
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Αριθµός 2Π/2008 

∆ιεξαγωγής διαγωνισµού  για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών  

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15 

για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 
 

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση   

Κλάδος ΠΕ ∆ασκάλων ΠΕ 70.00 2120 

Σύνολο θέσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 2120 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση   

Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων ΠΕ 02.00 480 

Κλάδος ΠΕ03 Μαθηµατικών ΠΕ 03.00 270 

Κλάδος ΠΕ04 Φυσικών - Ειδικότητες   

i)   ΠΕ04.01 Φυσικών ΠΕ 04.01 156 

ii)  ΠΕ04.02 Χηµικών ΠE 04.02 78 

iii) ΠΕ04.04 Βιολόγων ΠΕ 04.04 53 

iv) ΠΕ04.05 Γεωλόγων ΠΕ 04.05 25 

Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων ΠΕ 08.00 48 

Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονοµίας ΠΕ 15.00 30 

Σύνολο θέσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: 1140 

Σύνολο θέσεων: 3260 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του 
κλάδου τους. 

Άτοµα µε έλλειψη φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα 
ίδια θέµατα και µε το ίδιο πρόγραµµα, µε το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, 
προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο  Ε΄. 

3. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού. 

4. Οι άνδρες µέχρι το διορισµό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόµιµα από αυτές. 

Ειδικότερα, όσοι περιλαµβάνονται στους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, διορίζονται µε τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισµούς και αναλαµβάνουν 
υπηρεσία αµέσως µετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, µε την προϋπόθεση ότι αυτή 
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από τη λήξη του 
διδακτικού έτους διορισµού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγµατοποιείται µε την έναρξη του επόµενου σχολικού 
έτους. Σε περίπτωση µη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισµός ανακαλείται (άρθρο 6 ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159 Α΄). 

5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987. 

6. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών. 

∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β΄. 



ΙΙ.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν κατά βαθµίδα, κλάδο και ειδικότητα τους 
αναγραφόµενους κατά περίπτωση τίτλους σπουδών, ως ακολούθως: 

 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Κλάδος ΠΕ 70 ∆ασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00] 

        Πτυχίο Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), 
ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 
7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της 
αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής – ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους 
Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται 
αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά 
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991, δεδοµένου ότι οι 
ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδηµίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και 
π.δ. 24/1990). 

ΙΙ.  Πρόσθετο προσόν για τον ανωτέρω κλάδο που αφορά σε τίτλους αλλοδαπής. 

Για τους υποψήφιους Έλληνες, το γένος ή την υπηκοότητα, µε αναγνωρισµένο πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και 
Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα σε Παιδαγωγικό Τµήµα Ελληνικού 

Πανεπιστηµίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιµασιών για την αναγνώριση της ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης µόνο για δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα.  Για όσους από 
τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες µέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης 
Ειδικού Προγράµµατος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) µηνών σε παιδαγωγικό τµήµα ελληνικού 

Πανεπιστηµίου.  

Από τις ρυθµίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών -µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Για τους υποψήφιους οµογενείς από την πρώην ΕΣΣ∆, οι οποίοι παλινόστησαν από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο 
αναγνωρισµένο ως ισότιµο µε τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστηµίων.   

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] 

 Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής (κωδ. 0201) ή Φιλολογίας (κωδ. 0202) ή Ελληνικής Φιλολογίας (κωδ. 
0203) ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κωδ. 0204) ή Ιστορίας και Εθνολογίας (κωδ. 0205) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας (κωδ.0206) και Αρχαιολογίας (κωδ.0207) ή Ιστορίας (κωδ.0208) ή Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. 0209) ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (κωδ. 0210) ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών (κωδ. 0211) ή Φιλοσοφίας (κωδ. 0212), ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής  ή ισότιµο και αντίστοιχο 
ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας  (κωδ. 0213) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας (κωδ. 0214) ή Κλασσικών Σπουδών 
(κωδ. 0215) ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών  (κωδ. 0216), του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται 
αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά 
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.  

Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηµατικών: [Κωδικός: ΠΕ 03.00] 

        Πτυχίο Μαθηµατικών (κωδ. 0301) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηµατικών (κωδ. 0302) ή Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0303)  
ή πτυχίο της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κωδ. 0304) ή 
πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (κωδ. 0305). Ειδικότερα για τα πτυχία της 
Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία 
(π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή 
της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.  

Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών – Ειδικότητες: Φυσικών, Χηµικών, Βιολόγων και Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.00] 

(i) Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή 
πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 
Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της 
κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε 
µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, 
απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.   

(ii)  Για την ειδικότητα των Χηµικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02] Πτυχίο Χηµείας (κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 

ηµεδαπής  ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χηµείας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0422). 



Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου  πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία 
έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.  

