
Τ∆.1 –  1  

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  Τ∆.1

    

............  / ............    

Αρ. προκήρυξης 
[συµπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
στην 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ  

(τεστ γενικών γvώσεων & δεξ ιοτήτων) 
 Αρ. πρωτ. αίτησης 

[συµπληρώνεται 
από το ΑΣΕΠ] 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν συµπληρώσετε το έντυπο, διαβάστε τη σχετική σελίδα οδηγιών.  

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ & ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

Επώνυµο:           Όνοµα:     Όν. πατέρα:      

Όν. µητέρας: 
       

Ηµ/νία γέννησης: 
 

/ 
 

/ 
  

Φύλο: Α 
  

Γ 
  

Α.∆.Τ.:           Κωδικός πιστοποίησης:         

Τόπος κατοικίας (πόλη, δήµος, κοινότητα):           1(νοµός):       

Οδός:               Αριθ.:    Τ.Κ.:     

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

Νοµαρχία στην οποία επιθυµείτε να εξεταστείτε:          Κωδικός νοµαρχίας:     
 

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
                                                            

α. Σε ποια κατηγορία προσωπικού αντιστοιχεί ο ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχετε; ΠΕ    ΤΕ    ∆Ε    
                                                            

                     β. Κωδικός τίτλου    γ. Έτος κτήσης   δ. Βαθµός τίτλου  
                                                ακέραιος  δεκαδικός    

  1.  (α' τίτλος σπουδών)                                    
, 

       

                                                            

  2.  (β' τίτλος ίδιας κατηγορίας ή βαθµίδας)                                
, 

       

 
 

                                                           

 

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
                                                            

  α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ      β. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ   

                                                            

Είστε κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος; ΝΑΙ      Είστε κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος; ΝΑΙ     

1. από εκπαιδευτικό ίδρυµα:                1. από εκπαιδευτικό ίδρυµα:               

εσωτερικού   εξωτερικού    έτος κτήσης        εσωτερικού    εξωτερικού    έτος κτήσης       

 στη θεµατική περιοχή:    στη θεµατική περιοχή:  

                                                            

                                                            

2. από εκπαιδευτικό ίδρυµα:                2. από εκπαιδευτικό ίδρυµα:               

εσωτερικού   εξωτερικού    έτος κτήσης        εσωτερικού    εξωτερικού    έτος κτήσης       

 στη θεµατική περιοχή:    στη θεµατική περιοχή:  

                                                            

                                                            
 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ   

∆ηλώνω 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. 

    Ο/Η υποψήφι . . . .    

                                         

 Ηµ/νία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
                                         

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



Τ∆.1 –  2  

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  Τ∆.1

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για το ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

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 τυχόν 

µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος 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 την κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος κτλ.). 

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. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ & ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

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. Επειδή η διαδικασία 

πιστοποίησης προσόντων δεν έχει ακόµα τεθεί σε εφαρµογή, επισηµαίνεται ότι κατά την πρώτη διεξαγωγή του «τεστ γενικών 

γνώσεων & δεξιοτήτων» δεν προβλέπεται χρήση τέτοιου κωδικού. 

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Ο υποψήφιος σηµειώνει την ένδειξη  σε ένα από τα οικεία πεδία (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε) της ερώτησης «α.», ανάλογα µε την 

κατηγορία προσωπικού στην οποία αντιστοιχεί ο ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχει. 

Στη συνέχεια αναγράφει στα πεδία «β.», «γ.» και «δ.» τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τον τίτλο αυτό (κωδικό τίτλου όπως 

αναφέρεται στην προκήρυξη, έτος κτήσης και βαθµό).  

