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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ). 

 
Προς  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου , για την Επιτροπή 
Ανάδειξης Υποψηφίων του άρθρου 15 και 33 του καταστατικού.  

Αίτηση 
…………………………………………………..........του……………………….., της…………………………….., 
κατοίκου ............. ………………………….., οδός .........................., 
αρ......................ΑΔΤ………………………………., ΑΦΜ………………………………………, 
τηλ..................................................email……………………………………………………………………. 
 
Κύριε πρόεδρε,  
Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις,  του άρθρου 167 του ν. 4261/2014,  των 
άρθρων 13 παρ. 1 και 83 του ν. 4261/2014, (ΦΕΚ τ. Α 107/5.5.2014),  τις διατάξεις της 
παρ. 2α του άρθρου 15, και 33 του καταστατικού της τράπεζας, τη διάταξη της παρ. 6 
του άρθρου 15 του καταστατικού, β) Τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4261/2014, 
γ) την από 21.5.2021 ανακοίνωση του ΔΣ της τράπεζας, δ) το γεγονός ότι η θητεία του 
υπάρχοντος διοικητικού συμβουλίου, λήγει εντός του 2021 .  
Με την παρούσα, υποβάλλω προς  το διοικητικό συμβούλιο, για  να τεθεί υπόψη της 
Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, αίτηση υποψηφιότητας για  τις επικείμενες εκλογές  
του 2021, για τη θέση του ενός υπευθύνου προσώπου, πλήρους απασχόλησης, που 
θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου,  ως 
εκτελεστικό μέλος αυτού.   
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) δεν υπόκειμαι σε κανένα από τα 
κωλύματα υποψηφιότητας της παρ. 4 του άρθρου 15 του καταστατικού, β) ότι έχω τα 
προσόντα, τις γνώσεις, την εμπειρία  και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4261/2014 και την 142/2018 ΠΔ/ΤΕ, μαζί με τα σχετικά 
παραρτήματα αυτής,  ( ΦΕΚ τ. Β 2674/6.7.2018) για τη θέση του υπευθύνου 
προσώπου  πλήρους απασχόλησης και εκτελεστικού μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου. 
Με την παρούσα προσκομίζω πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα 
(ενδεικτικά,  τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις γνώσης ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικού τύπου, βεβαίωση της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχω οφειλή 
άνω των τριών μηνών και δεν βρίσκομαι σε δικαστική διένεξη με την τράπεζα, 
υπεύθυνη δήλωση  με το εξής περιεχόμενο κειμένου : «Με ατομική μου ευθύνη , 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86, δηλώνω 
υπεύθυνα  ότι,  δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για κακούργημα , 
ούτε έχω παραπεμφθεί  για διάπραξη κακουργηματικής πράξης ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου».   
Παρακαλώ όπως η αίτησή μου, διαβιβασθεί στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, 
για αξιολόγηση.  
Ο αιτών εξουσιοδοτώ το διοικητικό συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της τράπεζας, 
να γνωστοποιήσουν το σύνολο των εγγράφων που κατέθεσα: α) στην Επιτροπή 
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Ανάδειξης Υποψηφίων, β) στο ΔΣ της Τράπεζας και γ) στη Νομική Υπηρεσία αυτής και 
δ) στην ΤτΕ.  

Ιωάννινα ………………......... 
Ο/Η αιτών /ουσα 

 
.............................................................. 

(υπογραφή) 
 

.............................................................. 
(ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.  
Με την παρούσα δηλώνω ότι 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 υποψηφιότητας) και δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για άλλο σκοπό, δεν θα 
δημοσιοποιούν και θα παραμείνουν στην τράπεζα, ως εμπιστευτικά έγγραφα μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκλογών του 2021, για την ανάδειξη του νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν εκλεγώ τα ανωτέρω έγγραφα (αίτηση 
και δικαιολογητικά)  θα καταστραφούν με βάση τα πρωτόκολλα καταστροφής 
εγγράφων που τηρεί η Τράπεζα.  
 
Ιωάννινα……………… 
Ο δηλών 
 
 


