένα χρηματοδοτούμενο έργο της τράπεζας και κατοικούν στην 

περιοχή που αυτό πραγματοποιείται, ενώ γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους, 

οι οποίοι πρέπει επίσης να κατοικούν στην περιοχή105. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον 

μηχανισμό με έντυπη υπογεγραμμένη επιστολή, ή και προφορικά, σε όποια γλώσσα 

διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που 

επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) και 

αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την τράπεζα. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων 

γίνονται αποδεκτά εφόσον κατατεθούν εντός το πολύ δύο ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή 

την τελευταία εκταμίευση από τον πελάτη.  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο IRM για την διαχείριση των παραπόνων είναι τόσο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης της τράπεζας με τις πολιτικές της, όσο και η επίλυση διαφορών. 

Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος ως προς την 

εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση ποια από τις δύο λειτουργίες θα ακολουθήσει. 

                                                           
104 Λειτουργεί ξεχωριστός μηχανισμός στην τράπεζα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα. 
105 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή ή από κοινωνικές ομάδες επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η 
εκπροσώπηση από κάτοικο της περιοχής. 
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Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, όταν χρειάζεται, ξεκινώντας πάντα από την 

διαδικασία της επίλυσης διαφορών. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της διαδικασίας, ο μηχανισμός 

παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών, συντάσσοντας και 

αντίστοιχες αναφορές. Επιπλέον, όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, 

όπου διατηρεί βάση δεδομένων καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης έχει και συμβουλευτικό ρόλο 

προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση της τράπεζας, ενώ μεριμνάει και για την ενημέρωση 

της κοινωνίας αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις τόσο σε 

συνεργασία με άλλα τμήματα της τράπεζας, όσο και με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου 

Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network).  

 

4.3.2. Accountability Mechanism (AM) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης (Asian Development 

Bank – ADB)106 ιδρύθηκε αρχικά το 1995 ως ο τρίτος μηχανισμός λογοδοσίας παγκοσμίως, αλλά 

με την τωρινή ολοκληρωμένη του μορφή λειτουργεί από το 2003. Η πολιτική λειτουργίας που 

ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2012 και με αυτή δημιουργήθηκε η νέα δομή 

που διαχωρίζει τελείως τις λειτουργίες του μηχανισμού. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της επίλυσης 

διαφορών εποπτεύεται από τον Special Project Facilitator (SPF), ο οποίος υποστηρίζεται από 

επιτελικό προσωπικό, ενώ η λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης αναλαμβάνεται από μία 

τριμελή επιτροπή, το Compliance Review Panel (CRP), που επίσης διαθέτει επιτελικό προσωπικό. 

Επιπλέον, στο μηχανισμό λειτουργεί και ξεχωριστό γραφείο παραλαβής των αιτημάτων 

παραπόνων, το οποίο οργανώνεται από τον  Complaint Receiving Officer (CRO). Όταν απαιτείται 

νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός απευθύνεται σε κάποιο μέλος του Γενικού 

Νομικού Συμβούλου της τράπεζας που δεν συμβουλεύει και την Διοίκηση ταυτόχρονα. 

Ο AM δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που κάποια ενέργεια ή απόφαση της τράπεζας σχετικά με το 

εκάστοτε έργο επηρεάζει αρνητικά τους πολίτες του τόπου όπου αυτό πραγματοποιείται, 

ανεξάρτητα αν αυτή η επίδραση είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης της τράπεζας με τις 

                                                           
106 http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main  
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θεσπισμένες πολιτικές της. Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας 

δεν δέχεται παράπονα από τους πολίτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα απάτης ή 

διαφθοράς, ζητήματα για τα οποία εξελίσσεται ήδη δικαστική διαμάχη, κακοήθη, επιπόλαια και 

ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με δόλια μέσα, ζητήματα για τα οποία έχει γίνει αίτημα στο παρελθόν και ο μηχανισμός έχει βγάλει 

πορίσματα, εκτός αν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ζητήματα που 

σχετίζονται με ενέργειες που δεν αφορούν το ίδρυμα, ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 

πολιτικών του και ζητήματα για τα οποία δεν έχει προηγουμένως γνωστοποίηση με καλή θέληση 

στο αντίστοιχο τμήμα της τράπεζας. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο AM δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον 

δύο άτομα που επηρεάζονται από ένα χρηματοδοτούμενο έργο της τράπεζας και κατοικούν στην 

περιοχή που αυτό πραγματοποιείται, ενώ γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους, 

οι οποίοι πρέπει επίσης να κατοικούν στην περιοχή107. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον 

μηχανισμό με έντυπη υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια γλώσσα από τις ομιλούμενες στους 

τόπους λειτουργίας της τράπεζας διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που 

αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), ποια από τις δύο διαδικασίες θέλουν να ακολουθήσουν 

(έλεγχος συμμόρφωσης ή επίλυση διαφορών), αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την 

τράπεζα ή άλλον μηχανισμό και ποιο είναι το επιδιωκόμενο από αυτούς αποτέλεσμα. Επιπλέον, 

τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά εφόσον κατατεθούν εντός το πολύ δύο ετών από την 

ολοκλήρωση του έργου ή την τελευταία εκταμίευση από τον πελάτη.  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο AM για την διαχείριση των παραπόνων είναι, όπως 

είδαμε, τόσο ο έλεγχος συμμόρφωσης της τράπεζας με τις πολιτικές της, όσο και η επίλυση 

διαφορών. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος από το 

γραφείο παραλαβής ως προς την εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση ποια από τις δύο 

λειτουργίες θα ακολουθήσει. Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, όταν χρειάζεται, 

στέλνοντας το αίτημα στο αντίστοιχο γραφείο, το οποίο προχωράει σε αναλυτικότερη αξιολόγηση. 

                                                           
107 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κάτοικο της 
περιοχής. 
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Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της διαδικασίας, το κάθε γραφείο παρακολουθεί την εφαρμογή των 

προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών, συντάσσοντας και αντίστοιχες αναφορές ετησίως. 

Επιπλέον, όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα καθώς και 

οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, όπου, το κάθε γραφείο 

χωριστά, διατηρεί βάση δεδομένων καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης έχει και συμβουλευτικό ρόλο 

προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση της τράπεζας, ενώ μεριμνάει και για την ενημέρωση 

της κοινωνίας αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις τόσο σε 

συνεργασία με άλλα τμήματα της τράπεζας, όσο και με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου 

Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network). Επιπλέον, εκδίδει ετήσια αναφορά και 

γενικό ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενώ έχει και διαδικτυακή παρουσία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 

4.3.3. Complaints Mechanism (CM) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου 

(Black Sea Trade and Development Bank – BSTDB)108 ιδρύθηκε το 2009, οπότε και 

δημιουργήθηκε και η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα. Υπεύθυνος του μηχανισμού 

είναι ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, όπου λειτουργεί ο 

μηχανισμός. 

Ο CM δέχεται παράπονα που αφορούν οποιαδήποτε λειτουργία της τράπεζας. Η μοναδική 

περίπτωση που ο μηχανισμός δεν δέχεται ένα αίτημα είναι όταν κρίνεται κακοήθες, επιπόλαιο ή 

ότι έχει υποβληθεί με δόλο. Έτσι, ο μηχανισμός δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα 

ή περισσότερα άτομα, εντός ή εκτός της τράπεζας, που επηρεάζονται από κάποια ενέργεια του 

ιδρύματος, ενώ γίνονται δεκτά και ανώνυμα αιτήματα. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον 

μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της φόρμας στην 

ιστοσελίδα της τράπεζας ή στο εσωτερικό της δίκτυο (για τους υπαλλήλους), ή και τηλεφωνικά ή 

διαπροσωπικά, στην αγγλική γλώσσα και δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

γίνεται για την υπόθεση. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά ανεξάρτητα από 

τον χρόνο υποβολής τους, χωρίς περιορισμό, αλλά οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται για η 

                                                           
108 http://www.bstdb.org/contacts/complaints  
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συντομότερη υποβολή μετά τον χρόνο κατά τον οποίο το γεγονός ή η πράξη που τους επηρεάσει 

πέσει στην αντίληψή τους. 

Η λειτουργία που αναλαμβάνει ο CM για την διαχείριση των παραπόνων είναι μόνο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές της τράπεζας για κάθε ζήτημα. 

Όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα παράπονα που λαμβάνει, ο μηχανισμός δεν 

δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες, όμως κάθε χρόνο συντάσσει και υποβάλλει ετήσια αναφορά. 

Τέλος, ο μηχανισμός της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου μεριμνάει για την 

ενημέρωση τόσο των υπαλλήλων της, όσο και της κοινωνίας, αναφορικά με την λειτουργία του 

διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις, μαζί με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου Ανεξάρτητων 

Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network), αλλά και αυτόνομα. 

 

4.3.4. Project Complaint Mechanism (PCM) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (European Bank of Reconstruction and Development – EBRD)109 ιδρύθηκε το 2010 

και η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2014. 

Υπεύθυνος του μηχανισμού είναι ο διευθυντής του, ενώ επιπλέον απασχολούνται σε αυτόν και 

ειδικοί εμπειρογνώμονες. Όταν απαιτείται νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός 

απευθύνεται στο  Γενικό Νομικό Σύμβουλο της τράπεζας. 

Ο PCM δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που αυτό επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία. Οι περιπτώσεις για 

τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας δεν δέχεται παράπονα από τους πολίτες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα προμηθειών, απάτης ή διαφθοράς110, κακοήθη, 

επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος με δόλια μέσα, ζητήματα για τα οποία έχει γίνει ξανά αίτημα στο παρελθόν και 

ο μηχανισμός έχει βγάλει πορίσματα, εκτός αν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αφορούν την 

υπόθεση και ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πολιτικών του. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

                                                           
109 http://www.ebrd.com/pages/project/pcm.shtml  
110 Λειτουργεί ξεχωριστός μηχανισμός στην τράπεζα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα. 
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χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο PCM, για την λειτουργία της επίλυσης διαφορών, δέχεται 

παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα ή περισσότερα άτομα που επηρεάζονται από ένα 

χρηματοδοτούμενο έργο της τράπεζας και κατοικούν στην περιοχή που αυτό πραγματοποιείται ή 

έχουν οικονομικό ενδιαφέρον στην περιοχή, ενώ, για την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης, 

δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα ή παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ανεξάρτητα από την περιοχή που κατοικούν. Επίσης, γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω των 

αντιπροσώπων των παραπάνω πολιτών. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον μηχανισμό με 

έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια γλώσσα από τις ομιλούμενες στους 

τόπους λειτουργίας της τράπεζας διευκολύνονται (ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην 

ιστοσελίδα) και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά 

στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), τον τρόπο 

που έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την τράπεζα  και αν επιθυμούν διατήρηση της 

εμπιστευτικότητας, τους λόγους για αυτή την επιλογή. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται 

αποδεκτά εφόσον κατατεθούν εντός το πολύ δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της 

τράπεζας στο έργο (για τη λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης) και εντός ενός έτους μετά την 

τελευταία εκταμίευση από τον πελάτη (για τη λειτουργία της επίλυσης διαφορών).  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο PCM για την διαχείριση των παραπόνων είναι, τόσο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης, όσο και η επίλυση διαφορών. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την 

αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος ως προς την εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση 

ποια από τις δύο λειτουργίες θα ακολουθήσει. Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, 

όταν χρειάζεται, στέλνοντας το αίτημα στο αντίστοιχο γραφείο, το οποίο προχωράει σε 

αναλυτικότερη αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της διαδικασίας, το κάθε γραφείο 

παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών, συντάσσοντας και 

αντίστοιχες αναφορές κάθε δύο έτη ή εωσότου κριθεί πια μη αναγκαίο. Επιπλέον, όλες οι 

αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες 

αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, όπου διατηρεί βάση δεδομένων 

καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δεν έχει 

συμβουλευτικό ρόλο προς το ίδρυμα, όμως μεριμνάει για την ενημέρωση τόσο του προσωπικού 

της τράπεζας, όσο και της κοινωνίας, αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές 



 

67 

 

εκδηλώσεις, αυτόνομα ή μαζί με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών 

Λογοδοσίας (IAM Network). Επιπλέον, εκδίδει ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό.  

 

4.3.5. Complaints Mechanism (CM) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(European Investment Bank – EIB)111, ο οποίος περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF), ιδρύθηκε το 2008 και η πολιτική λειτουργίας που 

ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2011. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία της εκ νέου αναθεώρησής της, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 

2017.  Αναφορικά με την δομή λειτουργίας του μηχανισμού, υπάρχει ένας επικεφαλής και στη 

συνέχεια λειτουργεί ένα γραφείο για την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης, ένα για την 

λειτουργία της επίλυσης διαφορών και ένα ακόμη για την επικοινωνία και την οργάνωση 

ενημερωτικών εκδηλώσεων, ενώ όλος ο μηχανισμός υποστηρίζεται από επιτελικό προσωπικό και 

γραμματεία. Όσον αφορά τη χρήση νομικών συμβουλών για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός 

διαθέτει τους δικούς του συμβούλους, αλλά, αν χρειαστεί, μπορεί να απευθυνθεί στο νομικό τμήμα 

του ομίλου. 

Ο CM δέχεται παράπονα που αφορούν οποιαδήποτε κακοδιαχείριση στη λειτουργία των 

δύο ιδρυμάτων του ομίλου, είτε είναι σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από αυτά έργα, είτε όχι. 

Συγκεκριμένα, δέχεται παράπονα για ζητήματα πρόσβασης σε πληροφορίες, ζητήματα που 

αφορούν στις σχέσεις με τους πελάτες, ζητήματα διακυβέρνησης, ζητήματα ανθρωπίνων πόρων 

και ζητήματα προμηθειών, ενώ, όσον αφορά τα παράπονα σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούν 

τα δύο ιδρύματα, ο μηχανισμός δέχεται επιπλέον και παράπονα για ζητήματα περιβαλλοντικών  

και κοινωνικών επιπτώσεων. Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας 

δεν δέχεται παράπονα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα απάτης ή διαφθοράς, ζητήματα 

για τα οποία εξελίσσεται ήδη δικαστική διαμάχη ή εξετάζονται από άλλους ένδικους ή μη 

μηχανισμούς, κακοήθη, επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν σκοπό την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με δόλια μέσα, ζητήματα που αφορούν άλλους 

διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή τοπικές αρχές και παράπονα από μέλη του προσωπικού του 

ομίλου για την σχέση τους με τον όμιλο. 

                                                           
111 http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm  
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Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο CM δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν επηρεάζεται προσωπικά ή όχι, ενώ γίνονται 

δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον 

μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης διευκολύνεται ο παραπονούμενος  (ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα) 

και δίνοντας πληροφορίες για το θέμα που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επηρεάζεται, την 

ταυτότητά του (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), και ποιο είναι το επιδιωκόμενο από 

αυτόν αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά εφόσον κατατεθούν 

εντός ενός έτους από τη στιγμή που είναι λογικό να γνωρίζει ο παραπονούμενος τα στοιχεία που 

τον επηρεάζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση έως την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του δανείου 

από τον πελάτη..  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο CM για την διαχείριση των παραπόνων είναι, τόσο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης της τράπεζας με τις πολιτικές της, όσο και η επίλυση διαφορών. 

Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος ως προς την 

εγκυρότητά του, αποφασίζει, κατά περίπτωση και ανάλογα με το ζήτημα για το οποίο υποβλήθηκε 

το παράπονο, αν θα ακολουθήσει την διαδικασία που ονομάζει «κανονική» και περιλαμβάνει την 

λειτουργία επίλυσης διαφορών, ή την διαδικασία που ονομάζει «εκτεταμένη» και περιλαμβάνει, 

επιπλέον, και την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της 

διαδικασίας, παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών. Επιπλέον, 

όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες 

αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, όπου, διατηρεί βάση δεδομένων 

καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει και 

συμβουλευτικό ρόλο προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση των ιδρυμάτων, ενώ μεριμνάει 

και για την ενημέρωση της κοινωνίας αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές 

εκδηλώσεις σε συνεργασία και με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών 

Λογοδοσίας (IAM Network). Επιπλέον, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό 

του μηχανισμού σχετικά με την γνώση που αποκόμισαν από την διαχείριση των υποθέσεών τους, 

αλλά και την βελτίωση του μηχανισμού συνολικά. 



 

69 

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο ανεξάρτητος μηχανισμός 

λογοδοσίας του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας που μπορεί να ακολουθήσει όποιος θέλει να καταθέσει ένα παράπονο για περιπτώσεις 

κακοδιαχείρισης σε ένα από τα ιδρύματα του ομίλου. Το δεύτερο στάδιο είναι η προσφυγή στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (European Ombudsman)112, μηχανισμός ο οποίος, επίσης, αποτελεί 

μέλος του IAM Network, αλλά αφορά την λειτουργία όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και όχι αποκλειστικά των δύο ιδρυμάτων. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν μείνει 

ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ακολούθησε ο μηχανισμός λογοδοσίας 

του ομίλου για την υπόθεσή του, μπορεί να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος 

θα εξετάσει εκ νέου την υπόθεση ανεξάρτητα και από τον μηχανισμό και από τα ιδρύματα. 

 

4.3.6. Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας του ομίλου της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης 

(Inter-American Development Bank Group – IADB)113  ιδρύθηκε αρχικά το 1994 ως ο δεύτερος 

μηχανισμός λογοδοσίας παγκοσμίως, αλλά με την τωρινή ολοκληρωμένη του μορφή λειτουργεί 

από το 2010. Η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 

2015, με την οποία συμπεριλήφθηκε στην δικαιοδοσία του μηχανισμού  και το τρίτο ίδρυμα του 

ομίλου. Υπεύθυνος του μηχανισμού είναι ο διευθυντής του, ενώ απασχολείται επιπλέον τεχνικό 

και επιτελικό προσωπικό. Καθεμία από τις δύο λειτουργίες που αναλαμβάνει ο μηχανισμός 

(έλεγχος συμμόρφωσης και επίλυση διαφορών) έχει δικό της συντονιστή, ενώ συγκεκριμένα για 

την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης υπάρχει, επιπλέον, μία Ομάδα Ειδικών που την 

υποστηρίζει. Όταν απαιτείται νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός απευθύνεται 

στο νομικό τμήμα του ομίλου ή σε εξωτερικούς συμβούλους, ανάλογα την περίσταση. 

Ο MICI δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που κάποια ενέργεια ή απόφαση των ιδρυμάτων του ομίλου 

σχετικά με το εκάστοτε έργο επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία και αυτή η επίδραση είναι 

αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του αντίστοιχου ιδρύματος με τις θεσπισμένες πολιτικές του. 

Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας δεν δέχεται παράπονα από 

                                                           
112 http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces  
113 http://www.iadb.org/en/mici/home,1752.html  
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τους πολίτες περιλαμβάνουν, αρχικά, ζητήματα προμηθειών, ζητήματα που αφορούν 

συγκεκριμένες ενέργειες του προσωπικού και  ζητήματα απάτης ή διαφθοράς.114 Επιπλέον, ο 

μηχανισμός δεν δέχεται παράπονα για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα για τα οποία 

εξελίσσεται ήδη δικαστική διαμάχη, κακοήθη, επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, ζητήματα για τα 

οποία έχει γίνει αίτημα στο παρελθόν και ο μηχανισμός έχει βγάλει πορίσματα, εκτός αν έχουν 

προκύψει νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 

πολιτικών του και ζητήματα που σχετίζονται με έργα που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο MICI δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον 

δύο άτομα, ενώ γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους. Τα αιτήματα μπορούν να 

κατατεθούν στον μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια γλώσσα 

διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που 

επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), τον 

τρόπο που έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το ίδρυμα, ποια από τις δύο διαδικασίες θέλουν 

να ακολουθήσουν (έλεγχος συμμόρφωσης ή επίλυση διαφορών ή και τις δύο), και αν επιθυμούν 

διατήρηση της εμπιστευτικότητας, τους λόγους για αυτή την επιλογή. Επιπλέον, τα αιτήματα 

παραπόνων γίνονται αποδεκτά εφόσον κατατεθούν εντός το πολύ δύο ετών από την τελευταία 

εκταμίευση από τον πελάτη.  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο MICI για την διαχείριση των παραπόνων είναι, όπως 

είδαμε, τόσο ο έλεγχος συμμόρφωσης του εκάστοτε ιδρύματος με τις πολιτικές του, όσο και η 

επίλυση διαφορών. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε 

αιτήματος ως προς την εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση ποια από τις δύο λειτουργίες 

θα ακολουθήσει. Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, όταν χρειάζεται, στέλνοντας 

το αίτημα στον αντίστοιχο συντονιστή, ξεκινώντας πάντα από την διαδικασία επίλυσης διαφορών, 

εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στην αποφασισμένη διαδικασία. Διαφορετικά, το αίτημα πάει 

κατευθείαν στον συντονιστή της λειτουργίας του ελέγχου συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, στο 

τέλος της διαδικασίας, ο μηχανισμός παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και 

ενεργειών, για μία περίοδο πέντε ετών. Επιπλέον, όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας 

                                                           
114 Λειτουργούν ξεχωριστοί μηχανισμοί που ασχολούνται αποκλειστικά με καθένα από αυτά τα ζητήματα. 
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που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του, όπου, το κάθε γραφείο χωριστά, διατηρεί βάση δεδομένων καταγραφής των 

αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός του ομίλου της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης δεν έχει 

συμβουλευτικό ρόλο προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση του ομίλου, όμως μεριμνάει 

και για την ενημέρωση της κοινωνίας και του προσωπικού του ομίλου αναφορικά με την 

λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, διοργανώνει ενημερωτικές 

εκδηλώσεις για το προσωπικό του μηχανισμού σχετικά με την γνώση που αποκόμισαν από την 

διαχείριση των υποθέσεών τους, αλλά και την βελτίωση του μηχανισμού συνολικά. 

