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Επίθετο: …………………………………………………………………………………………..  

Όνομα: …………………………………………………………………………………………… 

Όνομα Πατρός: …………………………………………………………………………………..  

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………………….  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου : ……………………………………………………..  

Κινητό τηλέφωνο…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ στις εκλογές που θα γίνουν 
στις 15 Μαΐου 2019.  

 

 

 

Ημερομηνία                                                                                                         Ο/η αιτ…. 

                                                                                                                             

 ……/…/2019                                                                                                    Υπογραφή 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ. (Άρθρο 15 Καταστατικού του ΤΕΑ 
ΙΣΘ, ΦΕΚ Τεύχος Β’2496/19.07.2017):  
1. Κώλυμα για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου συντρέχει στο πρόσωπο 
όσων:  
α) Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα. 
β) Δεν επιτρέπεται να οριστούν μέλη του ΔΣ  

i) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία, 
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία δικηγόρου, καθ'υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση καθώς και για οιοδήποτε συναφές προς τα προηγούμενα αδίκημα. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί 
με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδικήματα, ακόμη και αν το αδίκημα 
έχει παραγραφεί.  
ii) Τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.  
iii) Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  
ΐν) Δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε 
ισχύει.  

2. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου 
για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση των υποθέσεων του, σε περίπτωση δε βλάβης του Ταμείου από αμέλεια 
η Γενική Συνέλευση του Ταμείου δικαιούται με αυξημένη πλειοψηφία (4/5) των παρόντων μελών να μην ασκήσει 
τυχόν αξιώσεις του Ταμείου.  
3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν 
ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του 
Δ.Σ 
 
 
 
 
 

 
 
 


