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Κύριοι, 

 
Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 03.10.2021, ή όποτε αυτές λάβουν 

χώρα βάσει του Καταστατικού της Τράπεζας άρθρο 20, παρ. 2 & 3 (δηλαδή ή 

10.10.2021 ή οριστικά την 17.10.2021), για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 

 
Έχω πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης και με την παρούσα δηλώνω ότι: 

α) πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό κι έχω λάβει γνώση αυτού. 

β) στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 παρ. 9 & 

10 του ως άνω καταστατικού. 

γ) έχω λάβει γνώση ότι τα μέλη που θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση για να 

απαρτίσουν τα Όργανα Διοίκησης της Τράπεζας υπόκεινται στην κρίση της Τραπέζης 

Ελλάδος, σύμφωνα με τον Νόμο 4261/2014. 

δ) έχω ενημερωθεί ότι το βιογραφικό μου σημείωμα και το σύνολο των 

δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, συλλέγονται 

μόνο για το σκοπό αυτό (αίτηση, ανάδειξη υποψηφιότητας και ανάληψη θέσης μέλους 

στο ΔΣ) και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα και τις υπηρεσίες 

αυτής για άλλο σκοπό. Δεν θα δημοσιοποιούν παρά μόνο προς το ΔΣ της τράπεζας και 

τις εποπτικές αρχές (ΤτΕ κοκ) και θα παραμείνουν στην τράπεζα, ως εμπιστευτικά 

έγγραφα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που θα 

εκλεγεί από τις εκλογές του 2021. Σε περίπτωση που δεν εκλεγώ τα ανωτέρω έγγραφα 

(αίτηση και δικαιολογητικά) θα παραμείνουν για το ως άνω χρονικό διάστημα για το 

ενδεχόμενο αναπλήρωσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου και θα καταστραφούν 

μετά τη λήξη της θητείας. 

 

Με την παρούσα επισυνάπτω: 
1. Απόδειξη πληρωμής παραβόλου 60 € (πληρωτέο στα Καταστήματα μας) 

2. 1 έγχρωμη φωτογραφία 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου από ΚΕΠ. 



4. Αποδεικτικό έγγραφο διεύθυνσης κατοικίας (φωτοαντίγραφο λογαριασμού 

κοινής ωφέλειας). 

5. Ακριβές αντίγραφο τίτλων σπουδών από ΚΕΠ. 

6. Αναλυτικό Βιογραφικό για την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία σε 

τυχόν ανάλογη θέση. 

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

8. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. 

9. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία περί μη διώξεως για τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 10 εδ. του καταστατικού (απάτη, κλοπή, 

υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, εγκλήματα περί το νόμισμα, τοκογλυφία, 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για φοροδιαφυγή και για οποιοδήποτε από τα 

εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 1667/1986). 

10. Βεβαίωση της Τράπεζας από την οποία να αποδεικνύεται η ανυπαρξία οφειλών 

σε καθυστέρηση άνω του τριμήνου. 

11. Βεβαίωση της Τράπεζας ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε δίκη μεταξύ της τράπεζας 

και του υποψηφίου.  

12. Εκτύπωση από κατάστημα της Τράπεζας: α) των πληροφοριακών στοιχείων και 

της γενικής εικόνας στον Τειρεσία και β) των ετήσιων στοιχείων ΣΑΥ και ΣΚΣΕ 

στον Τειρεσία.  

 

 

Με τιμή 

                           ….   Αιτ….. 
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