 

4.3.7. Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έχει στην αρμοδιότητά του δύο από τα ιδρύματα του 

ομίλου της Παγκόσμια Τράπεζας (World Bank Group – WB) και συγκεκριμένα, τον Διεθνή 

Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation – IFC) και τον Πολυμερή 

Οργανισμό Εγγύησης Επενδύσεων (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA)115.  Ο 

CAO ιδρύθηκε το 1999 και η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε 

τελευταία φορά το 2012, με την οποία εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές. Επικεφαλής του 

μηχανισμού είναι ο αντιπρόεδρός του, ενώ απασχολείται επιπλέον επιτελικό προσωπικό, καθώς 

και ειδικοί σύμβουλοι. Όταν απαιτείται νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός 

απευθύνεται στο Γενικό Νομικό Σύμβουλο του ίδιου του μηχανισμού. 

Ο CAO δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που αυτό επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία ή το περιβάλλον. Οι 

περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας δεν δέχεται παράπονα από τους πολίτες 

περιλαμβάνουν, ζητήματα προμηθειών, ζητήματα απάτης ή διαφθοράς116, κακοήθη, επιπόλαια και 

ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με δόλια μέσα, καθώς και παράπονα που αφορούν κάποιο από τα άλλα δύο ιδρύματα του ομίλου 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλαδή  την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή τον 

Διεθνή Οργανισμός Ανάπτυξης, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλου ανεξάρτητου 

                                                           
115 http://www.cao-ombudsman.org/  
116 Λειτουργεί ξεχωριστός μηχανισμός στον όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό 
το ζήτημα. 
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μηχανισμού λογοδοσίας του ομίλου που ονομάζεται Inspection Panel και θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά παρακάτω. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο CAO δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα ή 

παραπάνω άτομα που επηρεάζονται από το έργο ενός εκ των δύο ιδρυμάτων, ενώ γίνονται δεκτά 

και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον μηχανισμό με 

έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια γλώσσα διευκολύνονται και δίνοντας 

πληροφορίες για το έργο που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, 

την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), αν έχει γίνει προηγούμενη 

επικοινωνία με το εκάστοτε ίδρυμα, αν επιθυμούν διατήρηση της εμπιστευτικότητας, και ποιο 

είναι το επιδιωκόμενο από αυτούς αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται 

αποδεκτά ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής τους, χωρίς περιορισμό.  

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο CAO για την διαχείριση των παραπόνων είναι, τόσο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης του εκάστοτε ιδρύματος με τις πολιτικές του, όσο και η επίλυση διαφορών. 

Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος ως προς την 

εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση ποια από τις δύο λειτουργίες θα ακολουθήσει. 

Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, όταν χρειάζεται, στέλνοντας το αίτημα στον 

αντίστοιχο συντονιστή, ξεκινώντας πάντα από την διαδικασία επίλυσης διαφορών, εφόσον αυτή 

περιλαμβάνεται στην αποφασισμένη διαδικασία. Διαφορετικά, το αίτημα πάει κατευθείαν στον 

συντονιστή της λειτουργίας του ελέγχου συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της 

διαδικασίας, ο μηχανισμός παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και 

ενεργειών. Επιπλέον, όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα 

καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, διατηρεί 

βάση δεδομένων καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης και του Πολυμερή 

Οργανισμού Εγγύησης Επενδύσεων έχει και συμβουλευτικό ρόλο προς τον Πρόεδρο και την 

ανώτατη Διοίκηση του ομίλου, όμως μεριμνάει και για την ενημέρωση της κοινωνίας και του 

προσωπικού του ομίλου αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις. 

Επιπλέον, εκδίδει ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό. 
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4.3.8. Office of Examiner for Environmental Guidelines (OEEG)  

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας (Japan 

Bank for International Cooperation – JBIC)117 ιδρύθηκε το 2002 και η πολιτική λειτουργίας που 

ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2015.  

4.3.9. Objection Procedures on Environmental Guidelines (OPEG) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας της Ιαπωνικής Ασφάλειας Εξαγωγών και Επενδύσεων 

(Nippon Export and Investment Insurance – NEXI)118  ιδρύθηκε το 2003 και η πολιτική 

λειτουργίας που ακολουθεί αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2015. 

Οι δύο παραπάνω μηχανισμοί θα παρουσιαστούν από κοινού, ως προς τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που εξετάζονται, λόγω της απόλυτα ίδιας δομής και διαδικασίας που ακολουθούν. 

Τονίζεται, ωστόσο, ότι είναι δύο διαφορετικοί μηχανισμοί που λειτουργούν ξεχωριστά και 

ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά με βάση τις ίδιες αρχές και διαδικασίες. 

Επικεφαλής του μηχανισμού, λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις, είναι ένας υπεύθυνος 

ερευνητής, ενώ απασχολείται επιπλέον επιτελικό προσωπικό και γραμματεία, καθώς και ειδικοί 

σύμβουλοι, όταν χρειάζεται. Τόσο ο OEEG, όσο και ο OPEG, δέχονται παράπονα που αφορούν 

αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους στην κοινωνία ή το 

περιβάλλον, και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του εκάστοτε ιδρύματος με τις 

πολιτικές του. Οι περιπτώσεις για τις οποίες οι δύο μηχανισμοί λογοδοσίας δεν δέχονται παράπονα 

από τους πολίτες περιλαμβάνουν, κακοήθη, επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν 

σκοπό την καθυστέρηση του έργου ή την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με δόλια 

μέσα, καθώς και αιτήματα που υποβάλλονται για πολιτικούς λόγους άσχετους με το έργο. 

 Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τους μηχανισμούς, πέρα από το να 

βρίσκεται αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχονται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, και οι δύο μηχανισμοί δέχονται παράπονα που έχουν υποβληθεί 

από τουλάχιστον δύο άτομα που επηρεάζονται από το έργο ενός εκ των δύο ιδρυμάτων, ενώ 

γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον 

μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, στα Αγγλικά, τα Ιαπωνικά ή την 

                                                           
117 https://www.jbic.go.jp/en/efforts/environment/disagree/procedure  
118 http://nexi.go.jp/en/environment/objection.html  
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επίσημη γλώσσα της χώρας που πραγματοποιείται το έργο και δίνοντας πληροφορίες για το έργο 

που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), με ποιον τρόπο έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με 

το ίδρυμα και τον πελάτη του, αν επιθυμούν διατήρηση της εμπιστευτικότητας, και ποιο είναι το 

επιδιωκόμενο από αυτούς αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά 

μέχρι την τελευταία εκταμίευση από τον πελάτη, ή έως ένα έτος μετά την τελική περιβαλλοντική 

αναφορά του αντίστοιχου ιδρύματος για το έργο. 

 Οι λειτουργίες που αναλαμβάνουν και οι δύο μηχανισμοί για την διαχείριση των 

παραπόνων είναι, τόσο ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις πολιτικές του εκάστοτε ιδρύματος, όσο και 

η επίλυση διαφορών. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε 

αιτήματος ως προς την εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση αν θα ξεκινήσει ή όχι την 

κεντρική του διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δύο διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, 

στο τέλος της διαδικασίας, ο κάθε μηχανισμός παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών. Επιπλέον, όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας 

που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του, διατηρεί βάση δεδομένων καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, οι δύο μηχανισμοί, της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας και της 

Ιαπωνικής Ασφάλειας Εξαγωγών και Επενδύσεων, δεν έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς τον 

Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση του κάθε ιδρύματος αντίστοιχα, όμως μεριμνούν για την 

ενημέρωση της κοινωνίας και του προσωπικού του ομίλου αναφορικά με την λειτουργία τους 

διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις μαζί και με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου Ανεξάρτητων 

Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network). Επιπλέον, εκδίδουν ετήσια αναφορά και γενικό 

ενημερωτικό υλικό. 

 

4.3.10. Complaints – Office of the Chief Compliance Officer (OCCO) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας Επενδυτικής Τράπεζας των Βορειοευρωπαϊκών Χωρών  

(Nordic Investment Bank – NIB)119 ιδρύθηκε το 2008 και η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί 

σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2016. Υπεύθυνος του μηχανισμού είναι ο υπεύθυνος 

                                                           
119 http://www.nib.int/contact_us/report_misconduct_corruption_and_non-compliance  
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συμμόρφωσης της τράπεζας, στο γραφείο του οποίου λειτουργεί ο μηχανισμός, ενώ, επιπλέον, 

στον μηχανισμό απασχολούνται και ειδικοί σύμβουλοι, όταν χρειάζεται.  

Ο OCCO δέχεται παράπονα που αφορούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των ενεργειών ή 

των αποφάσεων της τράπεζας με τις πολιτικές της, ανεξαρτήτως της επίδρασής τους. Οι 

περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας της τράπεζας δεν δέχεται παράπονα από τους 

πολίτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα απάτης, διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας120. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο OCCO, δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα ή 

περισσότερα άτομα που επηρεάζονται από κάποια ενέργεια της τράπεζας. Επίσης, γίνονται δεκτά 

και αιτήματα μέσω των αντιπροσώπων των παραπάνω πολιτών. Τα αιτήματα μπορούν να 

κατατεθούν στον μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της 

φόρμας στην ιστοσελίδα του, ή και προφορικά, σε όποια γλώσσα διευκολύνονται και δίνοντας 

πληροφορίες για την περίπτωση μη συμμόρφωσης που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά 

στους ενδιαφερόμενους και την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) . 

Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής τους, 

χωρίς περιορισμό. 

Η λειτουργία που αναλαμβάνει ο OCCO για την διαχείριση των παραπόνων είναι μόνο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές της τράπεζας για κάθε ζήτημα. 

Όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα παράπονα που λαμβάνει, ο μηχανισμός δεν 

δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες, όμως σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει συνεχή συνεργασία 

και επικοινωνία με τους παραπονούμενους και την χρηματοδοτούμενη εταιρία. Τέλος, ο 

μηχανισμός της Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών Χωρών  δεν έχει συμβουλευτικό 

ρόλο προς το ίδρυμα, όμως μεριμνάει για την ενημέρωση της κοινωνίας, αναφορικά με την 

λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις, μαζί με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου 

Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας (IAM Network) και εκδίδοντας ετήσια αναφορά και 

γενικό ενημερωτικό υλικό.  

 

                                                           
120 Λειτουργεί ξεχωριστός μηχανισμός στην τράπεζα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα. 
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4.3.11. Office of Accountability (OA) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας του Σωματείου Υπερπόντιων Ιδιωτικών Επενδύσεων 

(Overseas Private Investment Corporation – OPIC)121 ιδρύθηκε το 2005 και η πολιτική 

λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2014. Επικεφαλής του 

μηχανισμού είναι ο διευθυντής του, ενώ απασχολείται επιπλέον επιτελικό προσωπικό, καθώς και 

ειδικοί σύμβουλοι, όταν χρειάζεται. 

Ο OA δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την τράπεζα έργα, και 

συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που αυτό επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία ή το περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι 

περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας δεν δέχεται παράπονα από τους πολίτες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα προμηθειών, ζητήματα απάτης, διαφθοράς ή άλλων 

εγκληματικών δραστηριοτήτων, κακοήθη, επιπόλαια και ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που 

σχετίζονται με έργα που δεν υποστηρίζει το ίδρυμα, αιτήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με δόλια μέσα και ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού πέρα από 

την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο OA δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από ένα ή 

παραπάνω άτομα που επηρεάζονται από κάποιο έργο του σωματείου, ενώ γίνονται δεκτά και 

αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους. Συγκεκριμένα για την λειτουργία επίλυσης διαφορών, αίτημα 

μπορεί να υποβάλει και κάποιος πελάτης του ιδρύματος. Τα αιτήματα μπορούν να κατατεθούν 

στον μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της φόρμας στην 

ιστοσελίδα του, στα Αγγλικά ή στην μητρική τους γλώσσα, και δίνοντας πληροφορίες για το έργο 

που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το ίδρυμα, 

αν επιθυμούν διατήρηση της εμπιστευτικότητας και για ποιους λόγους. Επιπλέον, τα αιτήματα 

παραπόνων γίνονται αποδεκτά μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου από τον πελάτη. 

Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει ο OA για την διαχείριση των παραπόνων είναι, τόσο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης του εκάστοτε ιδρύματος με τις πολιτικές του, όσο και η επίλυση διαφορών. 

                                                           
121 http://www.opic.gov/who-we-are/office-of-accountability  
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Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, μετά την αρχική αξιολόγηση του κάθε αιτήματος ως προς την 

εγκυρότητά του, αποφασίζει κατά περίπτωση ποια από τις δύο λειτουργίες θα ακολουθήσει. 

Μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει και τις δύο, όταν χρειάζεται, ξεκινώντας πάντα από την 

διαδικασία επίλυσης διαφορών, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στην αποφασισμένη διαδικασία. 

Διαφορετικά, η διαδικασία ξεκινάει κατευθείαν από την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της διαδικασίας, ο μηχανισμός παρακολουθεί την εφαρμογή των 

προτεινόμενων λύσεων και ενεργειών συντάσσοντας ετήσιες αναφορές. Επιπλέον, όλες οι 

αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες 

αναφορές του μηχανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, διατηρεί βάση δεδομένων 

καταγραφής των αιτημάτων που λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός του Σωματείου Υπερπόντιων Ιδιωτικών Επενδύσεων δεν έχει 

συμβουλευτικό ρόλο προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη Διοίκηση του ιδρύματος, όμως μεριμνάει 

για την ενημέρωση της κοινωνίας και των πελατών του αναφορικά με την λειτουργία του 

διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και εκδίδοντας ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον, εκδίδει 

ετήσια αναφορά για την συνολική λειτουργία του, αλλά και τακτικές αναφορές αποτυπώνοντας 

την γνώση που απέκτησε από την διαχείριση των υποθέσεών του. 

 

4.3.12. Inspection Panel (IP) 

Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έχει στην αρμοδιότητά του δύο από τα ιδρύματα του 

ομίλου της Παγκόσμια Τράπεζας (World Bank Group – WB) και συγκεκριμένα, την Διεθνή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and 

Development – IBRD) και τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (International Development 

Association – IDA)122. Ο IP ιδρύθηκε το 1993, ως ο πρώτος ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας 

σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παγκοσμίως, έπειτα από έντονη κοινωνική απαίτηση, όπως 

είδαμε στο κεφάλαιο 3. Η πολιτική λειτουργίας που ακολουθεί σήμερα αναθεωρήθηκε τελευταία 

φορά το 2014, με την οποία εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές, ενώ ακόμα ένα παράρτημα 

συμπληρώθηκε στις αρχές του 2016. Ο μηχανισμός αποτελείται από μία κεντρική Επιτροπή τριών 

μελών, το ένα εκ των οποίων είναι επικεφαλής, ενώ απασχολείται και επιπλέον προσωπικός στη 

                                                           
122 http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Home.aspx  
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γραμματεία. Όταν απαιτείται νομική συμβουλή για τις υποθέσεις του, ο μηχανισμός απευθύνεται 

στο νομικό τμήμα του εκάστοτε ιδρύματος. 

Ο IP δέχεται παράπονα που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από τα δύο ιδρύματα έργα, 

και συγκεκριμένα, για περιπτώσεις που αυτό επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία ή το περιβάλλον. 

Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο μηχανισμός λογοδοσίας δεν δέχεται παράπονα από τους πολίτες 

περιλαμβάνουν, ζητήματα προμηθειών, ζητήματα απάτης ή διαφθοράς123, κακοήθη, επιπόλαια και 

ανώνυμα αιτήματα, αιτήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με δόλια μέσα, ζητήματα για τα οποία έχει γίνει ξανά αίτημα στο παρελθόν και ο μηχανισμός έχει 

βγάλει πορίσματα, εκτός αν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, καθώς και 

παράπονα που αφορούν κάποιο από τα άλλα δύο ιδρύματα του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

δηλαδή  τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης και τον Πολυμερή Οργανισμό Εγγύησης 

Επενδύσεων, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλου ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας 

του ομίλου που ονομάζεται Compliance Advisor Ombudsman και παρουσιάστηκε ήδη αναλυτικά 

παραπάνω. 

Προκειμένου ένα αίτημα να γίνει αποδεκτό από τον μηχανισμό, πέρα από το να βρίσκεται 

αυτό εντός του τύπου παραπόνων που αποδέχεται, πρέπει επιπλέον να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ο IP δέχεται παράπονα που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον 

δύο άτομα που επηρεάζονται από το έργο ενός εκ των δύο ιδρυμάτων και βρίσκονται στην περιοχή 

που πραγματοποιείται το έργο, ενώ γίνονται δεκτά και αιτήματα μέσω αντιπροσώπων τους124. Τα 

αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον μηχανισμό με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη 

επιστολή στα Αγγλικά ή στην γλώσσα της περιοχής και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που 

αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) και αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το 

αντίστοιχο ίδρυμα. Επιπλέον, τα αιτήματα παραπόνων γίνονται αποδεκτά μέχρι να ολοκληρωθεί 

το 95% της εκταμίευσης από τον πελάτη. 

 Η λειτουργία που αναλαμβάνει ο IP για την διαχείριση των παραπόνων είναι, μόνο ο 

έλεγχος συμμόρφωσης του εκάστοτε ιδρύματος με τις πολιτικές του. Όμως, σύμφωνα με την 

                                                           
123 Λειτουργεί ξεχωριστός μηχανισμός στον όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό 
το ζήτημα. 
124 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κάτοικο της 
περιοχής. 
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τελευταία προσθήκη στα παραρτήματα της πολιτικής λειτουργίας του, ο μηχανισμός, με την λήψη 

του αιτήματος κάνει μία προσέγγιση να επιλύσει τα τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα 

από διαπραγματεύσεις και διάλογο μεταξύ των μερών. Αν αυτή η προσπάθεια δεν επιτύχει, τότε 

ξεκινά η βασική διαδικασία του ελέγχου συμμόρφωσης που ακολουθεί ο μηχανισμός, αφού πρώτα 

αξιολογήσει το κάθε αίτημα ως προς την εγκυρότητά του. Όλες οι αναφορές και οι επιστολές 

επικοινωνίας που αφορούν τα παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, διατηρεί βάση δεδομένων καταγραφής των αιτημάτων που 

λαμβάνει. 

Τέλος, ο μηχανισμός της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και του 

Διεθνή Οργανισμού Ανάπτυξης δεν έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Πρόεδρο και την ανώτατη 

Διοίκηση του ομίλου, όμως μεριμνάει και για την ενημέρωση της κοινωνίας και του προσωπικού 

του ομίλου αναφορικά με την λειτουργία του διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις αυτόνομα ή 

σε συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του Δικτύου Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας 

(IAM Network). Επιπλέον, εκδίδει ετήσια αναφορά αλλά και τακτικές αναφορές αποτυπώνοντας 

την γνώση που απέκτησε από την διαχείριση των υποθέσεών του. 

 

 

4.4. Συγκριτική Απεικόνιση Των Διαφορετικών Μηχανισμών Του Δικτύου 

 

Από την παραπάνω παρουσίαση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο IAM 

Network, μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικές διαφορές στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

για ορισμένα ζητήματα, ενώ για ορισμένα άλλα παρατηρείται ένα κοινό μοτίβο.  

