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Δήλωση συμφερόντων 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου1

Σκοπός της παρούσας δήλωσης, η οποία θα συμπληρωθεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
είναι να εντοπιστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη ή υφιστάμενη σύγκρουση συμφερόντων των μελών σε 
σχέση με την υποψηφιότητά τους και να μπορεί το Μεταφραστικό Κέντρο να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο της δήλωσης θα τηρείται από τον 
διευθυντή και θα δίδεται αντίγραφο στο μέλος.

(ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κατά τη γνώμη σας, έχετε προσωπικό συμφέρον, ειδικότερα οικογενειακό ή οικονομικό συμφέρον, ή 
εκπροσωπείτε συμφέρον τρίτων μερών, το οποίο μπορεί, πράγματι ή ενδεχομένως, να υπονομεύσει 
την ανεξαρτησία σας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ωα υέλουο του διοικητικού συμβουλίου του 
Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε 
υφιστάμενη ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση;

ΝΑΙ Π ΟΧΙ

Εάν ναι, παρακαλουμε αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση είναι ορθές 
και πλήρεις. Θα γνωστοποιήσω πάραυτα στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον διευθυντή 
του Μεταφραστικού Κέντρου οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή μου ή οποιαδήποτε νέα πληροφορία 
μπορεί να λάβω που θα μπορούσε να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης προς το Μεταφραστικό Κέντρο
Γνωρίζω ότι τυγόν ψευδής ή ανακριβής δήλωση μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό uou
από το διοικητικό συμβούλιο.

Ονοματεπώνυμο:.У.Λ.ν.Α..^.ÍÍ. 

Ημερομηνία:... . .1. r.. Q H. :..

1 H επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων ένανπ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Κανονισμός 
45/2001). Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης 
διαβίβασής τους σε οργανισμούς επιφορτισμένους με το καθήκον παρακολούθησης ή ελέγχου σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο
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