ΦΩΤΟ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Αριθμός Πρωτ. :

Κωδικός Η/Υ (*)

. . . . . . / . . . . . / 2021

( *)

(Ημερομηνία)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022, ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

Φύλο (Α,Γ) (1)

Επώνυμο :
Όνομα :
Πατρώνυμο :

Όνομα Μητέρας:

Ημερομηνία Γέννησης :
Ημερομηνία Γέννησης
(ολογράφως) :
Τόπος Γέννησης :
Δ/νση Κατοικίας :

Πόλη-Χωριό :

Νομός/Περιφερειακή Ενότητα:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνα :

Σταθερό:

Κινητό:

69…………………….

Ηλεκτρον.ταχυδρομείο (e-mail):
ΑΜΚΑ (11 ψηφία):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

ΑΦΜ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΙΔΡΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ Ή/ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μόνο για ΑΝΔΡΕΣ υποψηφίους):
Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στο/η………………………………………………………………...ή έχω νόμιμα απαλλαγεί
λόγω……………………………………………………………………………………………………………………….................
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986
δηλώνω ότι : α) έχω τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 38/2021 και δεν εμπίπτω στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, ii) τα
αναφερόμενα στην αίτησή μου στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από εμένα είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχομαι να
υποβληθώ σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή μου στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινώ στην επεξεργασία
των στοιχείων που αναφέρω στην αίτησή μου, σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ. 38/2021 και της παρούσας προκήρυξης.
Συνημμένα υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της Προκήρυξης ήτοι: α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β)
Φωτοαντίγραφο/α τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση (μόνο για τελειόφοιτους), γ) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού χειρισμού Η/Υ, δ)
Φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά), στ)Βεβαίωση ΤΕΕ

,
(Τόπος)

2021,
(Ημερομηνία)

1

Ο / Η υποψήφιος / α
(Υπογραφή) και (Ονοματεπώνυμο ολογράφως)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (*)
*Συμπληρώνεται αναλόγως με 
ΠΛΗΡΟΙ*
ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ*
τις
τις
προϋποθέσεις
προϋποθέσεις
Ημερομηνία γέννησης
(ηη/μμ/εεεε)
Κατηγορία/Πτυχίο
Τίτλοι Γλωσσομάθειας
(Άριστη γνώση ξένης γλώσσας)
Γνώση χειρισμού Η/Υ
ΤΕΕ
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, ότι ελέγχθηκε η πληρότητα και η ορθή σύνταξη της παρούσας.
Αριθμός επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (πλην φωτογραφιών): …………
Ο παραλαβών την αίτηση

Ο διενεργών τον έλεγχο

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

,

2021.

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών
(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

__________________,

__________________
2021.

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Η Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών
(μόνο στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις και για την επιστροφή των
δικαιολογητικών)

Ο / Η υποψήφιος / α
(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο)

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο–
Βαθμός)

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο–
Βαθμός)

1.

2

2.