Αρχικά, από τις κυριότερες διαφορές που συναντάμε είναι στον τύπο των παραπόνων που 

αποδέχονται οι μηχανισμοί, αφού άλλοι αποδέχονται μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κάποιο 

έργο που χρηματοδοτεί το ίδρυμα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία ή το περιβάλλον 

(Έργο – κοινωνία/περιβ.), άλλοι αιτήματα που αφορούν οποιαδήποτε κακοδιαχείριση από 

πλευράς του ιδρύματος (Κακοδιαχείριση), άλλοι αιτήματα που αφορούν περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης του ιδρύματος με τις πολιτικές του ( Μη συμμόρφωση) και άλλοι περιπτώσεις που 

αφορούν μη συμμόρφωση αλλά που έχουν και επίπτωση στην κοινωνία ή το περιβάλλον (Μη 
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συμμόρφωση – κοινωνία/περιβ.). Αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα, όπου είναι φανερό ποια είναι η προτίμηση των πολλών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.125 Τύπος των παραπόνων που δέχονται οι μηχανισμοί του δικτύου IAM 
Network 
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Έργο – 
κοινωνία/περιβ. 

● ●  
●  ● ●    ● ● 7 

Κακοδιαχείριση    ●  ●        2 
Μη συμμόρφωση          ●   1 
Μη συμμόρφωση – 
κοινωνία/περιβ. 

       ● ●    2 

 

Ακόμα μία σημαντική διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των μηχανισμών είναι στο ποιες 

από τις τρεις λειτουργίες που εξετάσαμε αναλαμβάνει ο κάθε ένας, δηλαδή τον έλεγχο 

συμμόρφωσης, την επίλυση διαφορών και την συμβουλευτική. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, όπου βλέπουμε ότι όλοι ανεξαιρέτως εφαρμόζουν την 

λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης, η οποία είναι άλλωστε βασικός σκοπός του θεσμού των 

ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας, οι περισσότεροι εφαρμόζουν επιπλέον και την λειτουργία 

της επίλυσης διαφορών, ενώ μόνο τέσσερις έχουν και συμβουλευτικό ρόλο προς την Ανώτατη 

Διοίκηση του ιδρύματός τους. Είναι γεγονός, ότι ένας μηχανισμός που δίνει την επιλογή της 

διαδικασίας επίλυσης διαφορών στα εμπλεκόμενα μέρη, ή και αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο 

προς το ίδρυμα που εκπροσωπεί είναι περισσότερο αποτελεσματικός, αφού τα οφέλη είναι 

σημαντικά, όπως αναλύθηκε και παραπάνω. 

 

 

 

                                                           
125 Σε αυτόν τον πίνακα, αλλά και τους επόμενους, στην πρώτη οριζόντια γραμμή βρίσκονται κάθε φορά τα αρχικά 
του ονόματος κάθε ιδρύματος. 



 

81 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. Λειτουργίες που εφαρμόζουν οι μηχανισμοί του δικτύου IAM Network  
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Έλεγχος συμμόρφωσης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 
Επίλυση διαφορών ● ●  ● ● ● ● ● ●  ●  9 
Συμβουλευτική  ● ●   ●  ●      4 

 

Επιπλέον, ακόμα ένα χαρακτηριστικό στο οποίο συναντώνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των μηχανισμών λογοδοσίας είναι ο τρόπος που ενεργοποιείται κάθε φορά η κατάλληλη 

λειτουργία για την διαχείριση του εκάστοτε αιτήματος. Οι μηχανισμοί που έχουν και τις δύο 

λειτουργίες, του ελέγχου συμμόρφωσης και της επίλυσης διαφορών, παρουσιάζουν διαφορετικές 

τακτικές ως προς το ποια από τις δύο χρησιμοποιείται και πότε . Άλλοι μηχανισμοί διαθέτουν και 

τις δύο λειτουργίες σε μία ενιαία διαδικασία, άλλοι επιλέγουν ποια από τις δύο είναι πιο 

κατάλληλη για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, άλλοι ζητάν από τους πολίτες που υποβάλουν το αίτημα 

να επιλέξουν ποια από τις δύο λειτουργίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν, άλλοι ενεργοποιούν και 

τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, ενώ άλλοι ξεκινούν την μία μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η άλλη. 

Κάθε τακτική παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, αλλά σε γενικές γραμμές, 

όσο μεγαλύτερη ελευθερία δίνεται από την πολιτική του μηχανισμού στον τρόπο διαχείρισης κάθε 

υπόθεσης, τόσο θετικότερο είναι για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς τον συγκεκριμένο 

μηχανισμό.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας, είδαμε από 

τις παραπάνω παρουσιάσεις ότι όλοι οι μηχανισμοί φροντίζουν να τις διασφαλίζουν, έχοντας 

επικοινωνία μόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του εκάστοτε ιδρύματος, αλλά 

και αναζητώντας νομική συμβουλή όταν χρειάζεται από το νομικό τμήμα του εκάστοτε ιδρύματος 

φροντίζοντας να απασχολούν υπάλληλο που δεν είχε ανάμειξη στο έργο ή την απόφαση που 

εξετάζει η υπόθεση.  

Σχετικά με την προσβασιμότητα του κάθε μηχανισμού, φαίνεται πως καθένας 

διαφοροποιεί αρκετά τις πρακτικές του και θέτει τα κριτήρια και τους τρόπους επικοινωνίας με 

τους πολίτες που θέλουν να υποβάλλουν ένα παράπονο. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα 
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χαρακτηριστικά που είδαμε στις παραπάνω παρουσιάσεις για κάθε μηχανισμό, δείχνοντας αν έχει 

ή όχι καθένα από τα χαρακτηριστικά της στήλης. Έτσι, γίνεται ευκολότερη η σύγκριση μεταξύ 

τους αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης που προσφέρουν, αφού όσο περισσότερα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στην πρώτη στήλη διαθέτουν, τόσο πιο εύκολη κάνουν την 

πρόσβαση στους πολίτες που θέλουν να υποβάλλουν ένα αίτημα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας στους μηχανισμούς του δικτύου IAM 
Network 
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Ένας πολίτης   ● ● ●  ●   ● ●  6 
Με εκπρόσωπο ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 
Χωρίς κριτήριο 
από την περιοχή 

  ● ●126 ● ● ●   ● ●  7 

Ανώνυμα   ●       ●   2 
Διαχείριση με 
εμπιστευτικότητα  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 

Προφορικά ●  ●       ●   3 
Ηλεκτρονική 
φόρμα/e-mail  

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 

Χωρίς χρονικό όριο   ●    ●   ●   3 
Επιλογή γλώσσας ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται, ότι όλοι σχεδόν οι μηχανισμοί προσφέρουν τη 

δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων από κάποιο εκπρόσωπο των επηρεαζόμενων πολιτών, με 

δυνατότητα επιλογής κάποιας γλώσσας που τους εξυπηρετεί και φροντίζουν να διαχειρίζονται με 

εμπιστευτικότητα τις υποθέσεις τους, διαχειριζόμενοι τις υποθέσεις των παραπονούμενων 

πολιτών με εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μηχανισμών δίνουν τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος είτε μέσα από κάποια ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα 

τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμη, οι μισοί μηχανισμοί προσφέρουν τη 

                                                           
126 Δεν έχει κριτήριο από την περιοχή μόνο για τα αιτήματα που αφορούν την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης, 
ενώ για την λειτουργία της επίλυσης διαφορών έχει.  
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δυνατότητα υποβολής παραπόνου και από ένα μόνο άτομο, ενώ δεν προκαθορίζουν ότι οι πολίτες 

που υποβάλλουν αίτημα παραπόνου πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή όπου πραγματοποιείται 

το έργο. Τέλος, βλέπουμε ότι μόνο τρεις μηχανισμοί δεν διατηρούν καμία προθεσμία υποβολής 

αιτήματος και δίνουν τη δυνατότητα προφορικής υποβολής του αιτήματος των πολιτών, ενώ μόνο 

δύο αποδέχονται ανώνυμα αιτήματα, ακόμα και αν διευκρινίζουν ότι είναι δύσκολη η διαχείριση 

αυτών των αιτημάτων. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι μηχανισμοί λογοδοσίας παρέχουν 

διευκολύνσεις στους πολίτες για την πρόσβασή τους στο μηχανισμό, άλλοι περισσότερες, άλλοι 

λιγότερες.  

Όσον αφορά τα στοιχεία που ζητάνε οι μηχανισμοί να περιλαμβάνονται στα αιτήματα των 

πολιτών, είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι τις περισσότερες φορές ακόμα και αν κάποιο από 

αυτά δεν το έχουν διαθέσιμο οι πολίτες, μπορούν να το παρουσιάσουν αργότερα χωρίς να χάσει 

την εγκυρότητά του το αίτημά τους. Αυτό ισχύει ακόμα και για σημαντικά στοιχεία, όπως η 

επίσημη εξουσιοδότηση που χρειάζεται να προσκομίσουν σε περίπτωση εκπροσώπησης από 

άλλον πολίτη ή μη κυβερνητικό οργανισμό, η οποία θεωρείται από όλους τους μηχανισμούς (που 

αποδέχονται αιτήματα μέσω εκπροσώπου) απαραίτητη. 

 Στην παραπάνω παρουσίαση των δώδεκα μηχανισμών λογοδοσίας δεν περιλαμβάνονται 

οι συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθεί κάθε μηχανισμός για την υλοποίηση των 

λειτουργιών του ελέγχου συμμόρφωσης και της επίλυσης διαφορών, η σειρά των βημάτων που 

ακολουθούνται ή οι πρακτικές που χρησιμοποιούν, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία και πολλά 

βήματα σε κάθε διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, όμως, μία τυπική διαδικασία διαχείρισης ενός 

αιτήματος παραπόνου, περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Παραλαβή του αιτήματος και αρχειοθέτηση 

2. Έλεγχος των κριτηρίων αποδοχής του αιτήματος 

3. Έλεγχος συμμόρφωσης ή/και επίλυση διαφορών 

4. Τελική αναφορά των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της διαδικασίας με 

προτάσεις προς τη Διοίκηση του ιδρύματος 

5. Παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα βήματα που συναντώνται 

στους διάφορους μηχανισμούς κατά την υλοποίηση των λειτουργιών τους, και ποιοι από αυτούς 

ακολουθούν το καθένα. Ο πίνακας χωρίζεται με πιο έντονη μαύρη γραμμή σε τρία νοητά οριζόντια 

τμήματα, από τα οποία το πρώτο αφορά στην διαδικασία έγκρισης του αιτήματος, το δεύτερο στη 
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λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης (ΛΕΣ) και το τρίτο στη λειτουργία της επίλυσης διαφορών 

(ΛΕΔ). Σημειώνεται ότι ο πίνακας δεν αποτυπώνει την σειρά με την οποία εκτελούνται οι δύο 

λειτουργίες, όταν υπάρχει σειρά, αλλά μόνο τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωσή 

τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. Βήματα της διαδικασίας που ακολουθούν οι μηχανισμοί του δικτύου IAM 
Network 
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Αρχική αξιολόγηση    ●  ●  ● ● ●  ● 6 
Ειδοποίηση παραλαβής 127 ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 11 
Εγγραφή στο αρχείο ● ● ● ● ● ● ●   ●  128 9 
Πληροφορίες από την Διοίκηση ● ●  ●  ●    ● ● ● 7 
Έλεγχος κριτηρίων αποδοχής ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 
Αναφορά αποδοχής    ●  ● ● ● ●   ● 6 
Ειδοποίηση αποδοχής     ● ●  ● ● ● ●  6 
Απόφαση για ποια λειτουργία 
ξεκινάει ● ●   129 ● ●    ●  5 

Αναφορά εκκίνησης λειτουργίας ●     ●     ●  3 
Ειδοποίηση εκκίνησης λειτουργίας ● ●         ●  3 
Έγκριση από το ΔΣ    130        ● 2 
Έλεγχος κριτηρίων αποδοχής για 
ΛΕΣ ● ●  ● ●  ●    ●  6 

Αναφορά αποδοχής για ΛΕΣ ● ●  ● ●  ●    ●  6 
Έγκριση ΔΣ για ΛΕΣ ● ●  ●  ●       4 
Ειδοποίηση για εκκίνηση ΛΕΣ ● ●  ● ●  ●      5 

                                                           
127 Σε αυτό το βήμα αλλά και σε κάθε επόμενο που αναφέρεται η λέξη «ειδοποίηση» εννοείται ειδοποίηση 
τουλάχιστον των πολιτών που υπέβαλλαν το αίτημα, καθώς διαφορετικοί μηχανισμοί ακολουθούν διαφορετικές 
πρακτικές για το ποια μέρη ειδοποιούν σε κάθε βήμα (π.χ. την Διοίκηση, τον πελάτη, κ.α.). 
128 Ο μηχανισμός εφαρμόζει μία νέα προσέγγιση όπου με την παραλαβή του αιτήματος προσπαθεί να επιλύσει το 
πρόβλημα άμεσα και αν ικανοποιηθούν οι παραπονούμενοι κλείνει την υπόθεση χωρίς να προχωρήσει στην εγγραφή 
της στο αρχείο. Διαφορετικά προχωράει κανονικά στα επόμενα βήματα. 
129 Η ΕΙΒ δεν διαχωρίζει τις δυο λειτουργίες αλλά διαχωρίζει τον τύπο των παραπόνων που λαμβάνει και ανάλογα το 
θέμα ακολουθεί μία σύντομη ή μία πιο εκτεταμένη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές η σύντομη διαδικασία της μοιάζει 
με την λειτουργία επίλυσης διαφορών και η εκτεταμένη διαδικασία με την λειτουργία ελέγχου συμμόρφωσης, και 
έτσι έχουν αντιστοιχηθεί και στον πίνακα. 
130 Έγκριση χρειάζεται μόνο για την λειτουργία επίλυσης διαφορών. 



 

85 

 

Συμφωνία των όρων του ελέγχου  ●  ● ● ●     ●  5 
Έλεγχος συμμόρφωσης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 
Πρόχειρη αναφορά του ελέγχου131 ● ●  ● ● ● ●    ●  7 
Τελική αναφορά του ελέγχου ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 
Έγκριση ΔΣ για αναφορά ελέγχου ● ●    ● ● ● ● ●   7 
Σχέδιο Δράσης της Διοίκησης132 ● ●  ●  ●    ● ● ● 7 
Ειδοποίηση για Σχέδιο Δράσης ●   ●  ●    ●  ● 5 
Έγκριση ΔΣ για Σχέδιο Δράσης ● ●  ●  ●    ●  ● 6 
Παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίου ● ●  ● ● ● ● ● ●  ●  9 
Αναφορά/ές παρακολούθησης ● ●  ●  ●  ● ●  ●  7 
Έλεγχος κριτηρίων αποδοχής για 
ΛΕΔ 

 ●  ●         2 

Αναφορά αποδοχής για ΛΕΔ  ●  ●         2 
Έγκριση ΔΣ για ΛΕΔ    ●         1 
Ειδοποίηση για εκκίνηση ΛΕΔ  ●  ●         2 
Συμφωνία των όρων της διαδικασίας    ●         1 
Αξιολόγηση της υπόθεσης  ●   ● ● ●    ●  5 
Αναφορά αξιολόγησης  ●   ● ● ●    ●  5 
Ειδοποίηση για αναφορά 
αξιολόγησης 

     ● ●    ●  3 

Επίλυση διαφορών / Διαμεσολάβηση ● ●  ● ● ● ● ● ●  ●  9 
Πρόχειρη αναφορά διαδικασίας     ●        1 
Τελική αναφορά διαδικασίας ● ●  ● ● ●  ● ●  ●  8 
Έγκριση ΔΣ για αναφορά 
διαδικασίας 

●     ●  ● ●    4 

Παρακολούθηση εφαρμογής  ● ●  ●  ● ● ● ●  ●  8 
Αναφορά/ές παρακολούθησης ● ●  ●  ● ● ● ●  ●  8 
Τελική αναφορά υπόθεσης  ●   ●  ●    ●  4 

 

Ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί για την λειτουργία των ανωτέρω 

μηχανισμών και που εμποδίζει σημαντικά την πλήρη αποτελεσματικότητά τους, είναι το γεγονός 

ότι δεν διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης που 

προτείνουν στην Διοίκηση του εκάστοτε ιδρύματος. Επιπλέον, δεν έχουν την δυνατότητα να 

                                                           
131 Μεταξύ της «πρόχειρης αναφοράς» και της «τελικής αναφοράς» μεσολαβεί διάστημα διαβουλεύσεων, όπου, 
ανάλογα τον μηχανισμό, μπορεί να συμμετέχουν μόνο τα μέλη του μηχανισμού, η Διοίκηση, ο πελάτης, οι 
παραπονούμενοι πολίτες, νομικοί σύμβουλοι, κ.α. 
132 Εδώ συμπεριλαμβάνεται είτε σχέδιο δράσης που σχεδιάζει η Διοίκηση μόνη της μετά από παρότρυνση του 
μηχανισμού, είτε σχέδιο που σχεδιάζει για την Διοίκηση ο ίδιος ο μηχανισμό, είτε απλώς ενέργειες που προτείνει ο 
μηχανισμός να εφαρμόσει η Διοίκηση. 
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προβούν οι ίδιοι σε κάποιο είδος αποζημίωσης προς τους παραπονούμενους πολίτες, ακόμη και 

αν αποδειχθεί η ζημία που τυχόν προκλήθηκε στη ζωή ή το περιβάλλον τους. Τόσο η εφαρμογή 

μέτρων αποκατάστασης, όσο και η αποζημίωση για τυχόν αρνητικές επιδράσεις, επαφίονται στην 

ευχέρεια και την θέληση των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.   

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.5. παραπάνω, τέσσερις από τους ανωτέρω μηχανισμούς 

δεν έχουν καν την δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιοι για την εκκίνηση των διαδικασιών ελέγχου 

συμμόρφωσης ή επίλυσης διαφορών, αλλά χρειάζεται πρώτα έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ιδρύματος. Αυτό το χαρακτηριστικό περιορίζει ιδιαίτερα την ανεξαρτησία του 

μηχανισμού και, ακολούθως, και την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτόν οι ενδιαφερόμενοι 

πολίτες. Ακόμη, το γεγονός ότι κάποιοι από τους μηχανισμούς αυτούς δεν έχουν την δυνατότητα 

παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που προτείνουν, αλλά το έργο τους σταματά στην 

πρόταση λύσεων, είναι ιδιαίτερα περιοριστικό για την αποτελεσματικότητά τους. Το θετικό είναι 

ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνο δύο για την λειτουργία του ελέγχου συμμόρφωσης και τρεις 

για την λειτουργία της επίλυσης διαφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας 

που διατηρεί μία διεθνής αναπτυξιακή τράπεζα (η Τράπεζα) και, συγκεκριμένα, του τρόπου 

λειτουργίας του, της υπάρχουσας πολιτικής που εφαρμόζει και των χαρακτηριστικών της. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη διαδικασία τροποποίησης της πολιτικής του 

μηχανισμού και οι τελικές προτάσεις προς υιοθέτηση. Συγκεκριμένα, θα δούμε την μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε, τους στόχους που τέθηκαν, καθώς και την αξιολόγηση της παρούσας 

πολιτικής και του τρόπου διαχείρισης των παραπόνων από τον μηχανισμό, ώστε να εντοπιστούν 

τα δυνατά και τα αδύναμα χαρακτηριστικά του και να προταθούν, τελικά, οι πιο κατάλληλες 

πρακτικές για τη νέα τροποποιημένη πολιτική λειτουργίας του μηχανισμού της Τράπεζας. 

 

 

5.1. Ο Τρόπος Λειτουργίας Του Μηχανισμού 

 

Η Τράπεζα, στην οποία ανήκει ο μηχανισμός λογοδοσίας που εξετάζει η παρούσα εργασία, είναι 

μία διεθνής αναπτυξιακή τράπεζα, που αποτελείται από πάνω από δέκα χώρες-μέλη και 

δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη. Η ίδρυση του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της 

Τράπεζας αποφασίστηκε το 2007 από το Διοικητικό της Συμβούλιο (ΔΣ) και συμπεριλήφθηκε στο 

αναθεωρημένο Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας του ίδιου έτους. Η διαδικασία 

υλοποίησής του, καθώς και η δημιουργία της πολιτικής λειτουργίας του ολοκληρώθηκαν τελικά 

το 2009, μετά από διαβουλεύσεις και επιστάμενη έρευνα. 

