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Αγαπητό υποψήφιο Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης 
Κρίσεων και Καταστροφών, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σε καλωσορίζουμε 
στην οικογένειά μας, την μεγαλύτερη κοινότητα επαγγελματιών κι 
εθελοντών που διαχειρίζονται καταστάσεις επείγοντος, κρίσεων και 
καταστροφών. 
 
Επιθυμούμε να σου γνωστοποιήσουμε ότι κάποια από τα πεδία της 
«Αίτησης Μέλους» είναι υποχρεωτικά και σηματοδοτούνται με κόκκινο 
αστερίσκο, ενώ άλλα πεδία είναι προαιρετικά. Πρέπει να γνωρίζεις ότι, 
όσα περισσότερα στοιχεία μας γνωστοποιήσεις, τόσο καλύτερη εικόνα για 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σου θα έχουμε, που θα 
καταστήσει ευκολότερη και ευκατόρθωτη την μεταξύ μας συνεργασία και 
αποτελεσματικότερη την επαγγελματική ενασχόληση και προσφορά σου.  
 
Η ασφάλεια των στοιχείων σου, είναι υψηλής προτεραιότητας για το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.  
 
Σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σου. Καλώς ήρθες μαζί μας. 
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τομέας συνεργασίας 

Οι τομείς είναι καθορισμένοι και εμφανίζονται 
αυτόματα. Εσείς επιλέγετε τον τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείστε επαγγελματικά 

 
φύλο 

Οι επιλογές ταυτότητας φύλου είναι 
καθορισμένες και εμφανίζονται αυτόματα. 
Εσείς επιλέγετε αντίστοιχα 

 
όνομα 

Αναγράφετε το μικρό σας όνομα με 
κεφαλαία γράμματα 

 
επώνυμο  

Αναγράφετε το επώνυμό σας με κεφαλαία 
γράμματα 

 
ονοματεπώνυμο - λατινικά 

Αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας με 
λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται 
στο διαβατήριό σας ή στην ταυτότητά σας 

όνομα πατρός Αναγράφετε το μικρό όνομα του πατέρα σας 

 
όνομα πατρός - λατινικά 

Αναγράφετε το μικρό όνομα του πατέρα σας 
με λατινικούς χαρακτήρες, όπως 
αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο 
διαβατήριό του 

 
όνομα μητρός 

Αναγράφετε το μικρό όνομα της μητέρας 
σας 

 
ημερομηνία γέννησης 

Το ημερολόγιο είναι καθορισμένο. Εσείς 
επιλέγετε αντίστοιχα. Η σειρά είναι ημέρα, 
μήνας, έτος 

εθνικότητα Αναγράφετε την εθνικότητα την οποία έχετε 

υπηκοότητα Αναγράφετε την υπηκοότητα την οποία 
έχετε 

 
διεύθυνση κατοικίας και πόλη 

Αναγράφετε την πλήρη διεύθυνσή σας και 
την πόλη στην οποία κατοικείτε 

ταχυδρομικός κώδικας, 
περιοχή ή νομός 

Αναγράφετε τον ταχυδρομικό σας κώδικα, 
την περιοχή εάν υπάρχει και τον νομό 

 
χώρα 

Οι χώρες είναι καθορισμένες. Εσείς 
επιλέγετε την χώρα διαμονής σας 

 
κωδικός κλήσης χώρας 

Ο τηλεφωνικός κωδικός κλήσης της χώρας 
διαμονής σας συμπληρώνεται αυτόματα, 
μόλις συμπληρώσετε το πεδίο (χώρα) 

 
τηλέφωνο επικοινωνίας 

Αναγράφετε το τηλέφωνο μέσω του οποίου 
μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Αναγράφετε το ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο μέσω του οποίου μπορούμε να 
επικοινωνούμε μαζί σας 

 
τύπος ταυτότητος 

Οι τύποι των ταυτοτήτων είναι καθορισμένοι. 
Εσείς επιλέγετε τον αντίστοιχο της δικής σας 

αριθμός δελτίου ταυτότητος Αναγράφετε τον αριθμό της ταυτότητάς σας 

 
ημερομηνία έκδοσης 

Αναγράφετε την ημερομηνία έκδοσης που 
αναγράφει η ταυτότητά σας, στο πεδίο 
«εξεδόθη την . . . .» 

