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ΟΡΟΙ
Το Άρθρο 2.2 του Κανονισμού ∆εοντολογίας της ΟΜΑΕ προβλέπει ότι:
2.2.1
Τα εμπλεκόμενα μέλη της ΟΜΑΕ πρέπει να προσπαθούν να αποφύγουν την εμπλοκή σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτές οι
συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν αν ένα εμπλεκόμενο μέλος της ΟΜΑΕ έχει ή φαίνεται να έχει φανερό ή κρυφό συμφέρον, που το αποτρέπει από το να
εκτελέσει τα καθήκοντα του με τον προσήκοντα ανεξάρτητο και αδέκαστο τρόπο.
2.2.2
Προσωπικό ή κρυφό συμφέρον αποτελεί η επιδίωξη οποιουδήποτε κέρδους για τον εαυτό του, την οικογένεια ή τους συγγενείς του. Τέτοιο
συμφέρον αποτελεί ακόμα και η διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.
2.2.3
Τα εμπλεκόμενα μέλη της ΟΜΑΕ μπορούν να μην ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε τέτοιες συνθήκες που προβλέπεται ή υπάρχει τέτοια σύγκρουση
συμφερόντων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αποκαλύψουν το γεγονός και να ενημερώσουν γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία της ΟΜΑΕ.
Σημειώστε: «Τα εμπλεκόμενα μέλη της ΟΜΑΕ» εννοούμε την ΟΜΑΕ και τα Σωματεία της, τη ∆ιοίκηση, τους Αθλητές, τα Στελέχη, τις Επιτροπές
και όσους δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο σαν απεσταλμένοι στα Πρωταθλήματα, Κύπελλα, Έπαθλα και τις εκδηλώσεις της ΟΜΑΕ.
✔ Έχω διαβάσει και κατανοήσει το άρθρο 2.2 του Κανονισμού ∆εοντολογίας της ΟΜΑΕ
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Επί πλέον Πληροφορίες
Υπάρχουν άλλα ζητήματα που δεν αποκαλύπτονται παραπάνω και που μπορεί να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία σας
προκειμένου να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας έναντι της ΟΜΑΕ;
Ναι
.........
ΔΗΛΩΣΗ
✔Έχω διαβάσει και κατανοήσει τον Κανονισμό Δεοντολογίας της ΟΜΑΕ που είναι διαθέσιμος στο www.omae‐epa.gr και επιβεβαιώνω ότι οι
πληροφορίες που δίνω πιο πάνω είναι πλήρεις και ακριβείς και αντανακλούν τυχόν υπάρχουσες ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων όπως
ορίζονται στο Άρθρο 2.2 του Κανονισμόυ Δεοντολογίας.
✔Κατανοώ επίσης ότι είμαι υπεύθυνος να επικαιροποιώ τις παραπάνω πληροφορίες όσο συχνά είναι απαραίτητο σε περίπτωση αλλαγής των
συνθηκών μου και να παρέχω στην αρμόδια Επιτροπή της ΟΜΑΕ οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ζητήσει και ότι η παράλειψη
γνωστοποίησης, η μη έγκαιρη ενημέρωση αυτών των πληροφοριών ή η αποτυχία παροχής πλήρων και ακριβών πληροφοριών αποτελεί
παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΟΜΑΕ και μπορεί να οδηγήσει σε δράση εναντίον μου.
✔Επίσης κατανοώ ότι αυτή η μορφή κοινοποίησης της σύγκρουσης ενδιαφέροντος, δεν αποτελεί υποκατάστατο της δήλωσης ενδιαφέροντος σε
περίπτωση συνάντησης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι υποχρεωτικές. Επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να επιτρέψει στα
συμβαλλόμενα μέρη της ΟΜΑΕ, όταν εκτελούν καθήκοντα για τη ΟΜΑΕ, να δηλώσουν τυχόν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα που θα
μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα και με ανεξάρτητο τρόπο. Οι αποδέκτες αυτών των
πληροφοριών είναι η αρμόδια Επιτροπή της ΟΜΑΕ και ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ατόμων που ανήκουν στη νομική υπηρεσία της.

