
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Ο. ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
 

Αγαπητή/ε ασφαλισμένη/ε, 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Ο. θα 

πραγματοποιηθούν την 1η Ιουνίου 2018, με επιστολική ψηφοφορία. 

- Έγκαιρα και πάντως το αργότερο την Παρασκευή 20/04/2018, η Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει ταχυδρομικά, σε όλα τα μέλη το ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, φάκελο και σχετικές οδηγίες για την ψηφοφορία. 

- Υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει κάθε 

μέλος του Ε.Τ.Α.Ο., υποβάλλοντας αίτηση (όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί), 

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής 

του, με ημερομηνία βεβαίωσης το αργότερο την 30/03/2018. Σε κάθε περίπτωση 

το πρωτότυπο της αίτησης θα πρέπει να περιέλθει στο Ε.Τ.Α.Ο. το αργότερο 

μέχρι τη Δευτέρα 02/04/2018, άλλως δεν θα ληφθεί υπόψη. Η ημερομηνία κατά 

την οποία το μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερο, δηλαδή θα έχει 

εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του στο Ε.Τ.Α.Ο., είναι η 

Παρασκευή 30/03/2018. 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

     (τόπος και ημερομηνία συμπλήρωσης / υπογραφής / αποστολής) 
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Προς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Επαγγελματικού Ταμείου 

Ασφάλισης Οικονομολόγων 

(Ε.Τ.Α.Ο.) 

Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 

 

Κύριοι, 

 

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα 

για μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου, στις εκλογές της 

1ης Ιουνίου 2018. 

Προς τούτο και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 

του Καταστατικού του Ταμείου, αλλά και το  

άρθρο 1 Κεφ. Δ’ του ΦΕΚ Β’ 178/23.01.2015 

(αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΟ 

www.etao.gr), σας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

α) δεν ασκώ ασυμβίβαστες, με την ιδιότητα του 

Μέλους Δ.Σ. δραστηριότητες, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 20 του Καταστατικού,  

β) είμαι ικανός να αναλάβω ή να διατηρήσω 

δημόσιο λειτούργημα, 

γ) έχω ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας 

μου, 

δ) δεν παραπέμφθηκα με οριστικό βούλευμα για 

κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα 

κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.  

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 