εκδούσα αρχή Αναγράφετε την υπηρεσία έκδοσης 

ημερομηνία λήξεως Αναγράφετε την ημερομηνία λήξεως. Εάν 
δεν υπάρχει, αναγράφεται την ημερομηνία 
που αντιστοιχεί σε 15 έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης. 

αριθμός διαβατηρίου Αναγράφετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας 

ημερομηνία έκδοσης Αναγράφετε την ημερομηνία έκδοσης 

εκδούσα αρχή Αναγράφετε την χώρα έκδοσης 

ημερομηνία λήξεως Αναγράφετε την ημερομηνία λήξεως 

 
Α.Φ.Μ. 

Αναγράφετε τον αριθμό του φορολογικού 
σας μητρώου 

 
Δ.Ο.Υ. / Εκδούσα Αρχή 

Αναγράφετε την οικονομική εφορία στην 
οποία υπάγεστε ή την εκδούσα αρχή που 
εξέδωσε τον Α.Φ.Μ. σας 

 
Α.Μ.Κ.Α. 

Αναγράφετε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισής σας 

 
ομάδα αίματος 

Οι ομάδες αίματος είναι καθορισμένες και 
εμφανίζονται αυτόματα. Εσείς επιλέγετε την 
ομάδα αίματος που έχετε 

 
κύρια ειδικότητα 

Αναγράφετε την κύρια επαγγελματική σας 
ειδικότητα 

 
πρώτο πτυχίο 

Αναγράφετε τον τίτλο του πανεπιστημιακού 
σας πτυχίου, όπως αναγράφεται στο πτυχίο 
σας (ομοίως και για τον μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό σας τίτλο σπουδών, πιο κάτω) 

 
 

Αναγράφετε την επωνυμία του ανωτάτου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο σας 
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ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα χορηγήθηκε το πτυχίο σας (ομοίως και για 
τον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σας τίτλο 
σπουδών, πιο κάτω) 

 
ημερομηνία πτυχίου 

Αναγράφετε την ημερομηνία απόκτησης του 
πτυχίου σας, που αναγράφεται σε αυτό 
(ομοίως και για τον μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό σας τίτλο σπουδών, πιο κάτω) 

 
επαγγελματική πιστοποίηση 

Αναγράφετε τον τίτλο της επαγγελματικής 
πιστοποίησης που έχετε λάβει 

 
φορέας πιστοποίησης 

Αναγράφετε τον φορέα που έχει εκδώσει την 
επαγγελματική σας πιστοποίηση, όπως 
εμφανίζεται πάνω στην πιστοποίησή σας 

 
ημερομηνία πιστοποίησης 

Αναγράφετε την ημερομηνία απόκτησης της 
επαγγελματικής σας πιστοποίησης, που 
αναγράφεται στην πιστοποίησή σας 

μητρική γλώσσα Αναγράφετε την μητρική σας γλώσσα 

πρώτη ξένη γλώσσα Αναγράφετε την ομιλούσα ξένη γλώσσα 

 
πτυχίο ξένης γλώσσας 

Αναγράφετε το επίπεδο του πτυχίου της 
ξένης γλώσσας και τον φορέα έκδοσης. Εάν 
δεν υπάρχει πτυχίο, αναγράφετε (χωρίς 
πτυχίο) 

δεύτερη ξένη γλώσσα Αναγράφετε την ομιλούσα ξένη γλώσσα 

 
πτυχίο ξένης γλώσσας 

Αναγράφετε το επίπεδο του πτυχίου της 
ξένης γλώσσας και τον φορέα έκδοσης. Εάν 
δεν υπάρχει πτυχίο, αναγράφετε (χωρίς 
πτυχίο)  

 
εργασιακή κατάσταση 

Οι εργασιακές καταστάσεις είναι 
καθορισμένες και εμφανίζονται αυτόματα. 
Εσείς επιλέγετε αντίστοιχα 

 
θέση εργασίας 

Οι θέσεις εργασίας είναι καθορισμένες και 
εμφανίζονται αυτόματα. Εσείς επιλέγετε 
αντίστοιχα 

