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Αρ.Πρωτ:

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι αποδέχομαι τους σκοπούς*

(αναφέρονται παρακάτω) του Συλλόγου και προσφέρομαι

να εργαστώ εθελοντικά για την πραγματοποίησή τους.

Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Συλλογου 

και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν ή να χρησημοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Επώνυμο: Του γένους:

Όνομα: Τόπος Γέννησης:

Όνομα Πατρός: Ημερ/νία Γέννησης

Όνομα Μητρός: Α.Δ.Τ. / Αρ.Διαβατ.:

Δι/ση Κατοικίας: Τηλ.οικιας

Αριθμός: Τηλ.Εργασίας

Περιοχή: Κινητό 

Τ.Κ.: e-mail

Φορέας Ασφάλισης: Ομάδα Αίματος:

Επάγγελμα: Αλλεργίες:

Γραμματικές Γνώσεις: Άλλα προβλήματα

Ξένες Γλώσσες: υγείας:

Ποινικό Μητρώο:

Σχετική Εμπειρία:

Ον/μο: Τηλ: Διευθυνση:

Ναι/Οχι Πρόληψη Ναι/Οχι Ναι/Οχι

Δασοπυρόσβεση Ναι/Οχι Πυρόσβεση Ναι/Οχι Διάσωση Ναι/Οχι

Υπεύθυνα δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία ειναι ακριβή καθώς και οι εν γνώση των κινδύνων και με ιδία ευθύνη συμμετέχω στις προσπάθειες της 

Ο.Ε.Δ.Δ. Για την επίτευξη των σκοπών της όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού.

Ημ/νια Υποβολής Αίτησης 

Ο/Η Αιτ___ Εγκρίθηκε απο το Δ.Σ.

(υπογραφή) Ο Πρόεδρος

Ομάδα 

Εθελοντών

Δασοπυροσβεστών

Διασωστών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άλλες πληροφορίες

Αν ναι αναφέρατε λόγο

Στοιχεία Οικείου Προσώπου

Προτίθεμαι να εργαστώ εθελοντικά στους παρακάτω τομέις:

Διοικητική Υποστήριξη Δασοπροστασία



Σκοποί του Συλλόγου όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού είναι :

Α) Η προστασία των δασών του Δήμου Εκάλης Αττικής και της ευρύτερης περιοχής απο παντός κινδύνου.

Β) Η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας αυτών και του κράτους κατα των 

κινδύνων πυρός, των πλυμμηρών και των λοιπών θεομηνιών.

Γ) Η κατάσβεση πυρκαϊών στο Δήμο Εκάλης Αττικής και της Ευρύτερης περιοχής που απειλούν 

το δασικό πλούτο, την ανθρώπινη ζωή ή την ιδιοκτησία.

Δ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας, και συναδέλφωσης όλων των μελών του Σωματείου 

καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Ε) Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

ΣΤ) Η έρευνα, μελέτη και επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με τα ανωτέρω Α,Β,Γ,Δ.

Ζ) Η υποβοήθηση του έργου του Πυροσβέστικού Σώματος.

Εαν το Δ.Σ. Απορρίψει την αίτησή σας αυτή ή μέσα σε 15 ημέρες απο την υποβολή της δεν σας έχει 

γνωστοποιηθεί απόφαση του Δ.Σ. Για την απόριψη της αίτησής σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε

στην πρώτη Γ.Σ. Και να ζητήσετε την εγγραφή σας.

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρίσουν ελεύθερα απο το Σύλλογο ζητώντας έγγραφα 

την διαγραφή τους απο το Δ.Σ.

Χρήσιμες πληροφορίες :

Παράρτημα :