Στόχος της ίδρυσης του μηχανισμού είναι η εξασφάλιση ότι η Τράπεζα ακολουθεί και 

σέβεται σε κάθε της ενέργεια τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει. Ταυτόχρονα, ο 

μηχανισμός αποτελεί το μέσο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί το κοινωνικό σύνολο, όταν κάποια 

ενέργεια της Τράπεζας καταπατά τα δικαιώματά του ή είναι επιβλαβής για την κοινωνία με 

οποιονδήποτε τρόπο. Στον μηχανισμό μπορεί να απευθυνθεί και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της 
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Τράπεζας όταν θέλει να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με κάποια αμφισβητήσιμη ενέργειά 

της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μηχανισμός μπορεί, αφενός να διευκρινίσει την συμμόρφωση ή 

μη της Τράπεζας με τις θεσπισμένες πολιτικές της και, αφετέρου, να προσπαθήσει να επιλύσει τα 

προβλήματα που τυχόν έχουν δημιουργηθεί.  

Έτσι, με την ίδρυση του μηχανισμού λογοδοσίας, ενισχύθηκε η ευθύνη της Τράπεζας για 

λογοδοσία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφάνεια στις αποφάσεις και τις 

ενέργειές της, καθώς και η συμμόρφωσή της με διεθνείς πρακτικές και κανονισμούς που 

στηρίζουν και προωθούν την αναγκαιότητα λειτουργίας μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας λειτουργεί μέσα στο τμήμα του Εσωτερικού 

Ελέγχου, το οποίο είναι απολύτως ανεξάρτητο τμήμα από την Διοίκηση της Τράπεζας και 

αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο (υπό την ιδιότητα του ως προέδρου του ΔΣ) και την 

Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη υπο-επιτροπή του ΔΣ. Το προσωπικό που 

απασχολείται στον ανεξάρτητο μηχανισμό λογοδοσίας της Τράπεζας είναι το προσωπικό του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ο επικεφαλής του. Τέλος, ο μηχανισμός χρηματοδοτείται από 

τον προϋπολογισμό του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ως διακριτή λειτουργία αυτού, ο οποίος 

εγκρίνεται ετησίως από την Επιτροπή Ελέγχου και το ΔΣ. 

 

 

5.2. Τα Χαρακτηριστικά Της Παρούσας Πολιτικής Του Μηχανισμού 

 

Η πολιτική που έχει θεσπίσει ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας περιγράφει τον τύπο 

παραπόνων που δέχεται, ποιος μπορεί να υποβάλει ένα παράπονο, με ποιον τρόπο,  ποιες 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με την υποβολή του, πώς γίνεται στη συνέχεια η επικοινωνία 

του μηχανισμού με αυτόν που υπέβαλε το παράπονο και ποια διαδικασία ακολουθείται κατά την 

διαχείρισή του. Επιπλέον, δίνει πληροφορίες για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας κατά την 

διαχείριση των αιτημάτων, για την επικοινωνία που έχει ο μηχανισμός με άλλα τμήματα της 

Τράπεζας, όταν χρειάζεται, καθώς και για την περιοδική αναθεώρηση αυτής της πολιτικής 

λειτουργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του μηχανισμού. Η πολιτική λειτουργίας του μηχανισμού 
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περιέχει όλες τις παραπάνω πληροφορίες αρκετά συνοπτικά, αλλά, σε κάθε περίπτωση πολύ 

κατανοητά και εύληπτα.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον τύπο παραπόνων που δέχεται ο μηχανισμός, η πολιτική 

του αναφέρει ξεκάθαρα ότι δέχεται κάθε είδους παράπονο που αφορά τα ζητήματα λειτουργίας 

της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) αιτημάτων για απάτη, διαφθορά, ξέπλυμα 

χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσα στην Τράπεζα ή μέσω των έργων που 

χρηματοδοτεί, για κακή συμπεριφορά των εργαζομένων, όπως παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας 

ή ψευδείς δηλώσεις, αλλά και παράπονα που αφορούν προμήθειες ή την διαδικασία υποβολής 

προσφορών, όπως παρατυπίες ή πράξεις απάτης. Για διευκρινήσεις σχετικά με τις παραπάνω 

παρατυπίες παραπέμπει σε άλλες σχετικές πολιτικές της Τράπεζας. Επιπλέον, η πολιτική 

λειτουργίας του μηχανισμού διευκρινίζει ότι δεν αποδέχεται για εξέταση αιτήματα κακοήθη, 

επιπόλαια ή που έχουν υποβληθεί με δόλο, ενώ αν κάποιο μέλος του προσωπικού της Τράπεζας 

αποδειχθεί ότι έδρασε με κακοήθη τρόπο δίνοντας πληροφορίες που γνώριζε ότι είναι ψευδείς, η 

πολιτική προβλέπει την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. 

Σύμφωνα με την πολιτική του μηχανισμού, αίτημα παραπόνου μπορεί να καταθέσει 

οποιοσδήποτε πολίτης, ομάδα πολιτών ή νομική οντότητα επηρεάζεται αρνητικά (ή αισθάνεται 

ότι επηρεάζεται αρνητικά) από κάποια απόφαση ή πρακτική της Τράπεζας ή κάποιο έργο που 

χρηματοδοτεί η Τράπεζα. Ακόμη και μέλη του προσωπικού της Τράπεζας μπορούν να υποβάλουν 

αίτημα παραπόνου για υποθέσεις που αφορούν οποιαδήποτε αμφισβητήσιμη ενέργεια της 

Τράπεζας σχετικά με την λειτουργία της, τα οικονομικά της, ή ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων. 

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής ενός αιτήματος στον μηχανισμό, η πολιτική του ορίζει 

ότι αυτό πρέπει να κατατεθεί στον επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου133, με έντυπη 

ή ηλεκτρονική επιστολή ή ακόμα και προφορικά. Συγκεκριμένα, τα μέσα με τα οποία μπορεί ένας 

ενδιαφερόμενος να υποβάλει ένα αίτημα είναι το φαξ, η επιστολή, η επιστολή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα και στο εσωτερικό δίκτυο της 

Τράπεζας, ένας τηλεφωνικός αριθμός που διατίθεται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και η 

διαπροσωπική επαφή με τον επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η γλώσσα 

                                                           
133 Αν κάποιο άλλο μέλος του προσωπικού της Τράπεζας παραλάβει το αίτημα θα πρέπει να το προωθήσει άμεσα 
στον επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 
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επικοινωνίας του μηχανισμού είναι τα αγγλικά και σε αυτή ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλλουν τα αιτήματά τους. 

Οι πληροφορίες που χρειάζεται να περιλαμβάνονται σε ένα αίτημα παραπόνου είναι, κατ’ 

ελάχιστο, το πώς και το πότε επηρεάστηκε ο παραπονούμενος, ποιος ήταν υπεύθυνος για την 

πράξη που τον επηρέασε, πώς αυτή η πράξη σχετίζεται με την Τράπεζα, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική πληροφορία. Επιπλέον, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη ή των πολιτών 

που υποβάλλουν το αίτημα δεν είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους, όμως 

η πολιτική του μηχανισμού διευκρινίζει ότι η εξέταση ενός τέτοιου αιτήματος είναι πολύ δύσκολη 

να προχωρήσει σε βάθος, καθώς είναι αδύνατη η επικοινωνία με τους παραπονούμενους πολίτες. 

Αναφορικά με το χρόνο υποβολής των αιτημάτων παραπόνων, η πολιτική του μηχανισμού 

δεν καθορίζει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, μετά το πέρας της οποίας δεν μπορεί να 

αποδεχτεί κάποιο αίτημα, όμως, διασαφηνίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να 

αναφέρουν την πράξη ή το γεγονός που τους επηρεάζει, το συντομότερο δυνατό, αφού πέσει στην 

αντίληψή τους.  

Επιπλέον, η πολιτική του μηχανισμού περιγράφει και την διαδικασία που ακολουθείται για 

την διαχείριση των παραπόνων μετά την λήψη του εκάστοτε αιτήματος. Αρχικά, ο επικεφαλής του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου βεβαιώνεται ότι το αίτημα δεν έχει υποβληθεί με κακοήθη, 

επιπόλαιο ή δόλιο τρόπο, και στη συνέχεια, το αίτημα αρχειοθετείται στο αρχείο του μηχανισμού. 

Έπειτα, μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του αιτήματος, αποστέλλεται στους 

αιτούντες μία ειδοποίηση ότι το παράπονό τους παραλήφθηκε και θα εξεταστεί σύμφωνα με τις 

πολιτικές που ακολουθεί η Τράπεζα, ανάλογα το περιεχόμενό του. Η πολιτική λειτουργίας 

επισημαίνει ότι  μηχανισμός έχει πρόσβαση σε όλες τις θεσπισμένες πολιτικές και πρακτικές της 

Τράπεζας, προκειμένου να διερευνήσει πιθανή μη συμμόρφωση με αυτές. Επιπλέον, καθιστά 

σαφές ότι δεν αποστέλλεται ειδοποίηση παραλαβής σε περίπτωση που κρίθηκε κακοήθης, 

επιπόλαιος ή δόλιος ο σκοπός του αιτήματος.  

Σημαντική αρχή του μηχανισμού είναι η διατήρηση της εμπιστευτικότητας κατά την 

διαδικασία διαχείρισης και εξέτασης των αιτημάτων παραπόνων που λαμβάνει. Οποιοσδήποτε 

υποβάλει κάποιο παράπονο στον μηχανισμό προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη 

γνωστοποίηση των στοιχείων του, εκτός αν αυτό κριθεί απαραίτητο για  την έκβαση της υπόθεσης. 

Επιπλέον, προστατεύεται και από οποιεσδήποτε περιπτώσεις αντεκδίκησης από τρίτο, όπως 

άμεση ή έμμεση επιβλαβής ενέργεια ή απειλή αυτής. Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις 
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που χρειάζεται επικοινωνία του μηχανισμού με άλλα τμήματα της Τράπεζας, όπως με το Γραφείο 

Αξιολόγησης (Evaluation Office) στις περιπτώσεις που κάποιο παράπονο που έλαβε ο μηχανισμός 

αφορά σε χρηματοδοτούμενα από την Τράπεζα έργα.  

Τέλος, αναφορικά με την ίδια την πολιτική λειτουργίας του μηχανισμού, προβλέπει, ότι 

αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στο εσωτερικό της δίκτυο, ενώ 

συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό υλικό των νέων μελών του προσωπικού, καθώς και στα 

περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα των υπαλλήλων. Ακόμη, προβλέπεται και η περιοδική 

αναθεώρηση της πολιτικής του μηχανισμού, όπου μπορεί να γίνονται τροποποιήσεις σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές.  

 

 

5.3. Τροποποίηση Της Πολιτικής Του Μηχανισμού 

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία με βάση την οποία προχώρησε ο 

μηχανισμός στην τροποποίηση της πολιτικής του, οι στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη για τον 

μηχανισμό, αλλά και την Τράπεζα, από αυτή την τροποποίηση, καθώς και η αξιολόγηση της 

παρούσας πολιτικής του μηχανισμού και του τρόπου διαχείρισης των αιτημάτων που έχει δεχτεί 

από την ίδρυσή του το Νοέμβριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2015. Μέσα από την παραπάνω 

αξιολόγηση θα εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύναμα χαρακτηριστικά του μηχανισμού  της 

Τράπεζας, προτείνοντας παράλληλα τις πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις για την 

βελτίωση της λειτουργίας του.  

 

5.3.1. Μεθοδολογία και διαδικασία τροποποίησης 

Η διαδικασία που ακολούθησε η Τράπεζα για την τροποποίηση της πολιτικής λειτουργίας του 

μηχανισμού λογοδοσίας της  είναι σύμφωνη με τις πολιτικές που έχει θεσπίσει για τροποποίηση 

διαδικασιών και προβάλλει την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του μηχανισμού, ο 

οποίος φρόντισε αυτή η διαδικασία να είναι αμερόληπτη και αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης και 

διαβούλευσης.  
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Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός, σύμφωνα και με την παρούσα πολιτική του που προβλέπει 

την τακτική αναθεώρησή της, έχει σχεδιάσει αυτή την τροποποίηση ήδη από το 2015 και την έχει 

ανακοινώσει, μέσω της ετήσια αναφορά του, στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας. Ο επικεφαλής 

του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπεύθυνος του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της 

Τράπεζας, σε συνεργασία και με το υπόλοιπο προσωπικό που απασχολείται στον μηχανισμό, 

σχεδίασε την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, χωρίς να παρθούν βιαστικές αποφάσεις ή 

να παραληφθούν σημαντικά στοιχεία.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικές τροποποιήσεις θα είναι αποτελεσματικές και 

κατάλληλες για την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού, αποφασίστηκε, αρχικά, η 

συλλογή στοιχείων και δεδομένων από τις πολιτικές λειτουργίας των άλλων ανεξάρτητων 

μηχανισμών λογοδοσίας του IAM Network, καθώς αποτελούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 

στο αντικείμενο και είναι αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας. Έτσι, δημιουργήθηκε μία βάση 

δεδομένων με πληροφορίες για καθένα μηχανισμό που συμμετέχει στο Δίκτυο, αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν τις αρχές λειτουργίας των μηχανισμών, αλλά και για την 

ίδια την διαδικασία διαχείρισης των αιτημάτων παραπόνων που ακολουθούν. Οι πληροφορίες που 

συλλέχθηκαν αντικατοπτρίζονται στην ενότητα 4.3. της παρούσας εργασίας. 

Με τον τρόπο αυτό, μελετήθηκαν σε βάθος η δομή και ο τρόπος αναφοράς τους, οι 

λειτουργίες που διαθέτουν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτούς, οι περιορισμοί που θέτουν, ο τύπος 

παραπόνων που αποδέχονται, οι πληροφορίες που ζητούν από τους αιτούντες ως ελάχιστο, οι 

αναφορές που συντάσσουν, ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας τους με τους αιτούντες, οι 

φάσεις και τα βήματα στα οποία διακρίνουν τις διαδικασίες τους, τα χρονικά όρια που θέτουν για 

την ολοκλήρωση κάθε φάσης, η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουν, οι περιπτώσεις 

συνεργασίας τους με άλλους μηχανισμούς ή την Διοίκηση του εκάστοτε ιδρύματος, οι τρόποι 

γνωστοποίησης της λειτουργίας τους στους ενδιαφερομένους, και άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Μέσα από την διαχείριση και την ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών εντοπίστηκαν οι 

διαφορετικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται και τα χαρακτηριστικά που συναντώνται στην 

λειτουργία των μηχανισμών του Δικτύου. Αμέσως, έγινε κατανοητό από τον μηχανισμό ότι, καθώς 

κάθε μηχανισμός είναι διαφορετικός, αφού και καθένα από τα ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν 

είναι διαφορετικά, και έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, δεν θα ήταν λύση να 

υιοθετήσει απευθείας ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας, για παράδειγμα, τις 

δημοφιλέστερες πρακτικές ή τα χαρακτηριστικά που συναντώνται περισσότερο στους υπόλοιπους 
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μηχανισμούς, με το σκεπτικό ότι λογικά θα είναι τα αποτελεσματικότερα και τα πιο σωστά, 

εφόσον το κάνουν οι περισσότεροι. Χρειάστηκε λεπτομερής μελέτη και ανάλυση των αιτιών πίσω 

από την επιλογή των υπόλοιπων μηχανισμών για το κάθε χαρακτηριστικό και την κάθε διαδικασία, 

ώστε να κατανοηθεί η λογική πίσω από τις αποφάσεις τους και ο σκοπός που εξυπηρετεί καθένα 

από τα χαρακτηριστικά τους. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας πολιτικής του 

μηχανισμού, αλλά και της μέχρι τώρα λειτουργίας του συνολικά, ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά 

και αδύναμα στοιχεία του και να προταθούν οι βέλτιστες και οι πιο κατάλληλες για τις ανάγκες 

του τροποποιήσεις, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ήδη είναι πολύ θετικά και 

φαίνεται ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις του μηχανισμού. Η αξιολόγηση αυτή παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην παρούσα ενότητα (5.3.3. και 5.3.4.) της παρούσας εργασίας, ενώ υπάρχει και 

συνοπτικός πίνακας των ευρημάτων και των προτεινόμενων λύσεων στο Παράρτημα B.  

Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πολιτικής λειτουργίας του μηχανισμού, θα 

ακολουθήσει περίοδος διαβουλεύσεων, τόσο με άλλους μηχανισμούς λογοδοσίας, όσο και με μη 

κυβερνητικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, ώστε να αποφασιστούν τα τελικά χαρακτηριστικά 

και οι διαδικασίες που χρειάζεται να υιοθετηθούν. Η εμπειρία και οι γνώσεις που θα αποκομίσει 

ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας μέσα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και τα 

αποτελέσματα της περιόδου δοκιμαστικής εφαρμογής της πολιτικής που θα αποφασιστεί, θα 

συντελέσουν στην βελτιστοποίηση της νέας πολιτικής του. 

 

5.3.2. Στόχοι και αναμενόμενα οφέλη 

Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης της πολιτικής λειτουργίας του μηχανισμού της 

Τράπεζας, τέθηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη διαδικασία για τον 

μηχανισμό και το ίδιο το ίδρυμα, ώστε να πλαισιωθεί και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα 

αποφασιστούν οι τελικές αλλαγές.  

 Συγκεκριμένα, ο στόχος του μηχανισμού είναι να βελτιωθεί η πολιτική λειτουργίας που 

χρησιμοποιεί, με τροποποιήσεις και προσθήκες στα χαρακτηριστικά του και την διαδικασία 

διαχείρισης των αιτημάτων του, ώστε να γίνει πιο λεπτομερής και επεξηγηματική για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και πιο αποτελεσματική για τον ίδιο τον μηχανισμό και την Τράπεζα. 

Ταυτόχρονα, στόχος είναι η νέα πολιτική να αντικατοπτρίζει και να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς 
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βέλτιστες πρακτικές που έχουν θεσπίσει οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι μηχανισμοί λογοδοσίας του 

IAM Network, αλλά και τις θεσπισμένες διεθνείς αρχές και οδηγίες . 

 Σε κάθε περίπτωση επιθυμία και προτεραιότητα του μηχανισμού είναι να διατηρήσει τις 

αρχές με τις οποίες οφείλει να λειτουργεί ένας μηχανισμός λογοδοσίας, δηλαδή την ανεξαρτησία, 

την αντικειμενικότητα, τον επαγγελματισμό, την διαφάνεια και την ανταποκρισιμότητα, αλλά και 

τα θετικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ήδη και ταιριάζουν στις ανάγκες του. 

 

5.3.3. Αξιολόγηση της παρούσας πολιτικής 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της πολιτικής που χρησιμοποιεί έως τώρα ο μηχανισμός λογοδοσίας 

της Τράπεζας, θα χρησιμοποιηθούν τρεις κατηγορίες κριτηρίων, που, όπως είδαμε και στα 

προηγούμενα κεφάλαια, είναι από τα σημαντικότερα για την ορθή λειτουργία ενός μηχανισμού 

λογοδοσίας. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε την προσβασιμότητα του μηχανισμού, την 

αποδοτικότητά του και την αξιοπιστία του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική λειτουργίας που 

χρησιμοποιεί.  

 Αρχικά, όσον αφορά την προσβασιμότητα του μηχανισμού θα αξιολογηθούν ο τύπος 

παραπόνων που αποδέχεται και αυτός που δεν αποδέχεται ο μηχανισμός, οι τρόποι πρόσβασης σε 

αυτόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για την αποδοχή των αιτημάτων παραπόνων, καθώς και οι 

πληροφορίες που ζητά να περιλαμβάνονται σε αυτά τα αιτήματα. 

Με την παρούσα πολιτική του, φαίνεται, ότι ο μηχανισμός δέχεται κάθε τύπου παράπονο, 

το οποίο είναι πολύ θετικό για την προσβασιμότητά του, ενώ ο μόνος τύπος που δεν δέχεται είναι 

τα κακοήθη και κακόβουλα αιτήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό, όμως, φαίνεται ότι πρέπει να γίνει 

πιο ξεκάθαρο στην πολιτική λειτουργίας του, καθώς, όπως είδαμε και στη λειτουργία άλλων 

μηχανισμών λογοδοσίας σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέταρτο κεφάλαιο, υπάρχουν 

ακόμα αρκετοί τύποι παραπόνων που οι διεθνείς πρακτικές δείχνουν να μην εντάσσουν στα 

αποδεκτά είδη. Τέτοια αιτήματα είναι για παράδειγμα, αυτά που αφορούν ζητήματα για τα οποία 

εξελίσσεται ήδη δικαστική διαμάχη, αυτά που εξετάζονται και από άλλους μηχανισμούς, αυτά 

που αφορούν ζητήματα για τα οποία ο μηχανισμός στο παρελθόν έχει διεξάγει έρευνα και έχει 

καταλήξει σε συμπεράσματα και αποφάσεις, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με αποφάσεις 

και ενέργειες τρίτων, που δεν αφορούν το ίδρυμα. Επομένως, όσον αφορά τον τύπο παραπόνων 

που αποδέχεται ο μηχανισμός, είναι πολύ θετικό ότι δέχεται κάθε είδος και μάλιστα η πολιτική 
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του δίνει και σχετικά παραδείγματα, όμως, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αν διασαφηνιζόταν και κάθε 

τύπος παραπόνου που δεν αποδέχεται, διατηρώντας, βεβαίως, το μεγάλο εύρος αιτημάτων που 

αποδέχεται, καθώς αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημά του. 