 
επαγγελματική δραστηριότητα 

Αναγράφετε την εργασία που κάνετε ως 
κύρια 

 
επωνυμία εταιρείας 

Αναγράφετε την επωνυμία της εταιρείας ή 
του φορέα στον οποίο εργάζεστε επί αμοιβή 
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μέλος εθνικών οργανισμών 

Αναγράφετε την θέση σας και την επωνυμία 
του/των εθνικού-ων οργανισμού-ων 
στον/στους  οποίο-ους είστε μέλος  

 
μέλος διεθνών οργανισμών 

Αναγράφετε την θέση σας και την επωνυμία 
του/των διεθνούς-ων οργανισμού-ων 
στον/στους οποίο-ους είστε μέλος 

 
μέλος εθνικής επιτροπής 

Αναγράφετε την θέση σας και την επωνυμία 
της/των εθνικής-ων επιτροπής-ων στην/στις 
οποία-ες είστε μέλος 

 
μέλος διεθνούς επιτροπής 

Αναγράφετε την θέση σας και την επωνυμία 
της/των διεθνούς-ων επιτροπής-ων 
στην/στις οποία-ες είστε μέλος 

 
 
 
εθελοντική δραστηριότητα 

Αναγράφετε την θέση σας, την επωνυμία 
της εθελοντικής οργάνωσης στην οποία 
είστε μέλος, τα συνολικά έτη της εθελοντικής 
σας προσφοράς και εκτός της παρούσας 
εθελοντικής οργάνωσης, τυχόν αποστολές 
σας εκτός της χώρας διαμονής σας (έως 
350 χαρακτήρες) 

 
 
ειδικές γνώσεις / δεξιότητες 

Αναγράφετε τις ειδικές γνώσεις, τις 
δεξιότητες που έχετε αποκτήσει και δεν 
κατονομάζονται ανωτέρω και τυχόν άδεια 
οδήγησης οποιουδήποτε μέσου (έως 350 
χαρακτήρες) 

 
συγγραφικό έργο 

Αναγράφετε τυχόν συγγραφικό σας έργο, 
αναφέροντάς το με χρονολογική σειρά, με 
τον πλήρη τίτλο, τον εκδοτικό οίκο, κλπ  

 
ερευνητικό έργο 

Αναγράφετε τυχόν ερευνητικό σας έργο, 
αναφέροντάς το με χρονολογική σειρά, κλπ 

 
κατάσταση ποινικού μητρώου 

Οι καταστάσεις ποινικού μητρώου είναι 
καθορισμένες και εμφανίζονται αυτόματα. 
Εσείς επιλέγετε αντίστοιχα 

 
 
χρήσιμες πληροφορίες 

Αναγράφετε οποιαδήποτε πληροφορία που 
αφορά στις γνώσεις σας ή στην δράση σας 
ή στην κατάσταση της υγείας σας ή στην 
κατάσταση του περιβάλλοντός σας και 
πιστεύετε ότι είναι κρίσιμης σημασίας να 
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είναι εις γνώση μας ως εμπιστευτική 
πληροφορία, που θα διευκολύνει την μεταξύ 
μας συνεργασία 

 
έγχρωμη φωτογραφία 

Ανεβάζετε πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 
σας τύπου διαβατηρίου, καθαρή, χωρίς 
αλλοιώσεις, τύπου jpg, έως 500kb  

 
 
 
επιβεβαίωση στοιχείων 

Επιβεβαιώνετε ως αληθή τα στοιχεία που 
έχετε δηλώσει, μέσω αυτοματοποιημένου 
μηνύματος με 6ψήφιο κωδικό που θα σας 
έρθει στο κινητό τηλέφωνο το οποίο έχετε 
δηλώσει για την επικοινωνία μας. 
Καταχωρείτε τον κωδικό και συνεχίζετε 

 
 
καταχώρηση αίτησης 
 

Με την επιβεβαίωση της καταχώρησης 
αίτησης θα μεταφερθείτε αυτόματα στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής πληρωμής της 
ετήσιας συνδρομής σας, όπου με ασφάλεια 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε την 
συναλλαγή. Η πληρωμή της ετήσιας 
συνδρομής γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο 
επιθυμείτε 
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