ΔΙ.Π.Υ. Ν, Κατάθεσης Αίτησης :

………………………………………………

ΦΩΤΟ

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτ.:

Αρ. H/Y*

. . . . . . / 04 / 2020*.
( Ημερομηνία )

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

Φύλο ( Α , Γ )

Α.Μ.Κ.Α.:
Α.Φ.Μ.:
Επώνυμο:
Όνομα :
Πατρώνυμο :

Μητρώνυμο :

Ημερομηνία Γέννησης :
Ημερομηνία Γέννησης (ολογράφως) :

Δ/νση Οικίας :

Πόλη-Χωριό :

Δήμος :

Τ.Κ. :

Νομός :

Περιφέρεια :

Τηλέφωνο Σταθ./ Κιν.:

Ε-mail:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

Ενδιαφέρομαι για την Κατηγορία Α = Εργάτης (1) ή Κατηγορία Β = Οδηγός (2)

2.
2α.

Τίτλος Σπουδών Λυκείου:
Βαθμός Τίτλου Σπουδών:

3.

Κατέχω επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας:

(1 = Α , 2 = Β)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

και ___/____
ολογράφως)

(αριθμητικώς)

(1 = Γ, 2 = Γ και Δ)

(μόνο από τους Υποψήφιους της Κατηγορίας Β΄)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

4.
5.

Υπηρέτησα στις Ειδικές Δυνάμεις ή Προεδρική Φρουρά (1) ή Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ)
ή Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.Ο.Π) (2) ή ως έφεδρος Αξιωματικός (3)
(1 ή 2 ή 3 = Ναι , 0= Όχι)
Είμαι τέκνο προσωπικού του Πυρ. Σώματος, που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας
και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/ 1984 (1= Ναι , 0= Όχι)

6.

Γονέας ασκών την επιμέλεια ανήλικων τέκνων

6α.

Αριθμός Ανήλικων Τέκνων (ολογράφως)

7.

Είμαι γονέας πολύτεκνης οικογένειας (4) ή γονέας τριών τέκνων (3) ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (2) ή
τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (1) (αναγράφεται το κριτήριο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων)
(4 ή 3 ή 2 ή 1 = Ναι , 0= Όχι)

8.

Είχα την ιδιότητα του Πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ.

8α.

Σύνολο Αντιπυρικών περιόδων, που εργάστηκα ως
(ολογράφως)
Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης

9.

Έχω την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη

9α.

Σύνολο πλήρων ετών υπηρεσίας ως εθελοντής πυροσβέστης(ολογράφως)

10.

Είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια άνεργος)

(1= Ναι , 0= Όχι)

11.

Δίπλωμα ΙΕΚ Ειδικού Δασικής Προστασίας

(1= Ναι , 0= Όχι)

(1= Ναι , 0= Όχι)
(αριθμητικώς)

(1= Ναι , 0= Όχι)
(αριθμητικώς)
(1= Ναι , 0= Όχι)
(αριθμητικώς)

12. Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι υποχρεωτικά δικαιολογητικά :
i) Έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
ii) Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις).
iii) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
iv) Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης για τους Υποψήφιους της Κατηγορίας Β΄
v) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 της παρ. 1.δ του Κεφ. Δ της προκήρυξης
13. Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι πρόσθετα δικαιολογητικά:
i) ………………………………………………………………………………………………………………………………
ii) ………………………………………………………………………………………………………………………………
iii) ………………………………………………………………………………………………………………………………
iv) ………………………………………………………………………………………………………………………………
v) ………………………………………………………………………………………………………………………………
vi) ………………………………………………………………………………………………………………………………
vii) ………………………………………………………………………………………………………………………………
viii) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο / Η Υποψήφιος / α
(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών)
Ελέγχθηκε και πληροί όλες τις προϋποθέσεις (Ηλικία, Ακρίβεια και Πληρότητα των Δικαιολογητικών)
.

. ,.
(Τόπος)

Απριλίου 2020
(Ημερομηνία)

Ο παραλαβών τα δικαιολογητικά

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών

(Υπογραφή – Βαθμός – Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή – Βαθμός - Ονοματεπώνυμο)

(* Τα πεδία συμπληρώνονται από την Επιτροπή Παραλαβής)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ











Την Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/ 1986 της παρ. 1.δ του Κεφ. Δ της
προκήρυξης θα την εκτυπώσετε από το www.fireservice,gr.
Πριν συμπληρωθεί η αίτηση συνιστάται να διαβαστεί με προσοχή η προκήρυξη.
Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, χωρίς σβησίματα
και διορθώσεις.
Αιτήσεις με διορθώσεις, σβησίματα κ.λ.π. δεν γίνονται δεκτές.
Όλα τα στοιχεία που αναγράφει ο υποψήφιος απαιτείται να είναι ακριβή και να έχει τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά.
Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται από την Επιτροπή Παραλαβής.
Παρ.2.1. Ο βαθμός τίτλου σπουδών αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά στα αντίστοιχα πεδία
π.χ. δεκαεπτά και δώδεκα δέκατα τρίτα
17 και 12/13
ο βαθμός 16 αναγράφεται δεκαέξι
16 και /
ο βαθμός 13,3 αναγράφεται δεκατρία και τρία δέκατα
13 και 3/10
ο βαθμός 15,25 αναγράφεται δεκαπέντε και εικοσιπέντε εκατοστά 15 και 25/100
Παρ.7. Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός από τα αντίστοιχα προσόντα που
αναφέρονται, καταχωρείται μόνο αυτό που λαμβάνει τα περισσότερα μόρια.

