Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κώδικας Δεοντολογίας για τη Διαχείριση Περιστατικών Σύγκρουσης
Συμφερόντων
1) Η χρηστή και αποδοτική λειτουργία ενός Οργάνου Διοίκησης (Ο.Δ.) βασίζεται στη
δυνατότητα των μελών του να λαμβάνουν δίκαιες, αμερόληπτες και αξιοκρατικές
αποφάσεις, χωρίς να επηρεάζονται από προσωπικά, επαγγελματικά ή άλλα
συμφέροντα.
2) Τα εξωτερικά μέλη ενός Ο.Δ. συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και
οφείλουν να λειτουργούν για το καλύτερο δυνατό συμφέρον του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστήμιο) και της αποστολής του, χωρίς να
επηρεάζονται από οποιαδήποτε επαγγελματικά, επιχειρηματικά, πολιτικά ή
προσωπικά συμφέροντα που τυχόν να έχουν, τα οποία και θα πρέπει να
δηλώνουν όπως αναφέρεται πιο κάτω.
3) Η ακεραιότητα και τα υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελούν
απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία, την ανεξαρτησία και το κύρος
των Ο.Δ. και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου. Για τη διασφάλιση των πιο πάνω,
τα μέλη των Ο.Δ. πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνον για το καλώς
νοούμενο συμφέρον του Πανεπιστημίου. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
4) Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη των μελών ενός Ο.Δ.
είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων του. Αναγνωρίζει, επίσης
ότι, η ποιότητα της εμπειρογνωμοσύνης αυτής πηγάζει από προηγούμενες και
τρέχουσες εμπειρίες. Για το λόγο αυτό, τα εξωτερικά μέλη ενός Ο.Δ. πρέπει να
είναι σε θέση να συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στη διοίκηση του Πανεπιστημίου
με άλλες θέσεις που ενδέχεται να διατηρούν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
5) Η διατήρηση θέσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από τα εξωτερικά μέλη ενός
Ο.Δ. (και ιδιαίτερα τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου)
συνεπάγεται την εμπλοκή τους σε διάφορες επαγγελματικές και άλλες
δραστηριότητες εκτός Πανεπιστημίου. Αναμένεται, επομένως, ότι ορισμένες από
τις δραστηριότητες αυτές μπορεί, ενίοτε, να δημιουργούν καταστάσεις που
ενδέχεται να θεωρηθούν ότι οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Σκοπός του
παρόντος κώδικα είναι ο έγκαιρος εντοπισμός (από τα επηρεαζόμενα μέλη)
τέτοιων καταστάσεων και η άμεση δήλωσή τους για την αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους.
6) Βασικός άξονας κρίσης σύγκρουσης συμφερόντων αποτελεί η διασφάλιση ότι μια
κατάσταση και/ή το θέμα που τίθεται για συζήτηση και λήψη απόφασης, δεν
μπορεί να επηρεάσει, με οποιοδήποτε τρόπο, την κρίση του μέλους του Ο.Δ. σε
συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε πάντοτε να εξασφαλίζεται η αμερόληπτη κρίση των
μελών αυτών.
7) Κάθε μέλος έχει την ευθύνη της αναγνώρισης καταστάσεων που ενδέχεται να
επηρεάσουν την κρίση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους
ενός Ο.Δ., αλλά και την υποχρέωση να δηλώνει τις καταστάσεις αυτές εάν και
εφόσον προκύπτουν σε σχέση με τα θέματα που εξετάζει το Ο.Δ.
8) Κάθε μέλος Ο.Δ. του Πανεπιστημίου οφείλει, αμέσως μετά το διορισμό του σε
αυτό, να υπογράψει δήλωση (Παράρτημα Ι) στην οποία να επιβεβαιώνει την
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ανεξαρτησία και αμεροληψία της κρίσεως του, και τη δέσμευσή του να
συμμορφώνεται στις πρόνοιες του παρόντος κώδικα δεοντολογίας.
9) Κάθε μέλος του Ο.Δ. οφείλει να γνωρίζει ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτές ενδεικτικά καταγράφονται στο πιο κάτω εδάφιο 10,
πρωτίστως συμφέροντα τα οποία είναι συνυφασμένα με το επαγγελματικό
υπόβαθρό του, και να επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση την απουσία
οποιουδήποτε συμφέροντος το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι παρακωλύει την
ανεξαρτησία και αμεροληψία της κρίσης του. Ενδεχόμενες συγκρούσεις
συμφερόντων των μελών του Ο.Δ δηλώνονται προς τον Πρόεδρο του Ο.Δ. σε
κάθε συνεδρία του Ο.Δ., ο οποίος λαμβάνει και την τελική απόφαση κατά πόσον
προκύπτει σύγκρουση ή όχι.
10) Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη ενός Ο.Δ. οφείλουν να δηλώνουν ενδεχόμενες
συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να προκύψουν σε
σχέση με τα ακόλουθα:












