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Πάροχοι: Τα μόρια CERP δεν δύνανται να αναγνωριστούν για προγράμματα που 
επιχορηγούνται ή συνδέονται με οργανισμούς που παραβιάζουν τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας 
και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (κώδικας του ΠΟΥ) και τα επακόλουθα 
ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων με ομιλητές οι οποίοι αποδεδειγμένα 
συνδέονται με οργανισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω. Ο φορέας παροχής 
του προγράμματος είναι υπεύθυνος για τη διανομή, τη συλλογή και τη διατήρηση των 
συμπληρωμένων δηλώσεων για τη γνωστοποίηση στοιχείων και τα αντικρουόμενα συμφέροντα 
των ομιλητών για κάθε ομιλητή που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του παρόχου. Επιπλέον, 
αποτελεί ευθύνη του φορέα παροχής του προγράμματος να προσκομίζει αντίγραφο του 
εντύπου για τη γνωστοποίηση στοιχείων ομιλητή, συμπληρωμένο από κάθε ομιλητή της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μαζί με την αίτηση παρόχου βραχυχρόνιας συνεργασίας (STP). 

 
Όνομα ή επωνυμία παρόχου:     
 
 

Ονομασία προγράμματος: Ημερομηνίες προγράμματος:     
 

Σύμφωνα με την πολιτική του, το IBLCE οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διασφαλίζει την ισορροπία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και επιστημονική 
ακρίβεια σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες αναγνωρίζονται για την απόκτηση 
μορίων αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP) του IBLCE. Όλοι οι ομιλητές/ 
παρουσιαστές οι οποίοι συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πρόγραμμα για την 
απόκτηση μορίων CERP του IBLCE, αναμένεται να αποκαλύψουν στους συμμετέχοντες του 
προγράμματος τυχόν διασυνδέσεις τους οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το θέμα της 
παρουσίασής τους. Τέτοιου είδους διασυνδέσεις είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

• Εταιρείες και εμπορικές οντότητες όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική 
ελαχιστοποίησης της εμπορικής επιρροής στην εκπαίδευση του IBLCE 

• Οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οντότητες που σχετίζονται με το θέμα της 
παρουσίασης ή το γενικό αντικείμενο του συνολικού προγράμματος. 

 
Στην περίπτωση που εντοπιστεί αντικρουόμενο συμφέρον το οποίο συνδέεται με οργανισμό 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα του ΠΟΥ, αποτελεί ευθύνη του φορέα 
παροχής μορίων CERP να εξετάσει προσεκτικά την εν λόγω διασύνδεση πριν την υποβολή 
της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα μορίων CERP. Το IBLCE θα εξετάσει όλα τα 
αντικρουόμενα συμφέρονται που κοινοποιούνται και θα μελετήσει κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά. Το IBLCE διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να λαμβάνει την οριστική 
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απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα συγκεκριμένων ομιλητών και τη συμμετοχή τους 
σε προγράμματα μορίων CERP.  

Ως αντικρουόμενα συμφέροντα ή διασυνδέσεις θεωρούνται ενδεικτικά τα εξής: 

• επιχορήγηση/ ερευνητική στήριξη,

• αμοιβές, ταξίδια ή άλλες παροχές,

• ο ομιλητής ενεργεί ως σύμβουλος/ ανεξάρτητος συμβαλλόμενος, υπάλληλος, στέλεχος
ή διευθυντής ή έχει οικονομικό συμφέρον, συμμετέχει ως μέλος γραφείου ομιλητή ή
αρθρογραφεί τακτικά σε κάποιο έντυπο,

• στενός φίλος ή μέλος της οικογένειας του ομιλητή είναι στέλεχος, διευθυντής,
υπάλληλος ή έχει οικονομικό συμφέρον, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή
υλική στήριξη.

Ατομική δήλωση ομιλητή για αντικρουόμενο συμφέρον ή διασύνδεση 

Ομιλητές: Διαβάστε την παραπάνω πολιτική και παράσχετε τις εξής πληροφορίες: 
Επιστρέψτε εγκαίρως το συμπληρωμένο έντυπο στον πάροχο του προγράμματος. 

Ονοματεπώνυμο: 

Δεν έχω να δηλώσω κανένα πραγματικό ή δυνητικό γεγονός σε σχέση με το πρόγραμμα. 
Έχω αντικρουόμενο συμφέρον ή διασύνδεση που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 

επηρεάζουν την παρουσίασή μου. Έχω καταγράψει παρακάτω όλα τα αντικρουόμενα 
συμφέροντα και τις τρέχουσες διασυνδέσεις μου. 

Αντικρουόμενο συμφέρον ή 
διασύνδεση* 

Όνομα προσώπου/ οργανισμός 
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Συναινώ δια του παρόντος με την επεξεργασία των στοιχείων μου από το IBLCE, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που προσκόμισε ο φορέας παροχής μορίων CERP, 
προκειμένου να επαληθευτεί η δέσμευσή μου ως ομιλητή και η κατάσταση των διασυνδέσεών 
μου. 
 

Υπογραφή: Ημερομηνία:    
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