
 

Σελίδα……………..από…………….σελίδες 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 188Φ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 

   

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

..……………….……….… 

 
 
 
 
 4 ΥΕ 

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΟΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 

ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
 
ΟΝΟΜΑ:   
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:     ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     (αριθμητικώς) ΦΥΛΟ:(1)      Άνδρας:  Γυναίκα:  
 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:                
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:           

                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.     Τ.Κ.  ΝΟΜΟΣ 

      
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)      

Κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε συγκεκριμένη θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.   
•     ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ,   
        ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (2) 

Δεν έχω διορισθεί με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 ή έχει παρέλθει πενταετία από την       
ημερομηνία  διορισμού μου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων     (3)  

 1η ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………….……………………………...       2η ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………………………………...             
         ΝΟΜΑΡΧΙΑ…………………………………………………………………….…......             ΝΟΜΑΡΧΙΑ …………………………………………………................................ 
  3η ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………….……………………………...       4η ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………………………………...            

         ΝΟΜΑΡΧΙΑ…………………………………………………………………….…......             ΝΟΜΑΡΧΙΑ …………………………………………………................................ 
 
• ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
         

  
 

               

     ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ  
              

 Βαθμός απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου σε 20βαθμη κλίμακα  (εφόσον  υπάρχει):          /   
  ακέραιος  αριθμητής  παρονο-  
      μαστής  
•   Συμμετοχή σε επικουρική περίπτωση πλήρωσης θέσεως ΔΕ με εμπειρία           
  

 Αριθμός ανηλίκων τέκνων:         
 

 Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 
 

 Χρόνος ανεργίας:              (Εξάμηνα)  
 

 Ηλικία                          έως και 24 ετών: 
 

     άνω των 24 ετών έως και 30: ετών 
 
●      ΕΜΠΕΙΡΙΑ (4)                      (σε μήνες)  Προσαύξηση επί τοις % για χρόνο (5)                                          ●   ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (6) 

        εμπειρίας  που αποκτήθηκε (σε μήνες)          
                     Σε λοιπούς φορείς          Στο ίδιο  ΚΕΠ          Σε άλλο ΚΕΠ 
Για την 1η επιδιωκόμενη θέση  ……………………          ……………………………        ………………          …………………              ……………….. 
Για την 2η επιδιωκόμενη θέση  …………………...           ……………………………       ……………….          …………………              ……………….. 
Για την 3η επιδιωκόμενη θέση  ……………………          ……………………………        ………………           ..………………               ……………….. 
Για την 4η επιδιωκόμενη θέση  ……………………          ……………………………        ………………           ……………….                ……………….. 
 
• ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (όπως αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη και απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους / ειδικότητες) 
α) Γνώση χειρισμού Η/Υ                           γ) Άδεια οδήγησης  ΛΟΙΠΑ  ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος   δ)  
   ε) 
 
• ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΣ ΠΟΝΤΙΟΣ  ΟΜΟΓΕΝΗΣ(7)  
•ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ       ● ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 2790/2000 (7)    
 
Υποσημειώσεις (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) βλέπε πίσω σελίδα. 

(όπισθεν) 



 

Σελίδα……………..από…………….σελίδες 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 188Φ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 
 
α.  Δημότης και μόνιμος κάτοικος δήμου ή κοινότητας πληθυσμού μέχρι και 10.000 κατοίκων παραμεθορίων 

νομών ή περιοχών ή νησιών, που επιλέγει θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότης ή θέσεις 
δημοτικής ή κοινοτικής επιχειρήσεως ή Νομικού προσώπου ή Ιδρύματός τους και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε 
αυτές επί 10ετία τουλάχιστον. Οι θέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η εντοπιότητα αυτή αναφέρονται στην 
προκήρυξη.         

