Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;
Αν διαπιστώσει ο IGIS ότι μια καταγγελία είναι δικαιολογημένη,
ή αν είναι κρίσιμη για έναν φορέα μια έκθεση αναφοράς και μια
ολοκληρωμένη έρευνα, πρέπει να συσκεφτεί με τον επικεφαλή
του φορέα και τον αρμόδιο Υπουργό.
Ο IGIS μπορεί να συστήσει στον φορέα να επανεξετάσει ή να
αλλάξει μια απόφαση, να αλλάξει τους κανόνες ή τις διαδικασίες
του ή να πληρώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια έχει
υποστεί κάποιος ως συνέπεια των αποφάσεων ή των πράξεών
του.
Παρόλο ότι οι Υπουργοί ή οι φορείς δεν δεσμεύονται να κάνουν
όσα συστήνει ο IGIS, συνήθως το πράττουν. Ο IGIS μπορεί να
αναφερθεί στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο αν δεν
ικανοποιηθεί με όσα έχουν κάνει οι Υπουργοί ή οι φορείς σε
σχέση με την αναφορά του.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον IGIS;
Δεν υπάρχουν τέλη ή χρεώσεις, ούτε και επίσημη διαδικασία για
να γίνει μια καταγγελία, αλλά συνήθως θα σας ζητηθεί να θέσετε
όσα λέτε εγγράφως, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες.
Αν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία μπορείτε να τηλεφωνήσετε
ή να γράψετε στον IGIS (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην
επόμενη σελίδα).
Οι καταγγελίες είναι προτιμότερο να γίνονται στα αγγλικά.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον IGIS μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αλλά κάποιες φορές, για λόγους ασφαλείας,
ενδέχεται να χρειαστεί να σας στείλουμε επιστολές μέσω
ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία του IGIS
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας (www.igis.gov.au).
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Ποιος είναι ο IGIS; ?
Πώς μπορεί να σας βοηθήσει ο Γενικός
Επιθεωρητής Πληροφοριών και
Ασφαλείας [IGIS];

Ο Γενικός Επιθεωρητής Πληροφοριών και Ασφαλείας [InspectorGeneral of Intelligence and Security (IGIS)] επιβλέπει και αξιολογεί τις
δραστηριότητες των φορέων πληροφοριών και ασφαλείας της
Αυστραλίας:
Τον Οργανισμό Πληροφοριών Ασφαλείας της Αυστραλίας
[Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)]

Μπορείτε να κάνετε μια καταγγελία για τους φορείς που
συλλέγουν πληροφορίες – τον ASIO, ASIS, DSD ή DIGO.

•

Την Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αυστραλίας
[Australian Secret Intelligence Service (ASIS)]

•

Τη Διεύθυνση Σημάτων Άμυνας [Defence Signals Directorate
(DSD)]

Ακόμα και όπου υπάρχουν αυστηροί κανόνες μυστικότητας (π.χ.
τα εντάλματα ανάκρισης και κράτησης του ASIO) μπορείτε να
δώσετε σχετικές πληροφορίες στον IGIS όταν κάνετε μια
καταγγελία.

•

•

Ο IGIS μπορεί να ερευνά καταγγελίες σχετικά με μια σειρά
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Τι συμβαίνει όταν κάνετε μια
καταγγελία;
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταγγελία σας.
Ο IGIS έχει εκτεταμένες δικαιοδοσίες προκειμένου να λάβει
πληροφορίες και μπορεί:

•

να απαιτήσει από κάποιο πρόσωπο να απαντήσει σε
ερωτήσει και να παρουσιάσει σχετικά έγγραφα

ανάρμοστη παρακολούθηση προσώπου

•

να λάβει ένορκες καταθέσεις και

•

ανάρμοστες πράξεις κατά τη διάρκεια έρευνας

•

•

κακές πρακτικές προσλήψεων

να μπει σε εγκαταστάσεις φορέων πληροφοριών και
ασφαλείας.

Ο IGIS είναι ένα ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο διορίζεται από τον
Γενικό Κυβερνήτη. Ο IGIS είναι απόλυτα ανεξάρτητος από κάθε άλλο
φορέα.