 Αναφορικά με τους τρόπους πρόσβασης στον μηχανισμό, φαίνεται ότι καλύπτεται ένα 

πολύ μεγάλο φάσμα και οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει έναν από τους 

διαθέσιμους τρόπους χωρίς δυσκολία, καθώς ο μηχανισμός αποδέχεται αιτήματα μέσω έγγραφης 

επιστολής, ηλεκτρονικής επιστολής, μέσω φαξ, μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

και στο εσωτερικό της δίκτυο, τηλεφωνικώς, αλλά και αυτοπροσώπως με την παρουσία του στο 

γραφείο του μηχανισμού. Όλοι αυτοί οι τρόποι παρουσιάζονται με πολύ κατανοητό τρόπο στην 

παρούσα πολιτική του, ωστόσο, ενώ στην ιστοσελίδα της Τράπεζας αναφέρονται η ακριβής 

διεύθυνση του γραφείου του μηχανισμού, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου 

του και του φαξ του, αυτά δεν αναφέρονται στην πολιτική λειτουργίας του. Επιπλέον, όπως είδαμε 

και στον Πίνακα 4.4., σχεδόν όλοι οι μηχανισμοί του Δικτύου IAM Network που παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο δίνουν την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μέσω κάποιου 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Επομένως, είναι πολύ θετικό χαρακτηριστικό για την 

προσβασιμότητα του μηχανισμού ότι διαθέτει τόσους τρόπους επικοινωνίας και ότι αυτοί 

αναφέρονται στην πολιτική του, όμως θα ήταν περισσότερο πλήρης αν συμπεριελάμβανε και τις 

ακριβείς διευθύνσεις και τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και 

την επιλογή υποβολής αιτημάτων μέσω εκπροσώπου.  

 Τα κριτήρια αποδοχής ενός αιτήματος από τον μηχανισμό είδαμε ότι είναι ιδιαίτερα 

ελαστικά. Συγκεκριμένα, στα πλεονεκτήματα του μηχανισμού και της πολιτικής του 

συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δέχεται αιτήματα ακόμα και από ένα μόνο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, είτε εντός είτε εκτός της Τράπεζας, πρακτική που όπως είδαμε στον Πίνακα 4.4. στο 

τέταρτο κεφάλαιο ακολουθούν μόνο έξι από τους δώδεκα συνολικά μηχανισμούς που 

εξετάστηκαν. Επιπλέον, ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας δέχεται όχι μόνο αιτήματα μέσω 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, που είναι συνήθης πρακτική όπως είδαμε στον Πίνακα 4.4. στο 

τέταρτο κεφάλαιο, αλλά και ανώνυμα αιτήματα, κάτι που ακολουθούν μόνο δύο από τους δώδεκα 

μηχανισμούς του δικτύου IAM Network που εξετάστηκαν. Άλλη μια πρακτική που ακολουθεί ο 

μηχανισμός της Τράπεζας και που, ενώ δεν είναι από τις δημοφιλείς διεθνώς, αποτελεί πολύ θετικό 

χαρακτηριστικό του, είναι ότι αποδέχεται αιτήματα των ενδιαφερόμενων πολιτών ανεξάρτητα από 
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το αν έχουν ή όχι σχέση με τον τόπο που πραγματοποιείται το χρηματοδοτούμενο έργο ή άλλη 

πολιτική που μπορεί να τους επηρεάζει.  

Όσον αφορά, το χρονικό όριο μέσα στο οποίο μπορούν να καταθέσουν τα παράπονά τους 

οι πολίτες, η πολιτική του μηχανισμού είδαμε ότι ορίζει πως αυτοί θα πρέπει να αναφέρουν την 

πράξη ή το γεγονός που τους επηρεάζει, το συντομότερο δυνατό, αφού πέσει στην αντίληψή τους. 

Από τη μία είναι πολύ θετικό ότι δεν εμποδίζει την πρόσβαση στον μηχανισμό με δεσμευτικά 

χρονικά όρια, αλλά οπό την άλλη είναι σχετικά αόριστο το πότε θα πέσει στην αντίληψη κάποιου 

ένα γεγονός, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αρκετή διευκρίνιση και αποσαφήνιση αυτό το σημείο 

της πολιτικής του μηχανισμού. Επιπλέον, αναφορικά με την γλώσσα στην οποία μπορεί κανείς να 

υποβάλει το αίτημά του στον μηχανισμό, που είδαμε ότι είναι τα αγγλικά, αξίζει να σημειωθεί πως 

είναι θετικό ότι χρησιμοποιείται μία ευρέως γνωστή και διαδεδομένη γλώσσα, όμως, από την 

άλλη, θα γινόταν οπωσδήποτε πιο εύκολη η πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν την γνωρίζουν, αν 

ο μηχανισμός μπορούσε να δεχτεί και αιτήματα σε άλλες γλώσσες.  

Το τελευταίο χαρακτηριστικό της πολιτικής του μηχανισμού της Τράπεζας που θα 

αξιολογήσουμε αναφορικά με την προσβασιμότητά του, είναι οι πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο αίτημα παραπόνου από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Είδαμε ότι αυτές οι 

πληροφορίες είναι, κατ’ ελάχιστο, το πώς και το πότε επηρεάστηκε ο παραπονούμενος, ποιος ήταν 

υπεύθυνος για την πράξη που τον επηρέασε, πώς αυτή η πράξη σχετίζεται με την Τράπεζα, καθώς 

και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Σε σύγκριση και με τις πρακτικές που είδαμε στο τέταρτο 

κεφάλαιο ότι ακολουθούν άλλοι μηχανισμοί λογοδοσίας, αυτές οι πληροφορίες είναι οι απολύτως 

απαραίτητες προκειμένου να γίνει σωστή έρευνα και αξιολόγηση της υπόθεσης και αποτελεί πολύ 

θετικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού της Τράπεζας ότι δεν ζητά πάρα πολλές πληροφορίες, 

διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των πολιτών σε αυτόν. 

Αναφορικά με την αποδοτικότητα του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας, θα 

αξιολογηθεί η διαδικασία που ακολουθεί για την διαχείριση των αιτημάτων, η ανταποκρισιμότητά 

του προς τους παραπονούμενους πολίτες, καθώς και το κατά πόσο προσπαθεί να κάνει γνωστή 

την ύπαρξη και την λειτουργία του στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως δηλαδή, τους πολίτες της 

κοινωνίας όπου η Τράπεζα πραγματοποιεί έργα και υλοποιεί αποφάσεις, το προσωπικό της, τους 

πελάτες της, τις κρατικές αρχές και τους κοινωνικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που 

ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλα σχετικά 

ζητήματα.  
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Αρχικά, η πολιτική του μηχανισμού φαίνεται ότι δεν δίνει πολλές πληροφορίες για τον 

ακριβή τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων που δέχεται, ποιες λειτουργίες αναλαμβάνει και με ποιον 

τρόπο τις υλοποιεί. Θα ήταν πιο αποτελεσματική και κατανοητή η πολιτική του μηχανισμού αν 

περιείχε πληροφορίες για το ποιες λειτουργίες αναλαμβάνει και σε ποιες περιπτώσεις, την ακριβή 

διαδικασία που ακολουθείται από την λήψη ενός αιτήματος έως την πλήρη επίλυση του, τα 

συγκεκριμένα βήματα που περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία, τι είδους συμμετοχή έχουν στην 

διαδικασία οι παραπονούμενοι, η Διοίκηση της Τράπεζας και ο πελάτης της, τι είδους αναφορές 

συντάσσει ο μηχανισμός, καθώς και το τι έπεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον, 

θα ήταν πολύ θετικό στοιχείο και σύμφωνο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αν 

συμπεριελάμβανε ακόμη και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης κάθε βήματος της παραπάνω 

διαδικασίας, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση γνωρίζει εκ των προτέρων, όσο είναι 

αυτό εφικτό, τι ακριβώς θα ακολουθήσει μετά την υποβολή του αιτήματός του και πότε περίπου 

να περιμένει αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθεί, τόσο η αποδοτικότητα του 

μηχανισμού, καθώς θα δουλεύει με πιο συγκεκριμένες πρακτικές και με ορισμένα χρονικά όρια, 

όσο και η ανταποκρισιμότητά του προς τους παραπονούμενους που θα γνωρίζουν ποια διαδικασία 

ακολουθείται για την διαχείριση της υπόθεσής τους και πότε θα ολοκληρωθεί το κάθε βήμα αυτής 

της διαδικασίας.  

Ακόμα ένα στοιχείο που θα ενίσχυε την αποδοτικότητα του μηχανισμού και αφορά στις 

λειτουργίες και τους ρόλους που αναλαμβάνει είναι οπωσδήποτε η ανάληψη συμβουλευτικού 

ρόλου προς την ανώτατη διοίκηση της Τράπεζας. Όπως είδαμε και στον Πίνακα 4.3. του τέταρτου 

κεφαλαίου, αυτή η λειτουργία δεν είναι τόσο διαδεδομένη στα υπόλοιπα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάστηκαν εκεί, καθώς μόνο τέσσερα από τα δώδεκα την 

έχουν υιοθετήσει, όμως αναμφίβολα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

μηχανισμού αφού, έτσι, αξιοποιεί απόλυτα τη γνώση που αποκτά μέσα από την διαχείριση των 

υποθέσεών του. Άλλωστε, η παροχή συμβουλών στη διοίκηση του ιδρύματος που εκπροσωπεί 

ένας μηχανισμός, μέσα από την εμπειρία που αποκτά από την λειτουργία του, είδαμε ότι είναι 

κεντρικός σκοπός των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας του IAM Network και αποσκοπεί 

στην βελτίωση του ίδιου του ιδρύματος. 

Όσον αφορά τις προσπάθειες του μηχανισμού να αυξήσει την πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων μερών για την ύπαρξη και την λειτουργία του, αξίζει να σημειωθεί ότι 

εντοπίζουμε πολύ θετικές πρακτικές, αλλά και περιθώρια βελτίωσης. Στα πλεονεκτήματα 
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συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι η πολιτική λειτουργίας του μηχανισμού εντάσσεται στο 

ενημερωτικό υλικό των νέων μελών του προσωπικού της Τράπεζας, αλλά και στα περιοδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα των υπαλλήλων της και το εσωτερικό της δίκτυο, με αποτέλεσμα όσοι 

εργάζονται στην Τράπεζα να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το αντικείμενο και το έργο του 

μηχανισμού και να αναγνωρίζουν τον ρόλο του βοηθώντας τον και επικοινωνώντας μαζί του 

ουσιαστικά όταν χρειάζεται. Επιπλέον, ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας συμμετέχει 

ενεργά σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τις διάφορες κοινωνικές 

ομάδες, ενώ παρακολουθεί στενά τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές στην 

λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας.  

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του μηχανισμού για ενημέρωση και πληροφόρηση, 

παρατηρείται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα ως προς την διαδικτυακή του 

παρουσία. Πέρα από την δημοσιοποίηση της πολιτικής του στην ιστοσελίδα της Τράπεζας που 

κάνει ήδη, υπάρχουν άλλες πρακτικές που θα μπορούσε επιπλέον να ακολουθήσει, όπως η ίδρυση 

ιστοσελίδας που ασχολείται αποκλειστικά με τον μηχανισμό λογοδοσίας, η δημοσιοποίηση εκεί 

ενημερωτικού υλικού που απευθύνεται χωριστά στους πολίτες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν 

αίτημα παραπόνου και χωριστά στους πελάτες της Τράπεζας που επιθυμούν να ενημερωθούν για 

την λειτουργία του μηχανισμού, η δημιουργία κάποιου σχεδιαγράμματος με την συνοπτική 

παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθεί ο μηχανισμός για την διαχείριση των αιτημάτων, η 

ύπαρξη στην ιστοσελίδα του μίας ενότητας με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που μπορεί να 

λαμβάνει συχνά ο μηχανισμός, καθώς και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον 

αποτελούν ένα από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενημέρωσης παγκοσμίως. Επιπλέον, ο 

μηχανισμός θα μπορούσε να διοργανώνει ο ίδιος ενημερωτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται 

ιδιαίτερα στα μέλη των κοινωνιών και τις κυβερνήσεις χωρών στις οποίες έχει περισσότερο ενεργή 

παρουσία. Τέλος, όλες οι παραπάνω πληροφορίες και ενέργειες του μηχανισμού καλό θα ήταν να 

αναφέρονται στην πολιτική λειτουργίας του, ώστε να αποκτά ο κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη 

γνώση των πρακτικών που ακολουθεί ο μηχανισμός για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου και 

του τρόπου ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες και την κοινωνία γενικά. 

Αναφορικά, τώρα, με την αξιοπιστία του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας και του 

τρόπου που αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα πολιτική του, θα αξιολογηθούν η ανεξαρτησία και 

η αντικειμενικότητα του μηχανισμού κατά την διαχείριση των υποθέσεών του, καθώς και η 

διαφάνεια με την οποία λειτουργεί.  
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Αρχικά, η ανεξαρτησία του μηχανισμού είναι δεδομένη, αφού λειτουργεί μέσα στο τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, το οποίο δομικά και πρακτικά είναι ένα ανεξάρτητο από την 

Διοίκηση τμήμα που αναφέρεται στο ΔΣ μέσω της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, όπως 

προβλέπεται και από το Διεθνές Πρότυπο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου 1110134. Όπως είδαμε και στην παρούσα πολιτική λειτουργίας του, ο μηχανισμός 

λογοδοσίας συντάσσει ετησίως ξεχωριστή αναφορά για την λειτουργία του και την διαχείριση των 

υποθέσεών του, την οποία επίσης υποβάλει στον Πρόεδρο και την Επιτροπή Ελέγχου. Επιπλέον, 

ο μηχανισμός χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του τμήματος, ως διακριτή λειτουργία 

αυτού, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους για την αποτελεσματική λειτουργία του πόρους. Ο 

προϋπολογισμός αυτός εγκρίνεται ετησίως από Επιτροπή Ελέγχου και το ΔΣ, εξασφαλίζοντας έτσι 

την ανεξαρτησία του μηχανισμού από την Διοίκηση της Τράπεζας και την αντικειμενικότητά του 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Όπως είδαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, η πλειοψηφία των μηχανισμών λογοδοσίας των 

διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο IAM Network λειτουργούν ως 

απολύτως ανεξάρτητοι οργανισμοί από το ίδρυμα που εκπροσωπούν, ωστόσο μπορούμε να 

εντοπίσουμε σημαντικά πλεονεκτήματα της πρακτικής που εφαρμόζει η Τράπεζα, λειτουργώντας 

τον μηχανισμό λογοδοσίας της εντός ενός τμήματός της, το οποίο φυσικά δομικά είναι ανεξάρτητο 

από την Διοίκηση.   

Εξ ορισμού ο εσωτερικός έλεγχος είναι «μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης»135. Έτσι, είναι φανερό ότι, ο μηχανισμός λογοδοσίας 

λειτουργεί με ανεξαρτησία και επαγγελματισμό, στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση και του ίδιου 

του ιδρύματος που εκπροσωπεί, κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς στους στόχους των μηχανισμών 

λογοδοσίας διεθνώς. Επιπλέον, ως μέρος της λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

                                                           
134 Το πρότυπο 1110 «Οργανωσιακή Ανεξαρτησία» αναφέρει ότι «ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της». 
135 Διεθνές Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF) 
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εξασφαλίζεται ότι ο μηχανισμός λογοδοσίας λειτουργεί με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες και 

παραδεδεγμένες αρχές του εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είναι η ακεραιότητα, η 

αντικειμενικότητα, η εμπιστευτικότητα και η επάρκεια, με αποτέλεσμα να ενισχύεται σημαντικά 

η αξιοπιστία του μηχανισμού και η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών στον τρόπο 

λειτουργίας του.  

Ακόμη, με το να λειτουργεί ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας μέσα στο τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου, παρατηρούνται αρκετά πλεονεκτήματα και σε ζητήματα καθημερινής 

λειτουργίας. Ως μέλη του προσωπικού της Τράπεζας, οι εργαζόμενοι του τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας από όπου μπορούν να συλλέγουν 

απευθείας τις πληροφορίες που χρειάζονται για την διαχείριση των αιτημάτων παραπόνων που 

λαμβάνουν, χωρίς την διαμεσολάβηση της Διοίκησης. Έτσι, όχι μόνο οι πληροφορίες αυτές είναι 

απολύτως αντικειμενικές, αλλά και συλλέγονται πολύ γρηγορότερα από το να μεσολαβούσε 

γραπτή επικοινωνία μεταξύ του μηχανισμού και της Διοίκησης για την παραχώρησή τους, με 

αποτέλεσμα να διεκπεραιώνονται γρηγορότερα οι υποθέσεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία του 

μηχανισμού και η ικανοποίηση των παραπονούμενων πολιτών.  

Η γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων παραπόνων που 

λαμβάνει ο μηχανισμός επιτυγχάνεται και χάρη στην γνώση και την εμπειρία που αποκομίζει το 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου από τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιεί στις 

λειτουργίες της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, μέσα από τα αποτελέσματα των ελέγχων, αποκτά γνώση 

που μπορεί να αξιοποιήσει στην αξιολόγηση και διερεύνηση των παραπόνων κατά την λήψη τους, 

χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε άλλους διερευνητικούς ελέγχους, αφού, είναι πολύ πιθανό 

μία πράξη ή ένα γεγονός που είναι αιτία παραπόνου για κάποιον πολίτη, να είναι ήδη στη λίστα 

συμπερασμάτων κάποιου ελέγχου του τμήματος. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα από την διαχείριση των υποθέσεων παραπόνων που αναλαμβάνει ο μηχανισμός, 

μπορούν να αξιοποιηθούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των τακτικών ελέγχων του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά με αυτά 

που αποτέλεσαν ήδη αντικείμενο παραπόνων για κάποιους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται 

ότι η λειτουργία του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με τις λειτουργίες του ανεξάρτητου 

μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση κάθε εργασίας που 

αναλαμβάνεται, καθώς και βελτίωση των λειτουργιών της Τράπεζας συνολικά. 
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Ακόμα ένα θετικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού λογοδοσίας, το οποίο αναδεικνύει την 

ανεξαρτησία του και ενισχύει την αξιοπιστία του, είναι το γεγονός ότι για την διερεύνηση των 

υποθέσεών του, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις θεσπισμένες πολιτικές λειτουργίας και 

πρακτικές της Τράπεζας, προκειμένου να εξεταστεί η συμμόρφωση ή μη με αυτές, όταν τίθεται 

θέμα αμφισβήτησής της. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται στην υπάρχουσα πολιτική 

λειτουργίας του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας και είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα που 

αποκτά ο μηχανισμός λόγω της λειτουργίας του μέσα στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς, 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

1110.Α1136, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε σχετική με την διεξαγωγή του 

ελέγχου πληροφορία.  

Τέλος, αναφορικά με την ανεξαρτησία του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας, 

μπορούν να επισημανθούν δύο σημεία στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πολιτικής 

λειτουργίας του, καθώς δεν αναφέρονται καθόλου σαν ζητήματα μέσα στην παρούσα πολιτική 

του. Με την προσθήκη τους, θα γίνει πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη η πολιτική του, ενώ θα 

ενισχυθεί και η ανεξαρτησία του. 

Πρώτον, όπως είδαμε και στο τέταρτο κεφάλαιο, είναι πολύ σημαντικό για την 

αποτελεσματικότητα ενός μηχανισμού λογοδοσίας να παρακολουθεί την εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων και των λύσεων που προτείνει, μετά την ολοκλήρωση και την επίλυση μίας 

υπόθεσης. Μάλιστα, όλοι οι μηχανισμοί λογοδοσίας που συμμετέχουν στο Δίκτυο IAM Network 

και παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, είδαμε ότι προχωρούν στην τακτική 

παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ακολουθεί ο καθένας για την διαχείριση των αιτημάτων 

παραπόνων που λαμβάνει. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Τράπεζας, αυτή η παρακολούθηση θα 

ήταν μία εύκολη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ αξιόπιστη, διαδικασία, αφού η λειτουργία του 

μηχανισμού λογοδοσίας μέσα στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, του δίνει τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των τακτικών ενεργειών παρακολούθησης του τμήματος, οι οποίες είναι πάντα 

σύμφωνες με το Διεθνές Πρότυπο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

                                                           
136 Το πρότυπο 1110.Α1 ορίζει ότι «η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε παρέμβαση 
κατά τον προσδιορισμό του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 
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2500137. Ό,τι αφορά την υλοποίηση ενεργειών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, την 

σύνταξη αναφορών και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, θα ήταν ωφέλιμο για τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες να αναγράφονται στην πολιτική λειτουργίας του μηχανισμού, 

ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία του. 

