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Αρ. προκήρυξης 
[συµπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
υποψηφίου γ ια δ ιαγωνισµό κατάρτ ισης πίνακα 

∆ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
(άρθρο 1 του Ν. 2834/2000) 

 
 Αρ. πρωτ. αίτησης 

[συµπληρώνεται 
από το ΑΣΕΠ] 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Επώνυµο:  Όνοµα:  Όν. πατέρα:  

Όν. µητέρας:  Ηµ/νία γέννησης:  /  /   Φύλο:   Α  Γ   

Α.∆.Τ.:  ΑΦΜ:  

Αρ. Παραβόλου/ων:   Κωδ.Πιστοπ/σης:   

Τόπος κατοικίας (πόλη, δήµος, κοινότητα):   Νοµός:  

Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο (µε κωδικό):  Κινητό:  e-mail:  
 

 

Β. ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ 
                                                  

α. ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΕ      
              (ολογράφως)   Κωδικός θέσης 

ειδικότητα 
 

                                                  

ΠΕ      β. Αν έχετε κάνει και άλλη αίτηση για συµµετοχή σε άλλο κλάδο, συµπληρώστε  
τον κωδικό του κλάδου αυτού. 

  Κωδικός θέσης 
ειδικότητα 

 

                                                  
 

Γ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ     
                                                            

 α. Εκπαιδευτικό Ίδρυµα:     
                                                      κωδικός  

 β. Ονοµασία Τµήµατος:     
                                                         

 γ. Ονοµασία τίτλου:     
                                                       κωδικός  

 δ. Βαθµός τίτλου:    ε. Έτος κτήσης:                        
             ακέραιος  δεκαδικός                                     

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
                                                            
α.  Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην ειδικότητα του κλάδου    ζ. ∆ιδακτορικοί τίτλοι στην ειδικότητα του κλάδου    

      
 

      β. από το:                
 

η. από το                

               

 εκπαιδευτικό ίδρυµα  Κωδ. ΑΕΙ έτος κτήσης   εκπαιδευτικό ίδρυµα  Κωδ. ΑΕΙ έτος κτήσης 

                                                            

γ. στη θεµατική περιοχή:  
 

θ. στη θεµατική περιοχή:  

       

                             
 

                              δ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στη διδακτική     ι. ∆ιδακτορικοί τίτλοι στη διδακτική      

της ειδικότητας του κλάδου ή στα παιδαγωγικά     της ειδικότητας του κλάδου ή στα παιδαγωγικά     

ε. από το:                 ια. από το:               
               

 εκπαιδευτικό ίδρυµα  Κωδ. ΑΕΙ έτος κτήσης   εκπαιδευτικό ίδρυµα  Κωδ. ΑΕΙ έτος κτήσης 

                                                            

στ. στη θεµατική περιοχή:   
ιβ. στη θεµατική περιοχή:  

       

                                                            3.  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ     

Συνολικός πραγµατικός χρόνος αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας στην Α/θµια ή/και Β/θµια εκπαίδευση:      
                                                    µήνες  ηµέρες  
 

∆. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (σύµφωνα µε την προκήρυξη) 

   

 

Α. Είστε υποψήφιος των κλάδων ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και είστε κάτοχος παιδαγωγικού 
πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίου ισοδύναµου προς αυτό;   

                                                            
 Β. Έχετε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα ανήλικα ή στρατευµένα ή σπουδάζοντα (άρθρο 6 παρ. 16α ν. 3027/2002);   

                                                            

                                                            
Επιθυµώ να εξεταστώ σε πλησιέστερο εξετ. κέντρο της Νοµαρχ/κης Αυτοδ/σης:       

  Ολογράφως    κωδικός  
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  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ   

 
[αριθµήστε σε εµφανές σηµείο καθένα από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθµησης]  

1. ...........................................................................  8. ...........................................................................  

2. ...........................................................................  9. ...........................................................................  

3. ...........................................................................  [το παράθυρο συµπληρώνεται από το συνεργείο παραλαβής]  

4. ...........................................................................      

5. ...........................................................................      

6. ...........................................................................      

7. ...........................................................................      
 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ   

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  
 Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και 
αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε συγκεκριµένη θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και 
αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

 

                                        

 Ηµ/νία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι. . . .   

    

 Ονοµατ/νυµο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  

                                        
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Ανάλογα µε τα ζητούµενα στοιχεία, ο υποψήφιος συµπληρώνει τα πεδία της αίτησης: 
� µε κεφαλαία γράµµατα (όπου ζητείται κείµενο, π.χ. για τα προσωπικά του στοιχεία, τη θεµατική περιοχή τίτλων σπουδών κτλ.)� 
� µε αριθµούς (όπου ζητούνται αριθµητικά δεδοµένα, π.χ. για τους κωδικούς τίτλων σπουδών, τα έτη κτήσης τους και το βαθµό τους κτλ.)� 
� µε την ένδειξη  (όπου ζητείται από τον υποψήφιο να πιστοποιήσει την ισχύ κάποιας συνθήκης, π.χ. για το φύλο του ή για προσόντα/ιδιότητες που 
συµπληρώνουν τα κριτήρια κατάταξης). 
Όπου ζητείται από τον υποψήφιο να συµπληρώσει ένα πεδίο µε κωδικό (π.χ., κωδικός νοµαρχίας, τίτλου σπουδών κτλ.), θα πρέπει να αναζητήσει τον 
κωδικό αυτό στην προκήρυξη. 
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης δεν συµπληρώνεται από τον υποψήφιο. 
Όπου ο χώρος του εντύπου δεν επαρκεί, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης συµπληρωµατικών σελίδων για όλες τις ενότητες της αίτησης, αρκεί ο 
υποψήφιος να τις αριθµήσει κατάλληλα στο πεδίο σελιδαρίθµησης που υπάρχει στο υποσέλιδο του εντύπου. 

