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Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
(ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 2834/2000) 

 E  

   Αρ. Πρωτ. και Κωδικός Υποψηφίου 
(Συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ) 

 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΕΠ               
Ταχυδρομική Θυρίδα 14308 
ΤΚ  115 10 – ΑΘΗΝΑ 

Για την Προκήρυξη ………Π/200…… 

 Επιθυμώ να εξεταστώ σε πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ……………………………………    (1) 

 (κωδικός)  
   

 
 

                   
ΕΠΩΝΥΜΟ:  (κεφαλ.)                      

                 
ΟΝΟΜΑ:  (κεφαλ.)                  

          

        ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.)           ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:         

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:           ΦΥΛΟ: Άνδρας  Γυναίκα  (2) 

    ημέρα μήνας έτος             

 
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.:        Α.Φ.Μ.

         

         

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:         
                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ. Τ.Κ.  ΝΟΜΟΣ 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)                        
 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ ; 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΠΕ     

κλάδος ειδικότητα (ολογράφως)   
(κωδικός) 

ΠΕ     
κλάδος ειδικότητα 

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

(κωδικός) 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ(3) 
                 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ(4)              .         
 (τίτλος)    ακέραιος  δεκαδικός    

   ΒΑΘΜΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥ  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ  
 
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ(4) 

 
Διαθέτω αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους:     
 
1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην ειδικότητα του κλάδου 

 (1) 
 

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην διδακτική  της ειδικότητας του κλάδου,  ή στα παιδαγωγικά 
 (2) 
 

3. Διδακτορικοί τίτλοι στην ειδικότητα  του κλάδου 
 (3) 
 

4. Διδακτορικοί τίτλοι στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου,  ή στα παιδαγωγικά 
 (4) 

  
    Ο Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος αποκτήθηκε από το : ……………….………………………………………………… 

                                                                                                                                          (Τμήμα/ΑΕΙ) το έτος:      
  Στη θεματική περιοχή …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

    Ο Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος αποκτήθηκε από το : ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                          (Τμήμα/ΑΕΙ) το έτος:      
  Στη θεματική περιοχή …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ(5) 
• Συνολικός πραγματικός χρόνος αναγνωρισμένης  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην Α/θμια εκπαίδευση    
 μήνες  μέρες 
• Συνολικός πραγματικός χρόνος αναγνωρισμένης  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην Β/θμια εκπαίδευση    
 μήνες  μέρες 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ προσόντα και ιδιότητες που συμπληρώνουν τα κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την προκήρυξη: 

 ΝΑΙ   Είστε υποψήφιος των κλάδων ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ13, και είστε κάτοχος παιδαγωγικού πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ 
(πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίου ισοδύναμου προς αυτό ;(6)                                                                        (2)  
 

 
 ΝΑΙ   Έχετε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα ανήλικα ή στρατευμένα ή σπουδάζοντα (7) 

(άρθρο 6 παρ. 16α ν.3027/2002)   (2)  
   όπισθεν   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

http://edu.klimaka.gr


ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 311 
     

 
 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά: 
 
1) ……………………………………………………………….. 5)  ……………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………….. 6) ……………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………….. 7) ……………………………………………………………….. 

4)  ……………………………………………………………….. 8)  ……………………………………………………………….. 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 Δηλώνω ότι έχω όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα και ότι τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία είναι 
ακριβή  και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.  
 
  Ο/H υποψήφι……..           
     

 
 
 
 

                       (Yπογραφή)         Ημερομηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 

(1) Οι κωδικοί αναφέρονται στην προκήρυξη. 
(2) Όλα τα  τετράγωνα (  )  απαντώνται συμπληρώνοντάς τα με ένα Χ (  ). 

(3) Οι προσαυξήσεις στη βαθμολογία, με βάση την προκήρυξη, θα δοθούν μόνον εφόσον ο υποψήφιος λάβει τελικό βαθμό στη γραπτή εξέταση 55 
μονάδων και άνω και τουλάχιστον 50 μονάδων στην  κάθε θεματική ενότητα. 

(4) Να συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων στα αντίστοιχα τετραγωνίδια και να επισυναφθούν επικυρωμένα τα 
αντίγραφα των πτυχίων, των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών τίτλων. Σε περίπτωση πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η 
πράξη αναγνώρισης των τίτλων αυτών  καθώς και η ακριβής αριθμητική βαθμολογία του βασικού τίτλου (βλ. Προκήρυξη). 

 

(5) Να επισυναφθεί η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ» που χορηγείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και φορείς και σε περίπτωση που 
προσκομίζονται περισσότερες της μιας βεβαιώσεις να επισυναφθεί και η «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ» (Έντυπο ΑΣΕΠ 321) στην 
οποία να αναγράφεται αναλυτικά η προϋπηρεσία. 

(6) Να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή του ισοδύναμου προς αυτό πτυχίου όπως 
αναφέρεται στην προκήρυξη και να σημειωθεί η αντίστοιχη απάντηση. Οι υποψήφιοι των κλάδων (ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ13) έχουν δικαίωμα  
συμμετοχής και χωρίς το πτυχίο αυτό, όσοι όμως το κατέχουν, εφόσον επιτύχουν τη βαθμολογική βάση, έχουν απόλυτη προτεραιότητα 
διορισμού έναντι των υπολοίπων.  

(7) Να επισυναφθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα. Για τα τέκνα που δεν είναι ανήλικα να επισυναφθεί 
πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη θητεία τους ή πιστοποιητικό της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει ότι είναι σπουδαστές. 
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, εφόσον επιτύχουν τη βαθμολογική βάση έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού υπό την προϋπόθεση ότι 
κατέχουν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή κάποιο από τα προς αυτό ισοδύναμα πτυχία που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Επισυνάπτονται: Δεν επισυνάπτονται τα: 
 

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά 

  
 
 
 

Υπογραφή 

α) ………………………..….  
 
 
β) .………………………….. 
  
 

γ) ………………………..….  
 
 
δ) .………………………….. 
  
 

 Υπογραφή 
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ




