Σχετικά με την IBAC
www.ibac.vic.gov.au
Greek

Έχετε το δικαίωμα να αναμένετε από δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς
να ενεργούν για το συμφέρον σας, χωρίς να επηρεάζονται από προσωπικά
συμφέροντα, απληστία ή εγκληματικά κίνητρα. Για να βοηθήσει στη διατήρηση
της εμπιστοσύνης σας στο δημόσιο κλάδο, η IBAC εργάζεται για να αποτρέψει
και να εκθέσει τη διαφθορά ή την ανάρμοστη συμπεριφορά που σπαταλά
δημόσιο χρήμα και βλάπτει ζωές.
Η IBAC είναι η υπηρεσία της Βικτώριας
για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Το όραμα της IBAC είναι για έναν δημόσιο κλάδο που
αντιστέκεται ενεργά στη διαφθορά.
Εργαζόμαστε προς το σκοπό αυτό με τους εξής τρόπους:
1. λ αμβάνοντας καταγγελίες και κοινοποιήσεις διαφθοράς
και ανάρμοστης συμπεριφοράς στον δημόσιο κλάδο
(συμπεριλαμβανομένης κακής συμπεριφοράς της αστυνομίας
και ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα)
2. δ
 ιερευνώντας και εκθέτοντας τη διαφθορά και την ανάρμοστη
συμπεριφορά δίνοντας προτεραιότητα σε σοβαρά και
συστηματικά θέματα
3. ε νημερώνοντας τον δημόσιο κλάδο, την αστυνομία και το κοινό
σχετικά με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της διαφθοράς
και της ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθώς και για τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί να προληφθεί.
Δικαιοδοσία της IBAC - ο δημόσιος κλάδος της Βικτώριας

1. Καταγγελία διαφθοράς
Η IBAC δέχεται περίπου 5000 καταγγελίες για διαφθορά και
ανάρμοστη συμπεριφορά στον δημόσιο κλάδο κάθε χρόνο.
Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας στην αποκάλυψη
της διαφθοράς, καθώς επίσης και στον προσδιορισμό των
αναδυόμενων τάσεων και κινδύνων σε ολόκληρο τον δημόσιο
κλάδο.
Η IBAC αξιολογεί προσεκτικά κάθε καταγγελία, διασταυρώνει
τις πληροφορίες με την έρευνά μας και άλλες καταγγελίες και
εκμεταλλεύεται στοιχεία. Μετά αποφασίζουμε εάν θα:
• παραπέμψουμε την καταγγελία σε άλλη υπηρεσία, όπως ο
Διαμεσολαβητής Βικτώριας (Victorian Ombudsman), Αστυνομία
Βικτώριας (Victoria Police), ή στην υπηρεσία κατά της οποίας
έγινε η καταγγελία. Η IBAC επανεξετάζει συχνά τα πορίσματα
αυτών των υποθέσεων, για να εξασφαλιστεί ότι έχουν
ερευνηθεί πλήρως και έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
• διερευνούμε την καταγγελία μόνοι μας. Η IBAC μπορεί να
διεξάγει μια προκαταρκτική έρευνα για να βοηθήσει να δώσει
υπόσταση στην απόφαση αυτή.
• δεν λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα.

Πολιτειακή
Κυβέρνηση

Δήμοι

Αστυνομία
• Δημοτικοί Σύμβουλοι Βικτώριας

Βουλή

Δικαστικό σώμα

• Βουλευτές

• Υπουργεία

• Δημοτικοί υπάλληλοι • Ορκωτοί αστυνομικοί

• Υπάλληλοι εκλογικών
εδρών

Δικαστές, πρωτοδίκες
και μέλη άλλων
δικαστικών σωμάτων
όπως:
• Ανώτατο Δικαστήριο
• Ανώτερο Δικαστήριο
(County Court)
• Ιατροδικαστικό
Δικαστήριο
• Πρωτοδικείο
• VCAT