Δεύτερον, ένα ζήτημα που αφορά την ανεξαρτησία των μηχανισμών λογοδοσίας και το 

οποίο εξετάστηκε ως χαρακτηριστικό στην παρουσίαση των μηχανισμών του IAM Network στο 

τέταρτο κεφάλαιο, είναι η προέλευση των συμβουλών που απευθύνονται στον μηχανισμό. Τέτοιες 

συμβουλές μπορεί να είναι νομικού περιεχομένου, περιβαλλοντικού, ανθρωπιστικού, κοινωνικού 

ή άλλου τεχνικού περιεχομένου, όμως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται προσεκτικά η 

επιλογή της πηγής, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα, αρχές 

που ήδη γνωρίσαμε ως τις σημαντικότερες στη λειτουργία  ενός μηχανισμού λογοδοσίας. 

Επομένως, θα ήταν πολύ θετικό για την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του μηχανισμού της 

Τράπεζας, αν η πολιτική λειτουργίας του συμπεριελάμβανε διευκρινήσεις ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

Αναφορικά, τέλος, με την διαφάνεια του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας, μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι η πολιτική λειτουργίας του δεν δίνει αρκετές πληροφορίες, όμως δίνει 

μεγάλη έμφαση στην διατήρηση της εμπιστευτικότητας κατά την διαχείριση των υποθέσεών του 

και στην προστασία των πολιτών που απευθύνονται σε αυτόν από μη εξουσιοδοτημένη 

γνωστοποίηση των στοιχείων τους. Επιπλέον, η πολιτική του μηχανισμού τονίζει ότι 

οποιοσδήποτε υποβάλει κάποιο παράπονο στον μηχανισμό προστατεύεται και από οποιεσδήποτε 

περιπτώσεις αντεκδίκησης από τρίτο, όπως άμεση ή έμμεση επιβλαβής ενέργεια ή απειλή αυτής. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν πολύ την αξιοπιστία του μηχανισμού και αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτόν, καθώς εξασφαλίζουν την προστασία τους, αμβλύνουν τις 

όποιες ανασφάλειές τους και τους ενθαρρύνουν να γνωστοποιήσουν στον μηχανισμό κάθε 

περίπτωση που η Τράπεζα μπορεί να επηρέασε αρνητικά με κάποιον τρόπο τη ζωή τους, 

διεκδικώντας παράλληλα λύση για το πρόβλημά τους.   

Υπάρχουν, ακόμη, άλλα χαρακτηριστικά που συναντώνται στις διεθνείς πρακτικές και 

ακολουθούν πολλοί μηχανισμοί διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως είδαμε στο 

                                                           
137 Το πρότυπο 2500 «Παρακολούθηση Προόδου» ορίζει ότι «ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που 
κοινοποιούνται στη διοίκηση». 
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τέταρτο κεφάλαιο, τα οποία θα μπορούσε να υιοθετήσει ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας, 

προκειμένου να ενισχύσει την διαφάνεια των λειτουργιών του. Αρχικά, θα ήταν πολύ σημαντικό 

να ενισχυθεί η επικοινωνία με τους πολίτες που υποβάλλουν ένα αίτημα, καθώς, η παρούσα 

πολιτική αναφέρει μόνο την ειδοποίηση που λαμβάνουν από τον μηχανισμό για την παραλαβή του 

αιτήματός τους. Ο μηχανισμός, θα μπορούσε, να υιοθετήσει μία πολιτική συχνότερης 

επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα, ειδοποιώντας τους αιτούντες, όχι μόνο για την παραλαβή του 

αιτήματός τους, αλλά και για τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της αποδοχής του, πρακτική 

που, όπως είδαμε στον Πίνακα 4.5. του τέταρτου κεφαλαίου, ακολουθούν έξι από τους δώδεκα 

μηχανισμούς του δικτύου που εξετάστηκαν, ή ακόμα και για την ολοκλήρωση κάθε επόμενου 

βήματος της διαδικασίας, αφού οριοθετήσει χρονικά καθένα από αυτά.  

Επιπλέον, θα μπορούσε να ενημερώνει τους αιτούντες και για τα αποτελέσματα από την 

βασική διαδικασία διερεύνησης του αιτήματος, προτείνοντας παράλληλα πιθανά μέτρα 

αποκατάστασης του όποιου προβλήματος τυχόν δημιουργήθηκε, γνωστοποιώντας τους την 

σχετική έκθεση συμπερασμάτων που συντάσσει στο τέλος της διαδικασίας. Προκειμένου να 

ενισχύσει περισσότερο την διαφάνεια και την αξιοπιστία του, ο μηχανισμός θα μπορούσε ακόμη 

να ζητήσει την γνώμη τόσο των παραπονούμενων πολιτών, όσο και του πελάτη, της Διοίκησης ή 

όποιου ακόμα σχετίζεται με την υπόθεση, σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαφωνίες και ενστάσεις πριν προχωρήσει στην σύνταξη της τελικής 

αναφοράς, όπως κάνουν και εφτά από τους δώδεκα μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν στο 

τέταρτο κεφάλαιο138. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύει την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

στην διαδικασία και αυξάνει την διαφάνεια και την αξιοπιστία του. 

Τέλος, στις διεθνείς πρακτικές συναντάμε, κατά πλειοψηφία, την πρακτική ο μηχανισμός 

λογοδοσίας να γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα του όλες τις αναφορές και τις επιστολές επικοινωνίας 

που αφορούν τα παράπονα που δέχεται, καθώς και τις ετήσιες αναφορές του ίδιου του 

μηχανισμού139. Η παρούσα πολιτική του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας είδαμε ότι 

αναφέρει την ετήσια σύνταξη αναφοράς σχετικά με την λειτουργία του μηχανισμού, η οποία 

υποβάλλεται στην ανώτατη Διοίκηση, διατηρώντας την ανεξαρτησία του μηχανισμού, όμως, δεν 

αναφέρει την γνωστοποίησή του σε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Έτσι, θα ενισχυόταν σημαντικά 

                                                           
138 Η σχετική πληροφορία βρίσκεται στον Πίνακα 4.5. του τέταρτου κεφαλαίου, στην γραμμή με τίτλο «Πρόχειρη 
αναφορά του ελέγχου». 
139 Μόνο δύο από τους δώδεκα μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν δεν γνωστοποιεί τέτοιου είδους στοιχεία. 
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η διαφάνεια του μηχανισμού αν η ετήσια αναφορά που συντάσσει δημοσιευόταν και στην 

ιστοσελίδα του, ή, ακόμη, και ως μέρος της ετήσιας αναφοράς λειτουργίας της Τράπεζας 

συνολικά. Επιπλέον, ο μηχανισμός, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές, θα μπορούσε να 

δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων με την αρχειοθέτηση των 

αιτημάτων παραπόνων που λαμβάνει, όπου θα γνωστοποιεί και τις σχετικές με αυτά τα αιτήματα 

πληροφορίες, όπως οι επιστολές επικοινωνίας και οι τελικές αναφορές συμπερασμάτων μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των πολιτών βρίσκεται κυρίως στις 

επιπτώσεις των χρηματοδοτούμενων έργων στην κοινωνία και στο περιβάλλον, οι παραπάνω 

πληροφορίες θα μπορούσαν να δημοσιοποιούνται μόνο για τα παράπονα που αφορούν τέτοιες 

επιπτώσεις και σχετίζονται με τα χρηματοδοτούμενα έργα της Τράπεζας. 

 

5.3.4. Αξιολόγηση της διαχείρισης των παραπόνων έως σήμερα 

Προκειμένου να είναι πλήρης, σφαιρική και ολοκληρωμένη η αξιολόγηση της παρούσας πολιτικής 

λειτουργίας του ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας, κρίθηκε απαραίτητο να  

γίνει, επιπλέον, μία αξιολόγηση του τρόπου που χειρίστηκε ο μηχανισμός τα αιτήματα παραπόνων 

που έλαβε από την ίδρυσή του. Η γραφική και στατιστική απεικόνιση των δεδομένων που 

αφορούν τα αιτήματα αυτά, θα κάνει εφικτή την συνολική αξιολόγηση του μηχανισμού της 

Τράπεζας, ώστε να προταθούν, τελικά, οι πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές τροποποιήσεις 

για την πολιτική λειτουργίας του.  

 Ο μηχανισμός λογοδοσίας της Τράπεζας, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 και μέχρι τις 

24/11/2015 είχε λάβει συνολικά 24 αιτήματα παραπόνων, άρα, κατά μέσο όρο, λαμβάνει 4 

αιτήματα ανά έτος140. Από το σύνολο των παραπόνων που έλαβε, μόνο 2 κρίθηκαν ως μη 

αποδεκτά, τα οποία προέρχονταν από κακόβουλη και ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(spam e-mail), και δεν διερευνήθηκαν περαιτέρω141.  

Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός παραπόνων που έλαβε ο 

μηχανισμός ανά έτος, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των 

αιτημάτων που παραλήφθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των 2 μη αποδεκτών).  

                                                           
140 Στο έτος 2009 συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δύο τελευταίοι μήνες, καθώς ο μηχανισμός ξεκίνησε την λειτουργία 
του το Νοέμβριο του 2009. Επομένως, έως το Νοέμβριο του 2015 είναι ακριβώς 6 έτη. 
141 Τα αιτήματα αυτά παραλήφθηκαν τα έτη 2010 και 2012. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1. Συνολικός αριθμός αιτημάτων ανά έτος (και ποσοστό επί του συνόλου) 

 

Το πρώτο έτος (2009) ο μηχανισμός λειτούργησε μόνο δύο μήνες, επομένως είναι λογικός ο 

μικρός αριθμός αιτημάτων που παρατηρείται, ενώ, φαίνεται, ότι αμέσως από το επόμενο έτος 

αυξήθηκε ιδιαίτερα ο όγκος εργασίας του, με μικρές αυξομειώσεις τα επόμενα χρόνια, έως το 

τελευταίο έτος (2015), όπου παρατηρείται να έχει λάβει μόνο ένα αίτημα. Αυτή η πτώση, μπορεί 

να εξηγηθεί μερικώς από την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των πολιτικών της Τράπεζας 

κατά τα προηγούμενα έτη. 

Το πλήθος των αιτημάτων που παραλήφθηκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε 

γενικές κατηγορίες τύπων παραπόνου, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των λειτουργιών της 

Τράπεζας, και είναι οι εξής: 

• Δανειοδοτήσεις που παρέχει  

• Επενδύσεις που πραγματοποιεί  

• Εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές των λειτουργιών της 

• Ιστοσελίδα, spam e-mail και άλλα ζητήματα τεχνολογίας 

• Ανεπαρκής ή κακή συμπεριφορά μέλους του προσωπικού της 

1
(4,2%)

6
(25,0%)

3
(12,5%)

5
(20,8%)

5
(20,8%)

3
(12,5%)

1
(4,2%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός παραπόνων που έλαβε ο 

μηχανισμός ανά τύπο παραπόνου, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 

των αιτημάτων που παραλήφθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των 2 μη αποδεκτών). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.2.  Συνολικός αριθμός αιτημάτων ανά τύπο (και ποσοστό επί του συνόλου) 

 

Η πλειοψηφία των αιτημάτων φαίνεται να αφορά σε ζητήματα συμπεριφοράς του προσωπικού της 

Τράπεζας, ενώ τα λιγότερα αιτήματα σχετίζονται με τις λειτουργίες δανειοδότησης. Σε κάθε 

περίπτωση, αξίζει να μελετήσουμε και το ποσοστό κατά το οποίο η διαχείριση των αιτημάτων 

αυτών από τον μηχανισμό είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν από την Διοίκηση της Τράπεζας μέτρα 

αποκατάστασης των προβλημάτων ή βελτίωσης των διαδικασιών της.  
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 Οι υποθέσεις που οδήγησαν στη λήψη τέτοιων μέτρων είναι 10, από το σύνολο των 22 

αποδεκτών αιτημάτων, αριθμός που αντιστοιχεί σε 45%. Στο γράφημα που ακολουθεί αναλύεται 

αυτό το ποσοστό ανά τύπο παραπόνου, ενώ εμφανίζεται και το αντίστοιχο σύνολο αιτημάτων σε 

απόλυτο αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υπόλοιπες υποθέσεις από τις 22, αφορούν 

περιπτώσεις αιτημάτων που αποδείχθηκε ότι ο παραπονούμενος δεν είχε δίκιο και, επομένως, δεν 

υπήρχε ζήτημα προς λύση ή βελτίωση.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3. Ποσοστό αιτημάτων ανά τύπο (επί του συνόλου των αιτημάτων που 

οδήγησαν στη λήψη μέτρων) 

  

Το μεγαλύτερο ποσοστό αιτημάτων που κατέληξαν στην λήψη βελτιωτικών μέτρων αφορούν στις 

εσωτερικές διεργασίες και πρακτικές της Τράπεζας, κατηγορία για την οποία φαίνεται ότι το 100% 

των αιτημάτων είχαν ως αποτέλεσμα την λήψη τέτοιων μέτρων, αφού στο γράφημα 5.2. είδαμε 

ότι συνολικά ήταν 4 αυτά τα αιτήματα. Επομένως, είναι φανερό ότι η διαχείριση των αιτημάτων 

παραπόνων από τον μηχανισμό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αφού χάρη στα συμπεράσματα 

και τις προτάσεις του, υπήρξε ουσιαστική βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας 

για την πλειοψηφία των περιπτώσεων που λήφθηκε σχετικό αίτημα. Αξίζει, μάλιστα, να 
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σημειωθεί, ότι σε 2 περιπτώσεις αποδείχθηκε, μεν, ότι δεν είχε δίκιο ο παραπονούμενος, όμως η 

διερεύνηση των αιτημάτων υπήρξε αφορμή για περαιτέρω ελέγχους  που οδήγησαν στη λήψη 

βελτιωτικών μέτρων από την Διοίκηση. Επιπλέον, φαίνεται ότι και η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων της Τράπεζας υπήρξε σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο εφαρμογής βελτιωτικών μέτρων 

ή μέτρων αποκατάστασης. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι για τα 5 από 

τα 10 συνολικά αιτήματα αυτού του τύπου αποδείχθηκε ότι ο παραπονούμενος δεν είχε 

δικαιολογημένες ενστάσεις, δείχνει ότι ήταν αρκετά αποτελεσματική η διαχείριση των παραπόνων 

αυτών, που στο γράφημα 5.2. μάλιστα φάνηκε να αποτελεί το συχνότερο αντικείμενο παραπόνων. 

Από το σύνολο των αιτημάτων που παραλήφθηκαν και εξετάστηκαν από τον μηχανισμό 

(μη συμπεριλαμβανομένων των 2 μη αποδεκτών), τα 20 κατέληξαν τελικά με κάποιο αποτέλεσμα, 

αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 91%. Τα υπόλοιπα 2 αιτήματα αφορούσαν υποθέσεις 

για τις οποίες αποδείχθηκε ότι η Τράπεζα δεν είχε δικαιοδοσία να διερευνήσει σε βάθος την 

κατάσταση και να λάβει μέτρα, καθώς το ένα παράπονο αφορούσε σε τρίτο οργανισμό και το άλλο 

οδηγήθηκε τελικά σε δικαστική λύση.  Επομένως, η διαχείριση των υποθέσεων παραπόνων που 

έλαβε ο μηχανισμός φαίνεται ότι έγινε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.  

Αναφορικά με τον τρόπο λήψης των αιτημάτων παραπόνων από τον μηχανισμό, αξίζει να 

δούμε σε τι ποσοστό αυτά προέρχονται από πολίτες εκτός της Τράπεζας και σε τι ποσοστό από 

εργαζόμενους σε αυτήν. Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες, τόσο 

σε ποσοστό επί των συνολικών αιτημάτων ανά έτος, όσο και σε απόλυτο αριθμό. 
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 ΓΡΑΦΗΜΑ 5.4. Ποσοστό (και συνολικός αριθμός) εσωτερικών και εξωτερικών αιτημάτων 

ανά έτος 
 

Φαίνεται ότι ο μηχανισμός λαμβάνει αιτήματα εξίσου και από τις δύο πηγές, αφού συνολικά, τόσο 

τα εσωτερικά, όσο και τα εξωτερικά αιτήματα είναι 12, ενώ διαχρονικά η κατανομή τους είναι 

ομοιόμορφη. Επομένως, ο μηχανισμός είναι πολύ αποτελεσματικός στο να κάνει γνωστή την 

ύπαρξη και την λειτουργία του σε όλους όσους είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση 

που θα τους οδηγήσει στην υποβολή ενός παραπόνου. Τέλος, αποδεικνύεται ότι η επιλογή του 

μηχανισμού της Τράπεζας να δέχεται και εσωτερικά αιτήματα από τους εργαζομένους της είναι 

σωστή, αφού υπάρχει ανταπόκριση εξίσου με αυτήν από τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 

πολίτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την παρούσα 

εργασία αναφορικά με την αναγκαιότητα λειτουργίας ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον τρόπο λειτουργίας τους γενικά αλλά και τις διαφορές που 

παρουσιάζονται στην πολιτική και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί 

διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της παρούσας 

πολιτικής και του τρόπου διαχείρισης των αιτημάτων παραπόνων στον μηχανισμού λογοδοσίας 

μίας διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας, καθώς και οι τελικές προτάσεις προς υιοθέτηση από την 

διοίκηση της εν λόγω τράπεζας αναφορικά με τη νέα πολιτική. 

 Τέλος, θα προταθούν θέματα προς μελλοντική έρευνα αναφορικά με τους μηχανισμούς 

λογοδοσίας, τα οποία προέκυψαν μέσα από την μελέτη και συγγραφή της παρούσας εργασίας.  

 

 

6.1. Συμπεράσματα Για Τον Τρόπο Λειτουργίας Και Την Αναγκαιότητα Των 

Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας Στα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα 
 

Μέσα από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και του θεσμικού πλαισίου που περικλείει την 

λειτουργία των ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

έγινε κατανοητός ο σκοπός της ίδρυσης αυτών των μηχανισμών, καθώς και η αναγκαιότητα της 

ύπαρξής τους σε τέτοιου είδους ιδρύματα.  

 Συγκεκριμένα, φάνηκε, ότι ο σκοπός της λειτουργίας τους είναι η άμεση διαχείριση των 

παραπόνων και καταγγελιών των ανθρώπων που πιστεύουν ότι οι ίδιοι ή το περιβάλλον στο οποίο 

ζουν έχουν υποστεί ή είναι πιθανόν να υποστούν κάποια ζημία από κάποιο έργο που έχει 

χρηματοδοτήσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο εκπροσωπούν. Επιπλέον, αυτοί οι 

μηχανισμοί στοχεύουν στην εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση διαφορών ή συγκρούσεων, αλλά και 

στην παροχή γνώσης στην διοίκηση του ιδρύματος, μέσα από την εμπειρία που αποκτούν από τις 
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υποθέσεις που αναλαμβάνουν, βοηθώντας, έτσι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν 

τις πολιτικές τους. 

 Οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες μηχανισμούς διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων έχουν συσπειρωθεί σε ένα δίκτυο, το Δίκτυο Ανεξάρτητων Μηχανισμών Λογοδοσίας 

«IAM Network», αλληλοβοηθώντας και αλληλοϋποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο, με στόχο την 

βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών τους, χρησιμοποιώντας πάντα μία πολιτική 

λογοδοσίας εστιασμένη στον πολίτη και με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας, της 

αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της προσβασιμότητας σε όλους και της 

έγκαιρης ανταπόκρισης.  

 Ένας ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας, για την διαχείριση των παραπόνων που 

αναλαμβάνει, μπορεί να προβεί, είτε σε έλεγχο συμμόρφωσης του ιδρύματος με τις πολιτικές που 

το ίδιο έχει θεσπίσει για την έγκριση και υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων, είτε στον 

σχεδιασμό μίας διαδικασίας επίλυσης των τυχόν διαφορών που έχουν προκύψει μεταξύ του 

ιδρύματος και των παραπονούμενων πολιτών. Οι επιμέρους διαδικασίες και πρακτικές διαφέρουν 

από μηχανισμό σε μηχανισμό, καθώς και τα βήματα που ακολουθούν για την υλοποίησή τους. 