Ο «βαθµός τίτλου» πρέπει να αναγραφεί ως ακέραιος αριθµός µε δύο δεκαδικά ψηφία µετά την υποδιαστολή. Εφόσον ο 

βαθµός του τίτλου ή των τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος εκφράζεται σε κλασµατική µορφή, τότε ο υποψήφιος θα 

πρέπει να µετατρέψει το κλασµατικό µέρος σε δεκαδικό, διαιρώντας τον αριθµητή του κλάσµατος µε τον παρονοµαστή. 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο βαθµός του τίτλου σπουδών σας έχει τη µορφή 16 και 3/13. Ο αριθµός 16 αποτελεί το 

ακέραιο µέρος του βαθµού, το οποίο και αναγράφετε στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη «ακέραιος». Μετατρέπετε το 

κλασµατικό µέρος του βαθµού σε δεκαδικό (3 : 13 = 0,2307) και αναγράφετε τα δύο πρώτα ψηφία µετά την 

υποδιαστολή (23) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη «δεκαδικός». Έτσι, ο βαθµός τίτλου λαµβάνει τη 

ζητούµενη µορφή, δηλαδή: 16,23. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει και δεύτερο τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί στην ίδια κατηγορία προσωπικού ή ανήκει 

στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης µε τον τίτλο που έχει ήδη καταγράψει στην εγγραφή «1. (α' τίτλος σπουδών)», τότε συµπληρώνει 

ανάλογα και τα αντίστοιχα πεδία «β.», «γ.» και «δ.» της εγγραφής «2. (β' τίτλος ίδιας κατηγορίας ή βαθµίδας)». 

Επισηµαίνεται ότι τίτλοι δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην ίδια κατηγορία 

προσωπικού (∆Ε), ενώ τίτλοι Ανώτατων και Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια βαθµίδα 

εκπαίδευσης (τριτοβάθµια εκπαίδευση). 

Παραδείγµατα συµπλήρωσης πεδίων για το β' τίτλο σπουδών:  

Υποψήφιος που κατέχει απολυτήριο λυκείου και δίπλωµα ΙΕΚ συµπληρώνει ανάλογα τα πεδία και της πρώτης 

και της δεύτερης εγγραφής (γιατί και οι δύο τίτλοι αντιστοιχούν στην ίδια κατηγορία προσωπικού).  

Υποψήφιος που κατέχει δύο πτυχία ΑΕΙ ή υποψήφιος που κατέχει πτυχίο ΑΕΙ και πτυχίο ΤΕΙ συµπληρώνει 

ανάλογα τα πεδία και των δύο εγγραφών (γιατί και οι δύο τίτλοι ανήκουν στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης).  

Αντίθετα, πτυχιούχος ΑΕΙ που έχει καταγράψει στην πρώτη εγγραφή το πτυχίο του ως α' τίτλο σπουδών δεν 

συµπληρώνει στη δεύτερη εγγραφή το απολυτήριο λυκείου ως β' τίτλο σπουδών (γιατί το απολυτήριο λυκείου 

είναι κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας σε σχέση µε το πτυχίο ΑΕΙ, το οποίο είναι και ο ανώτερος τίτλος σπουδών 

που κατέχει ο συγκεκριµένος υποψήφιος). 

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τουλάχιστον έναν µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών, δηλώνει την κατοχή του 

αντίστοιχου τίτλου απαντώντας καταφατικά () στη σχετική ερώτηση.  

Στη συνέχεια επιλέγει το κατάλληλο τετραγωνίδιο (σηµειώνοντας και πάλι την ένδειξη ) ανάλογα µε το αν ο τίτλος αυτός 

χορηγήθηκε από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και αναγράφει στα προβλεπόµενα πεδία το έτος 

κτήσης του τίτλου και τη θεµατική περιοχή στην οποία αναφέρεται. 

Εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος και δεύτερου µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώµατος (πέρα από αυτό που έχει ήδη 

καταγράψει στην εγγραφή 1.), τότε συµπληρώνει κατάλληλα και τα αντίστοιχα πεδία της εγγραφής 2. 

Ο υποψήφιος µπορεί να καταγράψει µέχρι δύο µεταπτυχιακούς και δύο διδακτορικούς τίτλους σπουδών. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

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. 

 