Την επαγγελματική τους απασχόληση,
Τις επαγγελματικές τους απασχολήσεις τα τελευταία πέντε έτη, πριν το
διορισμό τους στο συγκεκριμένο Ο.Δ.,
Την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή οποιαδήποτε άλλα Όργανα
Διοίκησης,
Την συμμετοχή τους σε Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές,
Την συμμετοχή τους και/ή την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,
Τα επενδυτικά τους συμφέροντα,
Τις επαγγελματικές και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες και/ή
συνεργασίες και/ή συμφέροντα συγγενικών προσώπων τους (συγγένειας
μέχρι δεύτερου βαθμού) που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις
σύγκρουσης συμφερόντων,
Τις συγγενικές ή άλλες στενές σχέσεις με μέλη του προσωπικού του
Πανεπιστημίου,
Την επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με
υπηρεσίες ή τμήματα ή με το ερευνητικό/έργο του Πανεπιστημίου,
Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες και/ή συνεργασίες που το μέλος κρίνει
ότι ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων.

Σε περίπτωση που μέλος Ο.Δ. είναι αβέβαιο ως προς τα ποια συμφέροντα θα
πρέπει να δηλώνονται κατά περίπτωση ή κατά πόσον η κατάστασή του είναι
σύμφωνη με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον
Πρόεδρο του Ο.Δ.
11) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ενός Ο.Δ. διαπιστώσει ότι κάποιο θέμα στην
ημερήσια διάταξη συνεδρίας του οργάνου και/ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας,
συνδέεται με εξωτερικές δραστηριότητές του και προσωπικά συμφέροντά του
που ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση του, τότε: (i) δηλώνει άμεσα στον
Πρόεδρο του Σώματος το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, και (ii) ζητεί την
απαλλαγή του από τη συζήτηση του θέματος και από τη διαδικασία λήψης
απόφασης.
12) Σε περίπτωση που θέματα στην ημερήσια διάταξη και/ή κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας, δύναται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων η οποία
παρακωλύει την ανεξαρτησία κρίσεως του ίδιου του Προέδρου του Ο.Δ., τότε

2

αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ή από
το ιεραρχικά ανώτερο μέλος ανάμεσα στα αρχαιότερα μέλη του Ο.Δ.

Παράρτημα Ι

Δήλωση Ανεξαρτησίας Κρίσεως και Δεσμεύσεως
Όνομα:
Όργανο Διοίκησης:
Θέση στο Όργανο Διοίκησης:
……..
Όργανο Διοίκησης:
Θέση στο Όργανο Διοίκησης:
Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα ως άνω καθήκοντά μου για το καλύτερο δυνατό
συμφέρον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της αποστολής του.
Για το σκοπό αυτό, αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι οφείλω να
συμμορφώνομαι με τις πρόνοιες του «Κώδικα Δεοντολογίας για τη Διαχείριση
Περιστατικών Σύγκρουσης Συμφερόντων» με στόχο τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της κρίσεως μου κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που πηγάζουν από τη συμμετοχή μου στα πιο πάνω όργανα
διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Η δήλωση συμπληρώθηκε στις ……..
Υπογραφή:

Ο πιο πάνω Κώδικας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο κατά τη 19η Συνεδρία της στις 3 Ιουλίου
2013 και από το Συμβούλιο κατά την 22η Συνεδρία του στις 25 Σεπτεμβρίου 2013.
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