ΚΩΔΙΚΟΣ [ 01 ]
 

β.  Δημότης δήμου ή κοινότητας πληθυσμού μέχρι και 10.000  κατοίκων παραμεθορίων νομών ή περιοχών ή 
νησιών,  που επιλέγει θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότης ή θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής 
επιχειρήσεως ή Νομικού προσώπου ή Ιδρύματός τους και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία 
τουλάχιστον. Οι θέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η εντοπιότητα αυτή αναφέρονται στην προκήρυξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ [ 02 ]
  
γ.  Δημότης και μόνιμος κάτοικος δήμου ή κοινότητας παραμεθορίων νομών ή παραμεθορίων περιοχών ή νησιών 

(αναφέρονται στην προκήρυξη) που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νομό ή περιοχή ή νησί  και δεσμεύεται να 
υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον. Οι θέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η εντοπιότητα αυτή αναφέρονται 
στην προκήρυξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ [ 03 ]
   
δ.  Δημότης δήμου ή κοινότητας  παραμεθορίων νομών ή παραμεθορίων περιοχών ή νησιών  που επιλέγει θέσεις 

στον αντίστοιχο νομό ή περιοχή ή νησί  και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον. Οι θέσεις 
για τις οποίες εφαρμόζεται η εντοπιότητα αυτή αναφέρονται στην προκήρυξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ [ 04 ]
   
ε.  Δημότης δήμου ή κοινότητας πληθυσμού μέχρι και 10.000 κατοίκων, που επιλέγει θέσεις του δήμου ή της 

κοινότητάς του οποίου είναι δημότης, ή θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχειρήσεως ή Νομικού προσώπου ή 
Ιδρύματός τους και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον. Οι θέσεις για τις οποίες 
εφαρμόζεται η εντοπιότητα αυτή αναφέρονται στην προκήρυξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ [ 05 ]

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά: 
 

1) Παράβολο 7)  

  

2)  8)    

3)  9)    

4)  10)    

5)  11)    

6)  12)    

     (Συμπληρώνεται από τον  Φορέα) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή  και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.  
 
        
           
     Υπογραφή υποψηφίου      Ημερομηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
(1) Όλα τα  τετράγωνα ( .. )  απαντώνται συμπληρώνοντάς τα με ένα Χ (  ). 
(2) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιδιώκει περισσότερες θέσεις θα συμπληρώσει τις επιπλέον θέσεις σε συμπληρωματικά έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Στο καθένα από αυτά θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει το πρώτο μέρος του εντύπου που αφορά τα στοιχεία του 
και να αριθμήσει τις επιπλέον σελίδες στην κατάλληλη θέση σελίδα………από………σελίδες    Η σειρά προτίμησης θα ακολουθήσει τη σειρά που 
είναι αριθμημένες οι σελίδες της αίτησης. Το αυτό ισχύει και για δήλωση στοιχείων για τα οποία δεν επαρκεί ο χώρος ενός εντύπου. 

(3) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από υποψηφίους που δεν έχουν διορισθεί ως τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας  
με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 ή έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
(παρ.5, άρθρο 10 Ν. 2839/2000). Η  παράλειψη συμπλήρωσης του τετραγωνιδίου συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία. Από την ανωτέρω δέσμευση εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε προκηρύξεις Δημοτικών 
Επιχειρήσεων. 

(4) Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
έργα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία  προκήρυξη. 

(5) Αφορά μόνον εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης (άρθρο18 
του Ν. 2190/1994, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3320/2005). Για την πλήρωση θέσεων Κ.Ε.Π. οι μονάδες εμπειρίας που 
έχουν διανυθεί σε ΚΕ.Π. του οποίου θέσεις προκηρύσσονται προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) 
τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή άλλο το οποίο έχει καταργηθεί. Σημειώνεται η εμπειρία αυτή σε μήνες. 

(6) Από τον κατωτέρω πίνακα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ» της αίτησης να σημειωθεί ο κατάλληλος κωδικός στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί 
στην (στις) επιδιωκόμενη(ες) θέση(εις), όπου ο υποψήφιος δεσμεύεται να υπηρετήσει επί δεκαετία.   

(7) Συμπληρώνεται από τους παλιννοστήσαντες Ποντίους ομογενείς ή ομογενείς που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με το Ν. 2790/2000, οι οποίοι 
δέχονται να υπηρετήσουν επί δεκαετία τουλάχιστον στους νομούς Θράκης και Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης. 

 