• Υπηρεσίες/γραφεία
• Δημόσιες υγειονομικές
υπηρεσίες
• Σχολεία
• Τεχνικές σχολές TAFE
και πανεπιστήμια

• Προσωπικό
προστατευτικών
υπηρεσιών
• Νεοσύλλεκτοι
Αστυνομίας
• Προσωπικό κρατητηρίων
αστυνομίας
• Υπάλληλοι

• Προσωπικό
υπουργών

Τι είναι η διαφθορά του δημόσιου κλάδου;
Διαφθορά μπορεί να είναι μια διάπραξη απάτης από δημόσιο
υπάλληλο, λήψη ή χορήγηση δωροδοκίας, ανάθεση συμβάσεων
στην οικογένεια ή φίλους και χρήση ή διαρροή εμπιστευτικών
πληροφοριών για προσωπικό όφελος.
Τι είναι ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα;
Ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα μπορεί να είναι
οποιαδήποτε συμπεριφορά ενός δημόσιου υπαλλήλου η οποία
είναι παράνομη ή δεν πληροί τα δεοντολογικά ή επαγγελματικά
πρότυπα που απαιτούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων ή στην
άσκηση των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί.

Τι είναι ανάρμοστη συμπεριφορά της αστυνομίας;
Η IBAC δέχεται επίσης καταγγελίες για ευρύτερη ανάρμοστη
συμπεριφορά από το προσωπικό της Αστυνομίας Βικτώριας,
συμπεριλαμβανομένων ορκωτών αξιωματικών, νεοσύλλεκτων,
υπαλλήλων και προσωπικό προστατευτικών υπηρεσιών.
Ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να είναι όταν ένας αστυνομικός
υπάλληλος διανέμει προσβλητικό υλικό, οδηγεί υπό την
επήρεια αλκοόλ, προβαίνει σε ψευδείς καταχωρήσεις στα βιβλία
συμβάντων ή μητρώα ή κάνει χρήση υπερβολικής βίας.

2. Διερεύνηση της διαφθοράς

3. Πρόληψη της διαφθοράς

Βάσει του νόμου, η IBAC πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη
διερεύνηση σοβαρής ή συστημικής διαφθοράς και ανάρμοστης
συμπεριφοράς στον δημόσιο κλάδο. Η IBAC μπορεί να επιλέξει
να διερευνήσει μια καταγγελία ή κοινοποίηση, ή μπορούμε να
ξεκινήσουμε μια έρευνα «αυτεπαγγέλτως».

Όλοι μας έχουμε ευθύνη στην πρόληψη της διαφθοράς στον
δημόσιο κλάδο και να διασφαλίζουμε ότι τα δημόσια χρήματα
δαπανώνται για τον σκοπό που προορίζονται – δηλαδή για την
παροχή σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών για
όλους τους κατοίκους της Βικτώριας.

Οι έρευνές μας καθορίζουν αν έχει συμβεί διεφθαρμένη
συμπεριφορά ή ανάρμοστη συμπεριφορά από προσωπικό
της αστυνομίας. Η απαγγελία ποινικών κατηγοριών ή πρόταση
για περαιτέρω λήψη μέτρων είναι απλά μερικά από τα πιθανά
αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να δημοσιεύσουμε εκθέσεις και να
προτείνουμε βελτιώσεις του συστήματος ή των πρακτικών.

Η πρόληψη της διαφθοράς και της σοβαρής ανάρμοστης
συμπεριφοράς του δημόσιου κλάδου αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την IBAC, μια προτεραιότητα στην οποία
συμβάλλει ολόκληρος ο οργανισμός.

Διεξαγωγή ανακρίσεων
Οι ανακρίσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας διερεύνησης
της IBAC και γενικά διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Ο
Επίτροπός μας μπορεί να διεξάγει δημόσιες ακροάσεις εάν
θεωρεί ότι:
• υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις
• είναι για το δημόσιο συμφέρον
• μπορούν να διεξαχθούν χωρίς να προκαλέσουν αδικαιολόγητη
ζημία στη φήμη, ασφάλεια ή ευημερία ενός ατόμου.