•

καθυστερήσεις σε αξιολογήσεις ασφαλείας για βίζες και

•

τον χειρισμό αιτήσεων για πρόσβαση σε αρχεία.

Ο σημερινός Γενικός Επιθεωρητής Πληροφοριών και Ασφαλείας
[IGIS] είναι ο κύριος Ian Carnell ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο
του 2004.

Ο IGIS δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες σχετικά με την
ομοσπονδιακή αστυνομία Αυστραλίας ή τις αρχές μετανάστευσης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να μπορεί να σας βοηθήσει ο
Κοινοπολιτειακός Διαμεσολαβητής.

•

Τον Οργανισμό δορυφορικών εικόνων και γεωχωρικών δεδομένων
Άμυνας [Defence Imagery and Geospatial Organisation (DIGO)]
Τον Οργανισμό Πληροφοριών Άμυνας [Defence Intelligence
Organisation (DIO)] και

Το Γραφείο Εθνικών Αξιολογήσεων [Office of National Assessments
(ONA)]

•

παράνομη παρακολούθηση τηλεφώνων

•

Ερευνώνται όλες οι καταγγελίες;

Σύμφωνα με τον Νόμο περί του Γενικού Επιθεωρητή Πληροφοριών και
Ασφαλείας του 1986 [the Inspector-General of Intelligence and Security
Act 1986], ο IGIS παρέχει ανεξάρτητη εξασφάλιση στην Αυστραλιανή
Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και την κοινότητα ότι οι φορείς:

Όταν αποφασίζεται αν θα ερευνηθεί μια καταγγελία, ο IGIS
εξετάζει τα ακόλουθα:

•

αν η υπόθεση για την οποία γίνεται η καταγγελία αφορά
πράγματι έναν φορέα πληροφοριών ή ασφαλείας

•

διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τον νόμο της
Αυστραλίας

•

πόσος χρόνος έχει μεσολαβήσει από τότε που συνέβησαν τα
γεγονότα

•

συμπεριφέρονται ευπρεπώς

•

•

υπακούουν στις υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες
και

αν ο φορέας τον οποίο αφορά έχει ή διεξάγει ήδη δική του
έρευνα

•

αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήταν σε καλύτερη
θέση να εξετάσει την υπόθεση και

•

αν η υπόθεση είναι αρκετά σοβαρή για να ερευνηθεί.

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο IGIS:

•

επισκέπτεται τακτικά τους φορείς προκειμένου να ελέγχει τα
αρχεία τους

•

διεξάγει ειδικές έρευνες στις δραστηριότητες του φορέα

•

ερευνά καταγγελίες σχετικά με τους φορείς και

•

Αναφέρει τα αποτελέσματα των ερευνών στους Υπουργούς, στον
Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο.

Αν είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη έρευνα, αυτή θα
διαρκέσει περισσότερο ανάλογα με το πόσα πράγματα χρειάζεται
να ελεγχθούν και πόσοι άνθρωποι χρειάζεται να περάσουν από
συνέντευξη.
Οι έρευνες και οι ανακρίσεις του IGIS διεξάγονται
προσωπικά καθώς συνήθως αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα
εθνικής ασφάλειας.

Τι κάνει ο Γενικός Επιθεωρητής
Πληροφοριών και Ασφαλείας [IGIS];

•

Αν μια προκαταρκτική έρευνα δείξει ότι υπάρχει ελάχιστος ή
κανένας λόγος ανησυχίας, ο IGIS θα σας ενημερώσει συνήθως
εντός μερικών εβδομάδων.

Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, συνήθως ενημερώνεται ο
σχετικός φορέας για το ότι έχει γίνει μια καταγγελία εναντίον του
ώστε να μπορεί να απαντήσει στους ισχυρισμούς.
Εν το ύ το ις , κά θ ε δη μόσ ια α ν α φο ρά , ό πω ς σ τ η ν
πε ρί π τωση τη ς ετή σιας έ κθε σ η ς α να φο ρά ς σ τ ο
Κ ο ι νο β ο ύ λιο , δ εν α να φέ ρ ει συ νήθως τα ονό μ ατα
ό σ ω ν έ κα ν α ν κ α τα γγε λ ίες .

