
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Σε πολλούς αγώνες έχει παρατηρηθεί ότι μέλη της Επιτροπής Αγώνα, 
της Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και επιθεωρητές εξοπλισμού είναι 
συγχρόνως και αγωνιζόμενοι ή συγγενείς αγωνιζομένων. 

Η Ανώτατη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων σύμφωνα με Κανόνες της 
WS υπενθυμίζει στους ομίλους που διοργανώνουν αγώνες ότι οι 
Επιτροπές Αγώνων και Ενστάσεων πρέπει να στελεχώνονται από 
ανεξάρτητα άτομα με σκοπό να διασφαλίζεται το ασυμβίβαστο μεταξύ 
μελών των επιτροπών και αγωνιζομένων. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πολιτική της WS περί σύγκρουσης 
συμφερόντων, η οποία μπορεί να βρεθεί εδώ: 
http://www.sailing.org/tools/documents/20130220ROCConflictofInterestGui
delines-[14490].pdf  και http://www.sailing.org/raceofficials/conflict-of-
interest.php 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Η EIO εφαρμόζοντας τον Κανονισμό 6.9.6.g της WS (Ρegulation 6.9.6.g) 
μπορεί να προσδιορίσει σε εθνικό επίπεδο εάν για ένα Στέλεχος Αγώνων 
υφίσταται κάποια σύγκρουση συμφερόντων που πιθανόν να επηρεάσει την 
απόδοση του και τις αποφάσεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

2. Μία πιθανή σύγκρουση συμφερόντων δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται 
προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία του αθλήματος. Σύμφωνα με το 
Κανονισμό 34 (Regulation 34) της WS σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει 
όταν: 
2.1 Ένα στέλεχος  αγώνων έχει προσωπικό οικονομικό ενδιαφέρον που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία του. 
2.2 Ένα στέλεχος αγώνων έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με κάποιον 

από τους αγωνιζόμενους. 
2.3 Ένα στέλεχος αγώνων είναι μέλος της διοίκησης του ομίλου ή 

προπονητής ενός αγωνιζόμενου. 
3. Όταν ένα στέλεχος αγώνων γνωρίζει ή πιστεύει ότι υφίσταται μία σύγκρουση 

συμφερόντων οφείλει να αρνηθεί μία πρόσκληση συμμετοχής του σαν 
στέλεχος αγώνων στον συγκεκριμένο αγώνα. 



4. Όταν ένα στέλεχος αγώνων έχει αμφιβολία για μια πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων οφείλει να συμβουλευθεί την ΑΕΑΕ/ΕΙΟ πριν αποδεχθεί μία 
πρόσκληση. 

5. Για το λόγο αυτό όλα τα μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων καθώς και οι 
υπεύθυνοι στίβων όλων των Περιφερειακών και Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων καθώς και των αγώνων πρόκρισης των εθνικών ομάδων 
όλων των κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων Ανοικτής 
Θάλασσας,  οφείλουν να δηλώνουν στην ΑΕΑΕ/ΕΙΟ κάθε πιθανή περίπτωση 
σύγκρουσης συμφερόντων, να ζητούν από αυτή να διευκρινίσει εάν υπάρχει 
κάποια και να ορίσει τον τρόπο αντιμετώπισης της. 

6. Όταν κατά την διάρκεια ενός αγώνα ένα στέλεχος αγώνων αντιληφθεί μια 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων οφείλει αμέσως να το αναφέρει στη 
Επιτροπή Ενστάσεων η οποία οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να το 
αναφέρει στην ΑΕΑΕ/ΕΙΟ.  

7. Αποφάσεις της ΑΕΑΕ/ΕΙΟ σχετικές με σύγκρουση συμφερόντων ενός 
Στελέχους Αγώνων για ένα συγκεκριμένο αγώνα, πρέπει να αναρτώνται στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του αγώνα. 