Ασκώντας τις εξουσίες της IBAC υπεύθυνα
Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, η IBAC μπορεί:
• να υποχρεώσει την προσκόμιση εγγράφων και άλλων
αντικειμένων
• να εισέρχεται και να ερευνά χώρους, να κατάσχει έγγραφα και
αντικείμενα
• να χρησιμοποιεί συσκευές παρακολούθησης, να παρακολουθεί
τηλεπικοινωνίες
• να διεξάγει ανακρίσεις κεκλεισμένων των θυρών ή δημόσιες
• να απαιτεί από ανθρώπους να καταθέσουν σε ακροάσεις.
Πρέπει να υποβάλουμε αίτημα στα δικαστήρια ή δικαστικές
επιτροπές πριν την άσκηση ορισμένων εξ αυτών των εξουσιών.
Υποβάλουμε επίσης τακτικές εκθέσεις σε διάφορα πολιτειακά και
κοινοπολιτειακά σώματα σχετικά με τη χρήση των εξουσιών μας.
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Μαζί με τους βασικούς εταίρους μας σε ολόκληρο το σύστημα
ακεραιότητας της πολιτείας, η IBAC σχεδιάζει, υλοποιεί και
αξιολογεί ένα ολοκληρωμένο φάσμα προληπτικών παρεμβάσεων
πρόληψης για:
• να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να εντοπίζουν και να
καταγγέλλουν τη διαφθορά και την σοβαρή ανάρμοστη
συμπεριφορά
• να υποστηρίξει οργανισμούς για τη δημιουργία
αποτελεσματικών ελέγχων διαφθοράς και ανάρμοστης
συμπεριφοράς
• να ενισχύσει τις κοινωνικές νόρμες για τη δημιουργία μιας
ισχυρής και διαρκούς κουλτούρας κατά της διαφθοράς.

Κατανόηση των επιπτώσεων της διαφθοράς
Για την καλύτερη κατανόηση τομέων που είναι πιο ευάλωτοι
στην εκμετάλλευση ή στη διαφθορά, αναλαμβάνουμε στρατηγική
έρευνα σε βασικές τάσεις και ζητήματα, και άλλα προγράμματα
που αναδεικνύουν ευκαιρίες για βελτιώσεις στα συστήματα και
στις πρακτικές.
Ενώ μπορεί να βοηθήσει ώστε να δώσει υπόσταση στις
διερευνήσεις μας, η έρευνα αυτή χρησιμοποιείται επίσης για:
• να εμπλέξει την κοινότητα και τον δημόσιο κλάδο για τη βελτίωση
της κατανόησης της διαφθοράς και της βλάβης που προκαλεί
• να βελτιώσει την καταγγελία της διαφθοράς και να βοηθήσει
στην ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου κλάδου να
αντιμετωπίσει τις καταγγελίες
• να προειδοποιεί τους οργανισμούς για τις τελευταίες
πληροφορίες και στοιχεία ώστε να προπορεύονται των
κινδύνων διαφθοράς.

IBAC είναι η υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Βικτώριας και αρμόδια για την πρόληψη και
την αποκάλυψη της διαφθοράς στον δημόσιο κλάδο και της ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας. Το
κάνουμε αυτό με τους εξής τρόπους:
• διερευνούμε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας
• ενημερώνουμε τον δημόσιο κλάδο, την αστυνομία και το κοινό σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες
της διαφθοράς και της ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας και για τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να προληφθεί.
Για να μάθετε πώς να καταγγείλετε τη διαφθορά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ibac.vic.gov.au ή
τηλεφωνήστε στο 1300 735 135.
Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη μετάφραση, τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στο
13 14 50 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι μόνο για πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο νομικών συμβουλών.
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