
 
Τρίκαλα 06.08.2021  

  

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

Tο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, 

ανακοινώνει τα κάτωθι:  

Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της 

Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας.  

Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με το 

καταστατικό που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική ΓΣ της Τράπεζας και εγκρίθηκε από την 

ΤτΕ, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι:  

πλήρους απασχόλησης, εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα οποία θα διευθύνουν τη 

δραστηριότητά της Συνεταιριστικής Τράπεζας.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

- Να έχουν πτυχίο ΑΕΙ (κατηγορίας ΠΕ) οικονομικής κατεύθυνσης  

- Να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο (τραπεζική διοίκηση 

και λειτουργία)  

- Να έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές για τις δύο 

αυτές θέσεις του ΔΣ, θα πρέπει μέχρι 17/8/2021 και ώρα 14.00 να υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά τους στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της τράπεζας στη διεύθυνση Γ. 

Κονδύλη 61-63 2ο όροφο  Τρίκαλα.  

Στη συνέχεια, ο κατάλογος των υποψηφίων θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς 

προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλόλητας των υποψηφίων.  

Πληροφορίες : Κα Κρομμύδα Βαγιάνα Τηλ: 2431095406.  

Η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας link http://www.bankofthessaly.gr/content/prokyrikseis-stelexon .    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    

  

1. Αναλυτικό Βιογραφικό για την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη 

θέση.  

2. Αποδεικτικό έγγραφο διεύθυνσης κατοικίας.  

3. Συμπλήρωση Επισυναπτόμενου Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης μελών ΔΣ και επικεφαλής 

κρίσιμων λειτουργιών με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.  

4. Δύο συστατικές επιστολές (όχι από συνέταιρους).  

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α΄.  

6. Πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση.  

7. Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας τους από ΚΕΠ.  

8. Φορολογική Ενημερότητα.  

9. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Σ ως υποψήφιο εκτελεστικό μέλος.  

10. Βεβαίωση υπηρεσιακής προηγούμενης Υπηρεσίας σε διάφορες θέσεις του 

χρηματοπιστωτικού ταμείου ή σε παρεμφερείς τομείς.  

11. Φωτοαντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) των τριών τελευταίων ετών με 

τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.  

12. Φωτοαντίγραφο Δήλωσης Ε9 (ατομική και συζύγου).  

13. Ακριβές αντίγραφο τίτλων σπουδών από ΚΕΠ.  

  

 

 

  

  

  