Α.  ΣΤ Ο ΙΧΕ ΙΑ  Υ ΠΟ Ψ Η ΦΙΟ Υ &  Ν ΟΜΑ ΡΧΙ Α  Ε ΞΕΤΑ Σ Η Σ 
Ο υποψήφιος συµπληρώνει εδώ όλα τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς επίσης το όνοµα και τον κωδικό της νοµαρχίας στην οποία επιθυµεί να εξεταστεί. 
Το πεδίο «Κωδικός πιστοποίησης» προορίζεται για µελλοντική χρήση και θα συµπληρώνεται µόνο από όσους υποψηφίους έχουν πιστοποιηθεί ως προς τα 
προσόντα τους από το ΑΣΕΠ και έχουν λάβει το σχετικό κωδικό.  
Το πεδίο «Αρ. Παραβόλου/ων» αναγράφεται µόνον από τους υποψηφίους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. 

Β.  Κ ΛΑ∆ Ο Σ Ε Ι∆ Ι ΚΟΤ ΗΤΑ  ΓΙ Α  Τ ΗΝ  Ο ΠΟ ΙΑ  ΕΠ ΙΘ ΥΜΕ ΙΤ Ε  ΝΑ  ∆ΙΑ ΓΩΝ Ι ΣΘΕ ΙΤ Ε  
Ο υποψήφιος αναγράφει τον κλάδο-ειδικότητα και συµπληρώνει τον τετραψήφιο κωδικό θέσης (ένα ψηφίο σε κάθε τετραγωνίδιο) όπως αναγράφεται στην 
προκήρυξη (π.χ. κλάδος-ειδικότητα: ΠΕ Χηµικών,  κωδικός θέσης: 0402). 

Γ .  Π ΡΟ ΣΑ ΥΞ Η ΣΕΙ Σ 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Ο υποψήφιος αναγράφει στο πεδίο «α.» το εκπαιδευτικό ίδρυµα που του χορήγησε τον τίτλο σπουδών και τον αντίστοιχο κωδικό (όπως αναγράφεται στο 
παράρτηµα της προκήρυξης), στο πεδίο «β.» την ονοµασία του Τµήµατος όπου έγινε η φοίτηση, στο πεδίο «γ.» την ονοµασία του τίτλου και τον κωδικό του 
(όπως αναγράφεται στην προκήρυξη δίπλα σε κάθε τίτλο), στο πεδίο «δ.» τον βαθµό του τίτλου και στο πεδίο «ε.» το έτος κτήσης αυτού.  
Να επισυναφθεί επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου. Σε περίπτωση τίτλου της αλλοδαπής, να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισής του καθώς και η ακριβής 
βαθµολογία. 
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Ο υποψήφιος αναγράφει στα τετραγωνίδια των πεδίων «α.», «δ.», «ζ.» και «ι.» το πλήθος των µεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων που τυχόν κατέχει. 
Στη συνέχεια αναγράφει στα πεδία «β.», «ε.», «η.» και «ια.» το εκπαιδευτικό ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, τον αντίστοιχο κωδικό (όπως αναγράφεται στο 
παράρτηµα της προκήρυξης) και το έτος κτήσης αυτού. Τέλος στα πεδία «γ.», «στ.», «θ.» και «ιβ.» αναγράφει τη θεµατική περιοχή του εν λόγω τίτλου.  
Να επισυναφθούν επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Σε περίπτωση τίτλων της αλλοδαπής, να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισής τους. 
3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
Να επισυναφθεί η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ» που χορηγείται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και φορείς και σε περίπτωση που προσκοµίζονται 
περισσότερες της µίας βεβαιώσεις, να επισυναφθεί και η «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ» (Έντυπο ΑΣΕΠ 322) στην οποία να αναγράφεται αναλυτικά η 
προϋπηρεσία. 

∆.  Π ΡΟ ΣΟ ΝΤΑ  Κ ΑΙ  Ι ∆ΙΟ Τ ΗΤ ΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥ ΜΠ Λ Η ΡΩΝ ΟΥΝ  ΤΑ  Κ Ρ ΙΤ ΗΡ ΙΑ  Κ ΑΤΑΤΑ ΞΗ Σ 
Α. Να συµπληρωθεί κατάλληλα το αντίστοιχο πεδίο και να επισυναφθεί επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή του ισοδύναµου 
προς αυτό πτυχίου όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι των κλάδων (ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20) έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής και χωρίς το πτυχίο αυτό, όσοι όµως το κατέχουν (εφόσον επιτύχουν τη βαθµολογική βάση) έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισµού έναντι των 
υπολοίπων.  
Β. Να συµπληρωθεί κατάλληλα το αντίστοιχο πεδίο και να επισυναφθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή την Κοινότητα. Για τα τέκνα που 
δεν είναι ανήλικα να επισυναφθεί πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη θητεία τους ή πιστοποιητικό της οικείας σχολής από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι σπουδαστές. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, εφόσον επιτύχουν τη βαθµολογική βάση, έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισµού. 

ΥΠ ΕΥΘ ΥΝ Η ∆ ΗΛ Ω Σ Η 
Αφού ο υποψήφιος ελέγξει τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση, αναγράφει στα οικεία πεδία την ηµεροµηνία και το ονοµατεπώνυµό του και στη 
συνέχεια υπογράφει στον προβλεπόµενο χώρο κάτω δεξιά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η απουσία υπογραφής αναπληρώνεται µε την 
επανάληψη του ονοµατεπώνυµου του υποψηφίου στον προβλεπόµενο χώρο για την υπογραφή. 
 


