Αρ Αίτησης:

ΠΡΟΣ:
Ο/Η Όνομα:

Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ
Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:
Ημερομηνία γέννησης: ___/___/______

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Οδός:

Αριθμός:

Τηλέφωνο :

Κινητό:

FAX

ΤΚ:
Εργασίας:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχ. (Email)

Στρατολογικές Πληροφορίες
Αρ. Στρ. Μητρ:
Βαθμός:

Ειδικότητα 1:

Μονάδα Πεζοναυτών /
Διάρκεια (Μήνες) (1)

Ειδικότητα 2:
Άλλη Μονάδα (2)

Σχολεία κατά τη Θητεία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (3)
Αντικ. Εργασίας

Ξένες Γλώσσες

Δεξιότητα 1:

Δεξιότητα 2:

(1) Μονάδα κατά την οποία περάσατε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας σας και υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα
(2) Στην περίπτωση που δεν έχετε υπηρετήσει σαν Πεζοναύτης παρακαλούμε δηλώστε μονάδα που έχετε υπηρετήσει.
(3) Δεξιότητες ή Ειδικότες οι οποίες έχουν αποκτηθεί στην πολιτική ζωή και μπορούν να βοηθήσουν τον Σύλλογο (π.χ. Ερευνητής, Ακαδημαικός, Γραφίστας κλπ)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α) Τα στοιχεία της αίτησης παραμένουν εμπιστευτικά ανεξάρτητα από το αν η αίτηση γίνει αποδεκτή ή όχι.
Β) Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική (εκτός του email & fax)
Γ) ΜΕΛΟΣ ή ΦΙΛΟΣ του Συλλόγου: Με βάση τα καταστατικό πλήρως μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν μόνο όσοι έχουν περάσει ικανό μέρος της θητείας τους σε σχηματισμούς
πεζοναυτών, και δεν ζήτησαν να κοπούν ή κόπηκαν απο αυτούς.

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παρούσα αίτηση μου την εγγραφή μου ως μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών –
Αργοναύτες, σύμφωνα με τους όρους που προκύπτουν από το καταστατικό του Συλλόγου.
Οι λόγοι για τους οποίους θέλω να εγγραφώ στο Σύλλογο είναι:

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 αποδέχομαι το καταστατικό του Συλλόγου καθώς και ότι τα παραπάνω στοιχεία που έχω συμπληρώσει
είναι αληθή και μπορούν να τεκμηριωθούν με οποιοδήποτε έντυπο όποτε αυτό μου ζητηθεί από τον Σύλλογο.
Ημερομ

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν έχω τελέσει κανένα αξιόποινο αδίκημα, απο αυτά που αναφέρονται στα άρθρα του καταστατικού, συμμετέχω με πλήρη
επίγνωση των ενεργειών μου στις εν γένει δραστηριότητες του Συλλόγου Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών "Αργοναύτες" και είμαι
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή υλική ζημιά μπορεί να υποστώ από την συμμετοχή μου σε
αυτές τις δραστηριότητες. Δεν έχω ή δεν διατηρώ, εγώ ή το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας και των συγγενών μου την
οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για τυχόν σωματική ή υλική ζημιά κατά τα ανωτέρω, από τον Σύλλογο γενικότερα, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που διοργάνωσαν την κάθε εκδήλωση.
Ημερομ

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο

Το παρακάτω συμπληρώνεται από το Σύλλογο
Προτείνοντα μέλη
1.Ονοματεπώνυμο
2.Ονοματεπώνυμο

Αρ. Μ. Μέλους

Υπογραφή __________

Αρ. Μ. Μέλους

Υπογραφή __________

Ημνια Απόφασης
ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αιτιολογία