Συγκεκριμένα, είδαμε ότι οι μηχανισμοί διαφέρουν ως προς το ποιες από τις παραπάνω 

λειτουργίες αναλαμβάνουν, στο είδος των παραπόνων που δέχονται, στον βαθμό ευκολίας 

πρόσβασης που προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες, στον βαθμό και τη συχνότητα 

επικοινωνίας που έχουν με τους παραπονούμενους, την δυνατότητα παρακολούθησης της 

εφαρμογής των μέτρων που προτείνουν, καθώς και στον βαθμό διαφάνειας και γνωστοποίησης 

των πληροφοριών που αφορούν τα παράπονα που διαχειρίζονται.  

  

 

6.2. Συμπεράσματα Της Τροποποίησης Στην Πολιτική Του Ανεξάρτητου 
Μηχανισμού Λογοδοσίας Της Τράπεζας 
 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρουσίαση και αξιολόγηση της παρούσας πολιτικής 

λειτουργίας και του τρόπου διαχείρισης των αιτημάτων παραπόνων του ανεξάρτητου μηχανισμού 

λογοδοσίας της διεθνούς αναπτυξιακής τράπεζας που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν ώστε να προταθεί τελικά μία βελτιωμένη και πιο αποτελεσματική μορφή αυτής 

της πολιτικής προς υιοθέτηση από την συγκεκριμένη τράπεζα.  
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 Συγκεκριμένα, τα θετικά στοιχεία της παρούσας πολιτικής του μηχανισμού 

περιλαμβάνουν, συνοπτικά, την λειτουργία του μέσα στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της 

Τράπεζας, γεγονός που εξασφαλίζει μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας, λόγω της δομής και των αρχών 

λειτουργίας ενός τέτοιου τμήματος. Επιπλέον, στα θετικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού 

συγκαταλέγεται το μεγάλο εύρος των τύπων παραπόνων που αποδέχεται, η ποικιλία στους 

τρόπους πρόσβασης σε αυτόν, τα μη περιοριστικά κριτήρια αποδοχής αιτημάτων, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των υποθέσεων που έχει λάβει. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι βέβαιο ότι πρέπει να παραμείνουν και στην αναθεωρημένη πολιτική του μηχανισμού. 

 Από την άλλη, τα στοιχεία που εντοπίστηκαν ότι χρειάζονται τροποποιήσεις ή προσθήκες 

στην πολιτική του είναι, αρχικά, η ακριβής διαδικασία διαχείρισης ενός αιτήματος με καθορισμένα 

βήματα και χρονοδιαγράμματα, η αύξηση της διαφάνειας του μηχανισμού με γνωστοποίηση 

πληροφοριών για τα αιτήματα που δέχεται, ιδιαίτερα όσα αφορούν σε κοινωνικές ή 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο τρόπος και τα μέσα λήψης επαγγελματικών συμβουλών, η 

παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων λύσεων και, τέλος, η συχνότερη 

επικοινωνία με τους αιτούντες, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

   

 

6.3. Προτάσεις Για Περαιτέρω Έρευνα 

 

Μέσα από την μελέτη και συγγραφή της παρούσας εργασίας εντοπίστηκαν ζητήματα που αξίζει 

να ερευνηθούν περαιτέρω και προτείνονται ως αντικείμενο μελλοντικών μελετών. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται η μελέτη της λειτουργίας ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας, τόσο στον ιδιωτικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και στον κρατικό τομέα και τις δημόσιες αρχές.  

 Στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, είδαμε ότι πολλές από τις διεθνώς 

αναγνωρισμένες αρχές και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που περικλείουν την λειτουργία των 

ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας, βρίσκουν εφαρμογή στη λειτουργία κάθε επιχείρησης, 

καθώς και στις κρατικές αρχές. Οι Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του ΟΗΕ, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ, 

η Ατζέντα 2030 με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη που ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ, το 
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Πρότυπο 26000:2010 για την Κοινωνική Ευθύνη του Διεθνή Οργανισμού Προτύπων, και η 

Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από μερικά από 

τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Κεντρικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω έχει η ευθύνη και η 

υποχρέωση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, καθώς και για 

διαφάνεια και λογοδοσία προς την κοινωνία, προτρέποντας μάλιστα για δημιουργία και 

λειτουργία μη ένδικων μηχανισμών λογοδοσίας σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και τις 

κυβερνήσεις.  

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία που τις βοηθούν 

να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω. Το πλαίσιο αναφοράς «UN Guiding Principles Reporting 

Framework», που δημιούργησαν το 2015 ο μη κυβερνητικός οργανισμός Shift και η ελεγκτική και 

συμβουλευτική εταιρία Mazars142, είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός προς τις επιχειρήσεις για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μη ένδικων 

μηχανισμών λογοδοσίας. Αντίστοιχος είναι ο οδηγός «SDG Industry Matrix», που δημιούργησαν 

το 2015 o ΟΗΕ σε συνεργασία με την ελεγκτική εταιρία KPMG143, όπου παρατίθεται πληθώρα 

παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών για την επίτευξη των Στόχων για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, κατηγοριοποιημένα σε επτά διαφορετικούς επιχειρησιακούς κλάδους, καθιστώντας 

τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περισσότερο εφικτό για κάθε επιχείρηση.  

Η ανάγκη λειτουργίας μηχανισμών λογοδοσίας και διαχείρισης παραπόνων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, καθώς και αναλυτική περιγραφή για την σωστή σχεδίασή τους, παρουσιάζονται στον 

οδηγό του Διεθνή Οργανισμού Χρηματοδότησης προς τους πελάτες του144, από τους οποίους ζητά 

να έχουν έναν τέτοιο μηχανισμό όταν πρόκειται να υλοποιήσουν έργα με σχετικά υψηλό 

περιβαλλοντικό ή κοινωνικό κίνδυνο. Ανάλογο οδηγό έχει εκδώσει και ο ανεξάρτητος μηχανισμό 

λογοδοσίας του οργανισμού αυτού (Compliance Advisor Ombudsman)145 ο οποίος 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζοντας τα οφέλη και τις λειτουργίες 

ενός τέτοιου μηχανισμού και δίνοντας οδηγίες για τον σωστό σχεδιασμό του, μέσα από τις 

εμπειρίες που έχει αποκομίσει ο ίδιος και με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.  

                                                           
142 Shift and Mazars (2015) 
143 United Nations Global Compact and KPMG International (2015) 
144 International Finance Corporation (2009) 
145 Compliance Advisor Ombudsman (2008) 
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Αναφορικά με τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ανάγκη για λειτουργία 

ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσίας είναι εξίσου μεγάλη με τα διεθνή, καθώς οι αποφάσεις και 

οι ενέργειές τους επηρεάζουν σημαντικά όλη την κοινωνία. Μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν 

εντοπίσει και επισημάνει εδώ και χρόνια την σημασία λειτουργίας τέτοιων μηχανισμών στις 

ιδιωτικές τράπεζες και ιδιαίτερα σε εκείνες που ήδη έχουν συμφωνήσει με τις Αρχές του 

Ισημερινού146, ενώ σχετικές μελέτες έχουν εκπονήσει κατά καιρούς αρκετοί μελετητές.  

Είναι πολύ θετική εξέλιξη ότι τον Οκτώβριο του 2016 υπογράφηκε στη Χάγη, μεταξύ 

δεκατριών γερμανικών εμπορικών ιδιωτικών τραπεζών, κρατικών φορέων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας για την διεθνή εταιρική ευθύνη αναφορικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα147. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η από κοινού προσπάθεια εφαρμογής 

των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και 

των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, η εκπόνηση κλαδικών ερευνών και η δημιουργία μίας ενιαίας βάσης 

δεδομένων όπου θα μπορούν να αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες για χρήση από όλους, η 

ενίσχυση της διαφάνειας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσυπογράφουν, καθώς και η 

δημιουργία ενός κοινού ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας για την αποδοχή και διαχείριση 

παραπόνων που προέρχονται από μέλη της κοινωνίας. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι οι μηχανισμοί λογοδοσίας τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στον δημόσιο τομέα προβλέπονται από πολλούς φορείς και η αναγκαιότητά τους είναι 

δεδομένη. Αξίζει, όμως, να μελετηθεί περαιτέρω αν πράγματι εφαρμόζονται οι αρχές και οι 

συμφωνίες που υπαγορεύουν την λειτουργία τους και σε τι βαθμό, τόσο σε διεθνές, όσο και σε 

τοπικό επίπεδο.  

 

 

  

                                                           
146 BankTrack (2004) 
147 Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights (2016) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Πίνακες Συνοπτικής Παρουσίασης Των Μηχανισμών Λογοδοσίας Του Δικτύου 
IAM Network Που Παρουσιάστηκαν Στο Κεφάλαιο 4.3. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Independent Review Mechanism (IRM) 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2004 

Τελευταία αναθεώρηση 2015 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις από κάποιο έργο της τράπεζας στην 

κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 22 
Εγκρίθηκαν 12 

Δεν εγκρίθηκαν  10 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Διευθυντής  

• Επαγγελματικό και επιτελικό προσωπικό  

• Ομάδα 3 Ειδικών για την διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης  

Διορισμός και αναφορά Ο Διευθυντής και το προσωπικό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

και η Ομάδα Ειδικών από το ΔΣ και τον Πρόεδρο της Τράπεζας, 

στους οποίους και αναφέρονται 

Νομική συμβουλή  Από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο όταν χρειάζεται 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Τουλάχιστον 2 άτομα που επηρεάζονται από το έργο και 

βρίσκονται στην περιοχή που αυτό γίνεται 
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• Μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου από την περιοχή που 

πραγματοποιείται το έργο148  

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη υπογεγραμμένη επιστολή στο IRM, ή και προφορικά, σε 

όποια γλώσσα διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο 

που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους 

ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

επικοινωνίας) και αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την 

Τράπεζα  

Χρονικό όριο Έως 2 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου ή την τελευταία 

εκταμίευση 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του τύπου 

παραπόνων που αποδέχεται  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

• Συμβουλευτική  

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν τόσο 

από τον έλεγχο συμμόρφωσης όσο και από την διαδικασία επίλυσης 

διαφορών και συντάσσει ετήσιες αναφορές 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.  

Ενημερωτικές ενέργειες • Παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων για 

επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλα τμήματα της Τράπεζας 

                                                           
148 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή ή από κοινωνικές ομάδες επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η 
εκπροσώπηση από κάτοικο της περιοχής 
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• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

 
 



 

128 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Accountability Mechanism (AM)  
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  1995 (2003 με την τωρινή μορφή) 

Τελευταία αναθεώρηση 2012 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου της Τράπεζας στην κοινωνία ή 

το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 65 (από 2004) 
Εγκρίθηκαν 26 

Δεν εγκρίθηκαν  39 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Special Project Facilitator (SPF) με επιτελικό προσωπικό για την 

λειτουργία της επίλυσης διαφορών 

• Compliance Review Panel (CRP) αποτελούμενο από 3 μέλη και 

επιτελικό προσωπικό για την λειτουργία του ελέγχου 

συμμόρφωσης 

• Γραφείο παραλαβής των παραπόνων  

Διορισμός και αναφορά Ο SPF διορίζεται από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με το ΔΣ και 

αναφέρεται στον Πρόεδρο, ενώ το CRP διορίζεται από το ΔΣ σε 

συνεργασία με την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον 

Πρόεδρο και αναφέρεται στο ΔΣ μέσω της Επιτροπής 

Νομική συμβουλή  Από μέλος του Γενικού Νομικού Συμβούλου που δεν συμβουλεύει 

και την Διοίκηση ταυτόχρονα 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Τουλάχιστον 2 άτομα που επηρεάζονται από το έργο και 

βρίσκονται στην περιοχή που αυτό γίνεται 

• Μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου από την περιοχή που 

πραγματοποιείται το έργο149  

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

                                                           
149 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κάτοικο της 
περιοχής 
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Πώς Με έντυπη υπογεγραμμένη επιστολή στο IRM, σε όποια γλώσσα 

από τις ομιλούμενες στους τόπους λειτουργίας της Τράπεζας 

διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το 

παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την 

ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), ποια από 

τις δύο διαδικασίες θέλουν να ακολουθήσουν (έλεγχος 

συμμόρφωσης ή επίλυση διαφορών), αν έχει γίνει προηγούμενη 

επικοινωνία με την Τράπεζα ή άλλον μηχανισμό και ποιο είναι το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

Χρονικό όριο Έως 2 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου ή την τελευταία 

εκταμίευση 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του τύπου 

παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών (SPF) 

• Έλεγχος συμμόρφωσης (CRP) 

• Συμβουλευτική (SPF μόνο αλλά και το CRP μοιράζεται την 

γνώση του από τις υποθέσεις) 

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν τόσο 

από τον έλεγχο συμμόρφωσης (το CRP και έως 3 χρόνια) όσο και 

από την διαδικασία επίλυσης διαφορών (o SPF και έως 2 χρόνια) 

και συντάσσει ετήσιες αναφορές 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Ο SPF και το CRP διατηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων 

δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του μηχανισμού και περιλαμβάνουν 

όλες τις αναφορές, τις συμφωνίες και τις επιστολές επικοινωνίας που 

αφορούν τις υποθέσεις που διαχειρίζονται  

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλα τμήματα της Τράπεζας 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 
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• Έκδοση αναφοράς με γνώση που απέκτησε από τις υποθέσεις 

του κάθε τρία χρόνια 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

• Διαδικτυακή παρουσία και ενημέρωση του κοινού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Complaints Mechanism (CM) 
Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2009 

Τελευταία αναθεώρηση - 

Τύπος παραπόνων  Οποιαδήποτε λειτουργία της Τράπεζας  

Σύνολο υποθέσεων 24 
Εγκρίθηκαν 22 

Δεν εγκρίθηκαν  2 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Υπεύθυνος τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

• Λειτουργεί ως μέρος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

Διορισμός και αναφορά Ο υπεύθυνος αναφέρεται στον Πρόεδρο και το ΔΣ. 

Νομική συμβουλή  - 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιοσδήποτε ένας ή παραπάνω άτομα, εσωτερικά ή εξωτερικά 

της Τράπεζας, που επηρεάζονται από κάποια ενέργειά της  

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της 

φόρμας στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ή στο εσωτερικό της δίκτυο, 

ή και τηλεφωνικά ή διαπροσωπικά, στην αγγλική γλώσσα και 

δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την 

υπόθεση. 

Χρονικό όριο Δεν υπάρχει χρονικό όριο 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του τύπου 

παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Έλεγχος συμμόρφωσης  

Παρακολούθηση - 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 
- 
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Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 
συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Project Complaint Mechanism (PCM)  
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2010 

Τελευταία αναθεώρηση 2014 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου της Τράπεζας στην κοινωνία ή 

το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 112  
Εγκρίθηκαν 24 

Δεν εγκρίθηκαν  88 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Υπεύθυνος του μηχανισμού  

• Ειδικοί εμπειρογνώμονες  

Διορισμός και αναφορά Ο Υπεύθυνος επιλέγεται από μία επιτροπή και  διορίζεται από τον 

Πρόεδρο για 5 έτη. Αναφέρεται στον Πρόεδρο και στο ΔΣ 

ετησίως. Οι ειδικοί επιλέγονται επίσης από την ίδια επιτροπή και 

διορίζονται από το ΔΣ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο για 3 έτη. 

Νομική συμβουλή  Από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο όταν χρειάζεται 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Ένας ή παραπάνω κάτοικοι της περιοχής που 

πραγματοποιείται το έργο, οι οποίοι επηρεάζονται από αυτό, ή 

πολίτες που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή 

(για επίλυση διαφορών)  

• Ένας ή παραπάνω κάτοικοι ή οργανισμοί (για έλεγχο 

συμμόρφωσης) 

• Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια 

γλώσσα από τις ομιλούμενες στους τόπους λειτουργίας της 

Τράπεζας διευκολύνονται (ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην 

ιστοσελίδα) και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το 
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παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την 

ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), τον 

τρόπο που έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την Τράπεζα150 

και αν επιθυμούν διατήρηση της εμπιστευτικότητας, τους λόγους 

για αυτή την επιλογή. 

Χρονικό όριο Έως 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της Τράπεζας 

στο έργο (για έλεγχο συμμόρφωσης) και έως 1 έτος μετά την 

τελευταία εκταμίευση (για επίλυση διαφορών) 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών  

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν 

τόσο από τον έλεγχο συμμόρφωσης, όσο και από την διαδικασία 

επίλυσης διαφορών και συντάσσει αναφορές κάθε 2 έτη ή έως 

κριθεί πια μη αναγκαίο. 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα καθώς και οι ετήσιες αναφορές του μηχανισμού 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 

• Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για το προσωπικό της 

Τράπεζας 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

 

  

                                                           
150 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την Τράπεζα, πρέπει να αναφερθούν και οι λόγοι 
που δεν έγινε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Complaints Mechanism (CM)   
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) –  
EIB Group 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2008 

Τελευταία αναθεώρηση 2011 (η νέα πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2017) 

Τύπος παραπόνων  Οποιαδήποτε κακοδιαχείριση στη λειτουργία των ιδρυμάτων 

Σύνολο υποθέσεων 182151           
Εγκρίθηκαν 145 

Δεν εγκρίθηκαν  37 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Επικεφαλής του μηχανισμού 

• Γραφείο για τον έλεγχο συμμόρφωσης και προσωπικό 

• Γραφείο για την επίλυση διαφορών και προσωπικό 

• Γραφείο για την επικοινωνία και προσωπικό 

• Επιτελικό προσωπικό και γραμματεία 

Διορισμός και αναφορά Όλοι οι εργαζόμενοι του μηχανισμού διορίζονται από τον πρόεδρο 

του ομίλου, ενώ ο επικεφαλής αναφέρεται στην Ελεγκτική 

Επιτροπή και τη Διοικητική Επιτροπή 

Νομική συμβουλή  Κυρίως από δικού του συμβούλους, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να 

ζητήσει από το νομικό τμήμα του ομίλου 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  

(ανεξάρτητα από το αν επηρεάζεται προσωπικά) 

• Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνεται ο 

                                                           
151 Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει τα αιτήματα που αφορούν  στις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων 
που χρηματοδοτεί η Τράπεζα, ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτική η σύγκριση με τους υπόλοιπους μηχανισμούς που 
δέχονται μόνο τέτοια αιτήματα.  Συνολικά ο μηχανισμός έχει δεχτεί 357 αιτήματα και αφορούν κάθε πτυχή της 
λειτουργίας της Τράπεζας. 
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παραπονούμενος152 (ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην 

ιστοσελίδα) και δίνοντας πληροφορίες για το θέμα που αφορά το 

παράπονο, τον τρόπο που επηρεάζεται, την ταυτότητά του 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), και ποιο είναι το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

Χρονικό όριο Έως 1 έτος από όταν είναι λογικό να γνωρίζει ο παραπονούμενος 

τα στοιχεία που τον επηρεάζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση έως την 

ολοκλήρωση της αποπληρωμής του δανείου από τον πελάτη. 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

• Συμβουλευτική 

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν 

τόσο από τον έλεγχο συμμόρφωσης, όσο και από την διαδικασία 

επίλυσης διαφορών 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, εφόσον δεν έχει 

ζητηθεί διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Επιπλέον δημοσιεύεται 

και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το προσωπικό 

σχετικά με την γνώση που αποκόμισαν και την βελτίωση του 

μηχανισμού 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

• Έκδοση αναφορών με γνώση που απέκτησε από τις υποθέσεις 

του  

 

                                                           
152 Αν το έργο που χρηματοδοτεί το ίδρυμα πραγματοποιείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται δεκτά και 
αιτήματα στην επίσημη γλώσσα αυτής της χώρας. 
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Σημείωση: Ο ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας (Complaints Mechanism) του ομίλου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που μπορεί να 

ακολουθήσει όποιος θέλει να καταθέσει ένα παράπονο για περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε ένα 

από τα ιδρύματα του ομίλου. Το δεύτερο στάδιο είναι η προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 

(European Ombudsman), μηχανισμός ο οποίος επίσης αποτελεί μέρος του IAM Network αλλά 

αφορά την λειτουργία όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι αποκλειστικά των δύο 

ιδρυμάτων. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν μείνει ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας που ακολούθησε ο μηχανισμός λογοδοσίας του ομίλου για την υπόθεσή του, μπορεί 

να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα εξετάσει εκ νέου την υπόθεση 

ανεξάρτητα και από τον μηχανισμό και από τα ιδρύματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI)   
Όμιλος Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IADB Group) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  1994 (2010 με την τωρινή μορφή) 

Τελευταία αναθεώρηση 2015 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις από κάποιο έργο του ομίλου στην κοινωνία 

ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 83           
Εγκρίθηκαν 24 

Δεν εγκρίθηκαν  59 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Διευθυντής 

• Συντονιστές για καθεμία από τις δύο λειτουργίες 

• Ομάδα Ειδικών για υποστήριξη στον έλεγχο συμμόρφωσης 

• Τεχνικό και επιτελικό προσωπικό 

Διορισμός και αναφορά Ο διευθυντής διορίζεται από το ΔΣ για 5 έτη και αναφέρεται σε 

αυτό. Οι συντονιστές των λειτουργιών διορίζονται από τον 

διευθυντή επίσης για 5 έτη. 

