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1. Ανακοινώνεται η πρόθεση της υπηρεσίας για πιθανή πρόσληψη
εθνοφυλάκων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την φρούρηση εγκαταστάσεων
στο Στρδο «ΑΝΧΗ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ» (80ς ΜΠ) - Πετσάλl lωαννίνων, για το
έτος 2019.

2. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στο Στρδο «ΑΝΧΗ
Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ» (80ς ΜΠ) - Πετσάλι Ιωαννίνων (Λγό (ΥΠ) Αλέξανδρο
Ράπτη], μέχρι την 19 Οκτ 18, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, επικυρωμένη από
αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται «Ότι
επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα νυχτοφρουρού για την φύλαξη των
εγκαταστάσεων του Στρδου «ΑΝΧΗ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ» (80ς ΜΠ) - Πετσάλl
lωαννίνων, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 1295/1982(περί εθνοφυλακής) και
της υπ' αρίθμ. Φ.241/113/11993/2-8-84 υπουργικής απόφασης».

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Α» .

γ. Πιστοποιητικό τύπου «Α» από τη Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο.

ε. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το αν είναι άνεργος και
άγαμος.

ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν είναι έγγαμος.

η. Ακριβές Φ/Α του εκκαθαριστικού σημειώματος του δηλωθέντος
φόρου εισοδήματος.

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται αν
στην οικογένεια του υπάρχει μέλος με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και το
ποσοστό αναπηρίας του.
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3. Εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία:

α. Όσοι δεν ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς (Π.Χ. οι
έφεδροι Αεροπορίας ή Ναυτικού ).

β. Όσοι είναι έφεδροι Αξκοί.

γ. Όσοι έχουν σωματική ικανότητα 13-14-15.

δ. Όσοι έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας (45° έτος).

ε. Να μην είναι ήδη ενταγμένοι επιστρατευτικά (να μην έχουν
πράσινο ΕΦΠ).

4. Επιπλέον επισnuαίνεταl n επιφύλαξn Tnc Υπnρεσίαc. εν όψει
τυχόν νέων οlκονουικών υέτρων, για Tnv υλοποίnσn Tnc υπόψn πρόσλnψnς.

5. Για την παροχή περισσότερων πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στην Στρδο «ΑΝΧΗ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιΟΥ» (80ς ΜΠ) -
Πετσάλl lωαννίνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή
απ.ό_08:00,έως 14:20) και στο τηλέφωνο 2651086739.
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