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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :                                                                    Φύλο ( Α , Γ )                           

             Α.Γ.Μ. Εποχικού Υπαλλήλου        

 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 Επικοινωνίας.:  Ε-mail:  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Ενδιαφέρομαι για την Κατηγορία  Τεχνικού (1)  ή  Επιστημονικού  (2) Προσωπικού                     
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

2. 
Βαθμός Τίτλου Σπουδών:                                                                                                               
μόνο για την κατηγορία επιστημονικού προσωπικού                                           ( ολογράφως)                                                                                                                                    (αριθμητικώς) 

 

3. 
Υπηρέτησα στις Ε.Δ. ως έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά  
                                                                                                                                                   (1 = Ναι , 0= Όχι) 

 

4. Είμαι κάτοχος πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου Καταστροφέα                          (1 = Ναι , 0= Όχι)  

5. 
Είμαι γονέας πολύτεκνης οικογένειας (1) ή γονέας τριών τέκνων (2) ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (3) ή 
τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (4) (αναγράφεται το κριτήριο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων)                       (1 ή 2 ή 3 ή 4 = Ναι , 0= Όχι) 

 

6. Έχω την ιδιότητα του Πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ.                                      (1= Ναι , 0= Όχι)  

6α. 
Σύνολο Αντιπυρικών περιόδων, που εργάστηκα ως 
Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης     (ολογράφως) (αριθμητικώς) 

 

7. Έχω την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη                                                                             (1= Ναι , 0= Όχι)  

8. Έχω την ιδιότητα του δασεργάτη και τα απαιτούμενα ένσημα                                                  (1= Ναι , 0= Όχι)  

9. Κατέχω άδεια ικανότητας οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ:                                                             (1= Ναι , 0= Όχι)  

10.  Είμαι κάτοχος Πτυχίου Δασολογίας ή Δασοπονίας(μόνο για την κατηγορία τεχνικού προσωπικού)    (1= Ναι , 0= Όχι)  

11. Έγγαμος ή τελών εν διαστάσει ή χηρεία                                                                                    (1= Ναι , 0= Όχι)  

11α. Αριθμός Ανήλικων Τέκνων (ολογράφως)                                                                                                             (αριθμητικώς)  

 

ΦΩΤΟ 

 

 

 

 



 
12. Δηλώνω ότι: i) έχω τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β’ της προκήρυξης και δεν εμπίπτω στα 

κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά από εμένα είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχομαι να υποβληθώ σε εργαστηριακές εξετάσεις για 
ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και 
στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων iv) συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του ΠΔ18/2022 και της προκήρυξης του διαγωνισμού 
και v) δεν έχω καταθέσει άλλη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τον διαγωνισμό σε έτερη Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)/ Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.). 

 
13.  Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι υποχρεωτικά δικαιολογητικά : 

i) Δύο φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου - ταυτότητας. 
ii) Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις). 
iii) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών : Απολυτήριο Λυκείου - Πτυχίο (για την κατηγορία επιστημονικού 

προσωπικού). 
iv) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ κατηγορίας ικανότητας Ι1. 
v) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 
14. 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) 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου και ότι ελέγχθηκε και πληροί όλες τις προϋποθέσεις (Ηλικία, 
Ακρίβεια και Πληρότητα των Δικαιολογητικών) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* Τα πεδία συμπληρώνονται από την Επιτροπή Παραλαβής) 

 

   
.   .  ,  Μαρτίου  2022  

                    (Τόπος)                                          (Ημερομηνία) 
 

Ο  παραλαβών τα δικαιολογητικά 
(Υπογραφή – Βαθμός – Ονοματεπώνυμο) 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών  
(Υπογραφή – Βαθμός - Ονοματεπώνυμο) 