Νομική συμβουλή  Από το νομικό τμήμα του ομίλου ή από εξωτερικούς συμβούλους, 

όταν χρειάζεται. 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιαδήποτε δύο ή παραπάνω άτομα 

•   Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια 

γλώσσα διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που 

αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, 

την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), τον 

τρόπο που έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το εκάστοτε 
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ίδρυμα153, ποια από τις δύο διαδικασίες θέλουν να ακολουθήσουν 

(έλεγχος συμμόρφωσης ή επίλυση διαφορών ή και τις δύο), και αν 

επιθυμούν διατήρηση της εμπιστευτικότητας, τους λόγους για αυτή 

την επιλογή. 

Χρονικό όριο Έως 2 έτη μετά την τελευταία εκταμίευση 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν 

τόσο από τον έλεγχο συμμόρφωσης, όσο και από την διαδικασία 

επίλυσης διαφορών (μέχρι 5 έτη). 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επιπλέον 

δημοσιεύεται και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το προσωπικό 

σχετικά με την γνώση που αποκόμισαν και την βελτίωση του 

μηχανισμού 

• Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για το προσωπικό του 

ομίλου 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

 

 

  

                                                           
153 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το ίδρυμα, πρέπει να αναφερθούν και οι λόγοι που 
δεν έγινε. 



 

140 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Compliance Advisor Ombudsman (CAO)  
Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης 
Επενδύσεων (MIGA) – μέλη του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  1999 

Τελευταία αναθεώρηση 2012 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου κάποιου εκ των δύο ιδρυμάτων 

στην κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων -         
Εγκρίθηκαν 160 

Δεν εγκρίθηκαν  - 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Επικεφαλής του μηχανισμού - αντιπρόεδρος 

• Ειδικοί σύμβουλοι 

• Επιτελικό προσωπικό  

Διορισμός και αναφορά Ο επικεφαλής επιλέγεται μέσω διαδικασίας όπου συμμετέχουν 

εκπρόσωποι κοινωνικών οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα και της 

πανεπιστημιακής κοινότητας και από αυτόν το υπόλοιπο 

προσωπικό. Αναφέρεται στον πρόεδρο του ομίλου της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. 

Νομική συμβουλή  Από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο του μηχανισμού 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιοσδήποτε ένας ή παραπάνω άτομα που επηρεάζονται από 

έργο του ιδρύματος 

• Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου ή κάποιου 

κοινωνικού οργανισμού 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, σε όποια 

γλώσσα διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που 

αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, 

την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), αν 
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έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την Τράπεζα, αν επιθυμούν 

διατήρηση της εμπιστευτικότητας, και ποιο είναι το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

Χρονικό όριο Δεν υπάρχει ορισμένο χρονικό όριο 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

• Συμβουλευτική 

Παρακολούθηση Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ιδρύματος, ο μηχανισμός 

παρακολουθεί τις ενέργειες που λαμβάνει το ίδρυμα για να το 

διορθώσει. 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επιπλέον 

δημοσιεύεται και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό 

• Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για το προσωπικό των 

δύο ιδρυμάτων 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Office of Examiner for Environmental Guidelines (OEEG)   
Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC)  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2002 

Τελευταία αναθεώρηση 2015 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ιδρύματος στην 

κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων - 
Εγκρίθηκαν 2 

Δεν εγκρίθηκαν  - 

 

Objection Procedures On Environmental Guidelines   
Ιαπωνική Ασφάλεια Εξαγωγών και Επενδύσεων (NEXI) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2003 

Τελευταία αναθεώρηση 2015 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ιδρύματος στην 

κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων - 
Εγκρίθηκαν 172 

Δεν εγκρίθηκαν  - 

Οι παρακάτω πληροφορίες περιέχουν τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών λογοδοσίας και 

των δύο ιδρυμάτων της Ιαπωνίας, οπότε παρουσιάζονται από κοινού, σε έναν ενιαίο πίνακα. 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Υπεύθυνος ερευνητής 

• Επιτελικό προσωπικό και γραμματεία 

• Σύμβουλοι (όταν χρειάζεται) 

Διορισμός και αναφορά Ο υπεύθυνος ερευνητής διορίζεται για 2 έτη από την Εκτελεστική 

Επιτροπή (JBIC) ή στον Πρόεδρο (NEXI), όπου και αναφέρεται. 

Νομική συμβουλή  - 
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Τουλάχιστον 2 άτομα που επηρεάζονται από το έργο και 

βρίσκονται στην περιοχή που αυτό γίνεται 

• Μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου από την περιοχή που 

πραγματοποιείται το έργο 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, στα 

Αγγλικά, τα Ιαπωνικά ή την επίσημη γλώσσα της χώρας που 

πραγματοποιείται το έργο και δίνοντας πληροφορίες για το έργο 

που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους 

ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

επικοινωνίας), με ποιον τρόπο έχει γίνει προηγούμενη 

επικοινωνία με το ίδρυμα και τον πελάτη του, αν επιθυμούν 

διατήρηση της εμπιστευτικότητας, και ποιο είναι το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

Χρονικό όριο Έως την τελευταία εκταμίευση ή έως 1 έτος μετά την τελική 

περιβαλλοντική αναφορά για το έργο 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

(και τα δύο ως ενιαία διαδικασία) 

Παρακολούθηση Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ιδρύματος, ο μηχανισμός 

παρακολουθεί τακτικά τις ενέργειες που λαμβάνει το ίδρυμα για 

να το διορθώσει και συντάσσει αναφορές. 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επιπλέον 

δημοσιεύεται και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού καθώς και 

τα στοιχεία του υπευθύνου του μηχανισμού. 
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Ενημερωτικές ενέργειες • Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Complaints  
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών Χωρών (NIB) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2008 

Τελευταία αναθεώρηση 2016 

Τύπος παραπόνων  Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Τράπεζας  

Σύνολο υποθέσεων - 
Εγκρίθηκαν - 

Δεν εγκρίθηκαν  - 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Υπεύθυνος του μηχανισμού  

• Ειδικοί σύμβουλοι όταν χρειάζεται 

• Λειτουργεί ως μέρος του Γραφείου του Υπεύθυνου 

Συμμόρφωσης 

Διορισμός και αναφορά Ο υπεύθυνος διορίζεται από το ΔΣ και τον Πρόεδρο και αναφέρεται 

σε αυτούς. 

Νομική συμβουλή  - 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιοσδήποτε ένας ή παραπάνω άτομα που επηρεάζονται από 

κάποια ενέργεια της Τράπεζας 

• Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου (φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή Μη  Κυβερνητικού Οργανισμού) 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της 

φόρμας στην ιστοσελίδα του, ή και προφορικά, σε όποια γλώσσα 

διευκολύνονται και δίνοντας πληροφορίες για την περίπτωση μη 

συμμόρφωσης που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους 

ενδιαφερόμενους και την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, 

στοιχεία επικοινωνίας)154. 

Χρονικό όριο Δεν υπάρχει χρονικό όριο 

                                                           
154 Ο μηχανισμός δέχεται και ανώνυμα αιτήματα, όμως διευκρινίζει ότι η δυνατότητά του να ερευνήσει τέτοιες 
υποθέσεις είναι περιορισμένη λόγω της μη επικοινωνίας με τον παραπονούμενο. 
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Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του τύπου 

παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Έλεγχος συμμόρφωσης  

Παρακολούθηση - 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Υπάρχει συνεχής συνεργασία και επικοινωνία με τους 

παραπονούμενος και την χρηματοδοτούμενη εταιρία, όμως δεν 

δημοσιεύονται πληροφορίες στην ιστοσελίδα για ενημέρωση του 

κοινού. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Office of Accountability (OA) 
Σωματείο Υπερπόντιων Ιδιωτικών Επενδύσεων (OPIC)155 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  2005 

Τελευταία αναθεώρηση 2014 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις από κάποιο έργο του σωματείου στην 

κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 5              
Εγκρίθηκαν 3 

Δεν εγκρίθηκαν  1 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Διευθυντής  

• Επιτελικό προσωπικό  

• Εξωτερικοί σύμβουλοι όταν χρειάζεται 

Διορισμός και αναφορά Ο διευθυντής διορίζεται από το ΔΣ και τον πρόεδρο, όπου και 

αναφέρεται 

Νομική συμβουλή  - 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Οποιοσδήποτε ένας ή παραπάνω άτομα που επηρεάζονται από 

κάποιο έργο του σωματείου 

• Για την λειτουργία της επίλυσης διαφορών μπορεί να 

υποβάλει αίτημα και κάποιος πελάτης 

• Μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου από Μη Κυβερνητικό 

Οργανισμό της περιοχής όπου πραγματοποιείται το έργο156 

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή, ή μέσω της 

φόρμας στην ιστοσελίδα του, στα Αγγλικά ή στην μητρική τους 

γλώσσα, και δίνοντας πληροφορίες για το έργο που αφορά το 

                                                           
155 Αποτελεί το αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στο εξωτερικό. 
156 Εκπροσώπηση από Οργανισμό άλλης περιοχής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από 
Οργανισμό της περιοχής. 
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παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους ενδιαφερόμενους, την 

ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), αν έχει 

γίνει προηγούμενη επικοινωνία με την Τράπεζα, αν επιθυμούν 

διατήρηση της εμπιστευτικότητας και για ποιους λόγους. 

Χρονικό όριο Μέχρι την αποπληρωμή του δανείου από τον πελάτη 

Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Επίλυση διαφορών 

• Έλεγχος συμμόρφωσης  

Παρακολούθηση Παρακολουθεί την εφαρμογή των λύσεων που συμφωνήθηκαν 

τόσο από τον έλεγχο συμμόρφωσης, όσο και από την διαδικασία 

επίλυσης διαφορών, ενώ συντάσσει και ετήσιες αναφορές. 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επιπλέον 

δημοσιεύεται και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού. 

Ενημερωτικές ενέργειες • Έκδοση αναφορών με γνώση που απέκτησε από τις υποθέσεις 

του 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό, τόσο για τους 

επηρεαζόμενους πολίτες, όσο και για τους πελάτες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Inspection Panel (IP) 
Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) και Διεθνής Οργανισμός 
Ανάπτυξης (IDA) – μέλη του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ίδρυση  1993 

Τελευταία αναθεώρηση 2014 

Τύπος παραπόνων  Αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου κάποιου εκ των δύο 

ιδρυμάτων στην κοινωνία ή το περιβάλλον 

Σύνολο υποθέσεων 110        
Εγκρίθηκαν 84 

Δεν εγκρίθηκαν  26 

ΔΟΜΗ 

Δομή  • Επιτροπή με 3 μέλη  

• Γραμματεία 

Διορισμός και αναφορά Η επιτροπή διορίζεται από το ΔΣ και αναφέρεται σε αυτό 

Νομική συμβουλή  Από το νομικό τμήμα των ιδρυμάτων όταν χρειάζεται 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ποιος • Τουλάχιστον 2 άτομα που επηρεάζονται από το έργο και 

βρίσκονται στην περιοχή που αυτό γίνεται 

• Μπορεί να γίνει μέσω εκπροσώπου από την περιοχή που 

πραγματοποιείται το έργο157  

• Δεν γίνονται αποδεκτά ανώνυμα αιτήματα 

Πώς Με έντυπη ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη επιστολή στα Αγγλικά 

ή στην γλώσσα της περιοχής και δίνοντας πληροφορίες για το 

έργο που αφορά το παράπονο, τον τρόπο που επιδρά στους 

ενδιαφερόμενους, την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

επικοινωνίας) και αν έχει γίνει προηγούμενη επικοινωνία με το 

αντίστοιχο ίδρυμα. 

Χρονικό όριο Μέχρι να ολοκληρωθεί το 95% της εκταμίευσης 

                                                           
157 Εκπρόσωποι από άλλη περιοχή επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κάτοικο της 
περιοχής. 
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Κριτήρια έγκρισης Να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να είναι εντός του 

τύπου παραπόνων που αποδέχεται 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

Λειτουργίες • Έλεγχος συμμόρφωσης 

Παρακολούθηση - 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών 

Όλες οι αναφορές και οι επιστολές επικοινωνίας που αφορούν τα 

παράπονα, καθώς και η ετήσια αναφορά του μηχανισμού 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.  

Ενημερωτικές ενέργειες • Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό και την 

διοίκηση των ιδρυμάτων 

• Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό σε 

συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του δικτύου 

• Έκδοση αναφορών με γνώση που απέκτησε από τις υποθέσεις 

του 

• Ετήσια αναφορά και γενικό ενημερωτικό υλικό για τους 

επηρεαζόμενους πολίτες και τους πελάτες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Πίνακας Συνοπτικής Παρουσίασης Της Αξιολόγησης Του Ανεξάρτητου 
Μηχανισμού Λογοδοσίας Της Τράπεζας (Δυνάμεις-Αδυναμίες-Προτάσεις) 

 
Στον πίνακα συνοψίζεται η αξιολόγηση του μηχανισμού λογοδοσίας της Τράπεζας, όπως 
παρουσιάστηκε στις ενότητες 5.3.3. και 5.3.4., ανά κριτήριο αξιολόγησης, δηλαδή 
προσβασιμότητα, αποδοτικότητα και αξιοπιστία (ανεξαρτησία και διαφάνεια) και ανά 
χαρακτηριστικό στοιχείο ενδιαφέροντος (πρώτη στήλη). Τα κενά κελιά του πίνακα υποδηλώνουν 
ότι δεν υπάρχει κάτι που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο στοιχείο. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Τύπος παραπόνων 
που δέχεται 

• Για οτιδήποτε  

• Όχι αιτήματα 
κακοήθη, επιπόλαια ή 
που έχουν υποβληθεί 
με δόλο 

Διασαφήνιση του 
τύπου παραπόνων 
που δεν δέχεται 

 

Μη αποδοχή των 
παραπόνων που 
αφορούν σε 
ζητήματα που: 

• εξελίσσεται 
δικαστική 
διαμάχη 

• στο παρελθόν έχει 
διεξάγει έρευνα 
και έχει καταλήξει 
σε συμπεράσματα 

• σχετίζονται με 
αποφάσεις και 
ενέργειες τρίτων 

Τρόποι υποβολής 
αιτήματος 

• Επιστολή, e-mail, fax  

• Τηλέφωνο 

• Ηλεκτρονική φόρμα 

• Διαπροσωπικά 

• Μέσω intranet για το 
προσωπικό 

Η πολιτική δεν 
αναφέρει αριθμό 
τηλεφώνου, fax, 
ακριβή διεύθυνση 
επικοινωνίας και 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

• Προσθήκη των 
συγκεκριμένων 
πληροφοριών 
επικοινωνίας  

• Προσθήκη 
υποβολής μέσω 
εκπροσώπου 

Κριτήρια 
αποδοχής 

• Αρκεί και ένα άτομο 

• Γίνεται και μέσω 
εκπροσώπου 

• Γίνεται και ανώνυμα 

• Χωρίς κριτήριο  

τοποθεσίας 

• Ασαφές το 
χρονικό όριο 

• Μόνο μία η 
γλώσσα 
επικοινωνίας 

 

• Καθορισμός πιο 
συγκεκριμένου 
χρονικού ορίου 

• Προσθήκη 
εναλλακτικών 
γλωσσών 
επικοινωνίας  
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• Γλώσσα επικοινωνίας 
ευρέως γνωστή 

 

Πληροφορίες που 
πρέπει να 
περιέχονται  

• Ζητούνται οι 
απολύτως 
απαραίτητες  

  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Λειτουργίες που 
αναλαμβάνει 

• Έλεγχος 
συμμόρφωσης 

 

Ασαφής η πολιτική 
ως προς τις 
λειτουργίες που 
αναλαμβάνει και τις 
διαδικασίες που 
ακολουθεί 

• Προσθήκη 
λειτουργίας 
επίλυσης 
διαφορών και 
συμβουλευτικής 
λειτουργίας 

• Προσθήκη 
ακριβούς  
διαδικασίας που 
ακολουθεί  

Χρονικά όρια 
μεταξύ φάσεων 

 Η πολιτική δεν 
αναφέρει χρονικά 
όρια 

Προσθήκη στην 
πολιτική χρονικών 
ορίων  

Ενημερωτικές 
ενέργειες  

• Ενημέρωση νέων 
μελών του 
προσωπικού 

• Δημοσίευση 
πολιτικής στο internet 
και το intranet της 
Τράπεζας 

• Διοργάνωση και 
συμμετοχή σε 
ενέργειες 

• Δεν 
διευκρινίζεται αν 
υπάρχει 
ενημέρωση των 
πελατών 

• Δεν υπάρχει 
παρουσία στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

 

• Εμπλουτισμός 
ιστοσελίδας με 
ενημερωτικό 
υλικό για πολίτες 
και πελάτες 

• Παρουσία στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

 

Αποτέλεσμα στις 
υποθέσεις 

• 91% 
αποτελεσματικότητα 

• 45% λήψη μέτρων 
αποκατάστασης 

• 100% βελτίωση 
εσωτερικών 
διεργασιών Τράπεζας 

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Χρηματοδότηση • Έγκριση 
προϋπολογισμού από 
τον Πρόεδρο 
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• Επαρκής 
χρηματοδότηση για 
τις ανάγκες του 

Λειτουργία μέσα 
στο τμήμα 
Εσωτερικού 
Ελέγχου 

• Πλήρης ανεξαρτησία 
από τη Διοίκηση 

• Αναφορά απευθείας 
στον Πρόεδρο 

• Εφαρμογή αρχών 
εσωτερικού ελέγχου 

• Πρόσβαση σε όλες τις 
πολιτικές της 
Τράπεζας για έλεγχο 

• Ευκολία 
παρακολούθησης 
εφαρμογής των 
λύσεων 

• Άμεση συλλογή των 
πληροφοριών που 
χρειάζεται για κάθε 
υπόθεση μέσω 
intranet 

• Αξιοποίηση της 
εμπειρίας που 
αποκτάται από τους 
ελέγχους 

• Δεν γίνεται 
αναφορά σε 
χρήση 
εξωτερικών ή 
εσωτερικών 
συμβούλων 

• Δεν γίνεται 
αναφορά σε 
χρήση νομικών 
συμβούλων 

• Δεν γίνεται 
αναφορά σε 
παρακολούθηση 
της εφαρμογής 
των 
συμφωνηθέντων 
λύσεων 

 

 

• Διευκρίνιση 
σχετικά με την 
χρήση 
συμβούλων κατά 
την διαχείριση 
των υποθέσεων 

• Προσθήκη 
διαδικασιών 
παρακολούθησης 
της εφαρμογής 
των 
συμφωνηθέντων 
λύσεων 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Γνωστοποιήσεις 
στο διαδίκτυο 

• Γνωστοποίηση της 
πολιτικής 

• Ηλεκτρονική φόρμα 
αιτήματος 

• Πληροφορίες 
επικοινωνίας 

• Δεν 
γνωστοποιούνται 
πληροφορίες για 
τα αιτήματα 

• Δεν 
γνωστοποιείται η 
ετήσια αναφορά 

• Γνωστοποίηση 
πληροφοριών για 
τα αιτήματα που 
αφορούν στην 
κοινωνία και το 
περιβάλλον 

• Δημοσίευση 
ετήσιας αναφοράς 

• Δημιουργία 
ξεχωριστής 
ιστοσελίδας για 
τον μηχανισμό 

Ενημέρωση 
παραπονούμενων 

• Ειδοποίηση 
παραλαβής του 
αιτήματος 

• Δεν αναφέρεται 
ο τρόπος 
επικοινωνίας 

• Συχνότερη 
επικοινωνία με 
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 κατά την 
διάρκεια της 
έρευνας και στο 
τέλος της 
διαδικασίας 

 

τους 
παραπονούμενους  

• Συμμετοχή των 
παραπονούμενων 
στη διαμόρφωση 
των προτάσεων 
για μέτρα 
αποκατάστασης 

Διατήρηση 
εμπιστευτικότητας 

• Σε όλη την διάρκεια 
διαχείρισης του 
αιτήματος 

• Διατήρηση της 
ανωνυμίας των 
αιτούντων όταν 
ζητηθεί 

• Προστασία των 
αιτούντων από 
αντεκδίκηση ή άλλη 
επιβλαβή ενέργεια 

  

 


