
 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΚΛΟΓΕΣ  Ιουλίου 2021  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Για τη θέση μέλους του Δ.Σ. 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

(για τα φυσικά πρόσωπα) 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                ................................... 

ΟΝΟΜΑ:                      ................................. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:             ................................  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:            ................................. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:              ................................. 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:     ................................ 

ΑΦΜ:             ................. 

ΤΗΛ:             .................. 

EMAIL            ……………………………………………….       

 

(για τα νομικά πρόσωπα) 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ( σύμφωνα με το καταστατικό). ………………………………………………………… 

ΕΔΡΑ………………………………………… 

ΑΦΜ………………………………………….. 

ΓΕΜΗ....................................................... 

ΤΗΛ………………………………………….. 

EMAIL……………………………………… 

(τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου συμπληρώνονται στην πρώτη στήλη) 

………………. 

Κύριοι, με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για την ανάδειξή μου στη θέση ενός 

εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Ηπείρου, για τις εκλογές του μηνός  Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 

προκήρυξης αυτών, το καταστατικό και το νόμο.  

Έχων πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης,  με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι :  

1) H εγγραφή μου ως μέλους της τράπεζας, έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ αυτής, πριν την κατάθεση 

της παρούσας.    

2) Έχω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

3) Έχω ακριβή γνώση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής δράσης της τράπεζας και είμαι 

κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

4) Δεν έχω καταδικασθεί για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, 

απάτης, απιστίας, για τα αδικήματα περί το νόμισμα του άρθρου 207 επόμενα του Ποινικού 

Κώδικα, τοκογλυφία καθώς επίσης δεν έχω καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου ποινική 



 

 

δίωξη για κακούργημα, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για αδίκημα σε βάρος 

της τράπεζας, ούτε βρίσκομαι σε δικαστική διένεξη με την τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε 

πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου. 

5)  Δεν έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα ατομικά ή ως εγγυητής που να ξεπερνάνε 

το διάστημα των τριών ( 3ων)  μηνών.  

6) Δεν ασκώ ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του πιστωτικού ιδρύματος, 

ούτε είμαι υπάλληλος άλλης τράπεζας, πιστωτικού  συν/σμού, χρηματοπιστωτικής επιχείρησης 

ή γραφείου. 

Με την παρούσα επισυνάπτω:  

1) 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».   

2) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

3) Βεβαίωση της τράπεζας ότι δε βρίσκεται σε αντιδικία με αυτή σε οποιοδήποτε πολιτικό ή 

ποινικό δικαστήριο. 

4) Βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 3ων μηνών,  ατομικά  

ή ως εγγυητής. 

5) Αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας, ποσού εκατό (100,00) ευρώ, για την 

αντιμετώπιση των εξόδων. 

6) Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

7) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών μου. 

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, 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 βάση τα 

πρωτόκολλα καταστροφής εγγράφων που τηρεί η Τράπεζα.  

…………………………………….. 

(ημερομηνία) 

O/H αιτών/αιτούσα  

 

…………………………………….. 

(υπογραφή)  

 

………………………………………………. 

( ονοματεπώνυμο) 



 

 

 

 

Σημείωση 

1. Εάν τη θέση του υποψηφίου διεκδικεί νομικό πρόσωπο, απαιτείται νομιμοποίηση του νομικού 

προσώπου και του εκπροσώπου αυτού που θα είναι υποψήφιος (καταστατικό της εταιρίας ή 

του Ν.Π, ΦΕΚ – όπου απαιτείται – πρακτικό εκλογής του Δ.Σ. και συγκρότησης σε σώμα - όπου 

απαιτείται, πρακτικό εκπροσώπησης κ.λ.π., πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου σχετικά 

με τις τροποποιήσεις του καταστατικού του νομικού προσώπου). 

Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ως υποψήφιος το όνομα του νομικού προσώπου και σε 

παρένθεση το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου αυτού.  

2. Ο εκπρόσωπος του υποψηφίου νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει 

να πληροί τις προϋποθέσεις και να μην έχει τα κωλύματα των υποψηφίων φυσικών 

προσώπων, που αναφέρονται στην απόφαση της προκήρυξης των εκλογών και στο 

καταστατικό της τράπεζας.  