(iii)  Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04] Πτυχίο Βιολογίας (κωδ. 0441) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα 
της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (κωδ. 0442) ή 
Φυσιογνώστου  (κωδ. 0443) ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

(iv) Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα 
της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (κωδ. 0452)  ή του Τµήµατος Γεωγραφίας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου (κωδ. 0453)  ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων: [Κωδικός: ΠΕ 08.00] 

Πτυχίο Καλών Τεχνών (κωδ. 0801) ή Εικαστικών Τεχνών (κωδ. 0802) ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε 
κατεύθυνση Ζωγραφικής (κωδ. 0803), Γλυπτικής (κωδ. 0804), ή Χαρακτικής (κωδ. 0805) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ηµεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης 
Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά µαθήµατα για τη διδασκαλία της 
τέχνης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.  
 

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας: [Κωδικός: ΠΕ 15.00] 

Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας (κωδ. 1501) ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας (κωδ. 1502) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 
ηµεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.   

 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 
 
Απόφαση  υπ’ αριθµ. 79216/∆2/13.6.2008 (ΦΕΚ 1180/Β΄/26.6.2008) 
Καθορισµός γνωστικού αντικειµένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας 
εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  -  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  
α) Του άρθρου 6 του Ν. 2525/97 (Α΄188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
β)  Των άρθρων 12, 13, 14, 15, 24 και 58 του Ν. 1566/85 (Α΄ 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
γ)  Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του Π.∆.  63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) , µε το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29

Α
΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137

Α
΄)  

δ)  Των παρ. 1, 2 του άρθρου 21 και της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3475/06  (ΦΕΚ 146/Α΄), όπως τροποποιήθηκε, περί 
ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις . 

2.  Τη γνώµη του Συντονιστικού Συµβουλίου (Πράξεις 16/16-4-2008 και  21/21-5-2008) και του Τµήµατος Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Πρακτικό Συνεδρίασης 12/15-5-2008) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 
Γενικά  

1. Στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το έτος 2008 για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να λάβουν µέρος υποψήφιοι για τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται στο 
επόµενο άρθρο. 
2. Καθορίζουµε, κατά βαθµίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, τα γνωστικά αντικείµενα και την εξεταστέα ύλη -στα 
οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που θα  λάβουν µέρος στον παραπάνω διαγωνισµό- σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της 
απόφασης. 

 
Άρθρο 2 
Κλάδοι 

1. Οι κλάδοι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους ορίζονται γνωστικά 
αντικείµενα και εξεταστέα ύλη για το διαγωνισµό ΑΣΕΠ 2008 είναι οι ακόλουθοι: 

… 

Κλάδος ΠΕ  70 ∆ασκάλων 

… 
Κλάδος ΠΕ  02 Φιλολόγων 
Κλάδος ΠΕ  03 Μαθηµατικών 
Κλάδος ΠΕ  04 Φυσικών  (ειδικότητες: i.ΠΕ04.01 Φυσικού, ii. ΠΕ04.02 Χηµικού, iii. ΠΕ04.04 Βιολόγου και iv.  
 ΠΕ04.05 Γεωλόγου) 
… 
Κλάδος ΠΕ  08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων 
… 



Κλάδος ΠΕ  15 Οικιακής Οικονοµίας 
… 

 
2. Όλοι ο υποψήφιοι εξετάζονται στη δεύτερη θεµατική ενότητα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης και 
στο/α γνωστικό/ά αντικείµενο/α της ειδικότητάς τους και σε εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα από 
τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, µε τις παρακάτω για τους παραπάνω κλάδους επιφυλάξεις: 
α. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονται υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεµατικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται 
από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης), σε τρία (3) γνωστικά αντικείµενα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, β) 
Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και (γ) Ιστορία.  
∆ιευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για τους υποψηφίους του κλάδου αυτού θα γίνει σε ένα κατ’ επιλογήν, από 
τα ως άνω γνωστικά αντικείµενα. 
β. Οι υποψήφιοι για τον κλάδο ΠΕ04 εξετάζονται, υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεµατικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται 
από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης), σε τέσσερα γνωστικά αντικείµενα ως ακολούθως:  
Οι πτυχιούχοι των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών τµηµάτων εξετάζονται στην ύλη του κύριου αντικειµένου 
τους (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και Γεωλογία-Γεωγραφία αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται µε την ένδειξη «κύριο µάθηµα 
ειδικότητας», καθώς και στην ύλη τριών άλλων γνωστικών αντικειµένων, όπως αυτή ορίζεται µε την ένδειξη «συνεξεταζόµενο 
µάθηµα βασικών γνώσεων», σύµφωνα µε όσα σχετικά προβλέπονται στο άρθρο 4.  
Ειδικότερα οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, κατ΄ αναλογία 70% προς 30%. 
∆ηλαδή, από τις ερωτήσεις που θα δοθούν, οι 70% θα είναι από την εξεταστέα ύλη του κύριου µαθήµατος της ειδικότητάς 
τους (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία) και οι υπόλοιπες 30%, ισοκατανεµηµένες, από την ύλη των 
υπολοίπων τριών µαθηµάτων σε επίπεδο βασικών γνώσεων.  
∆ιευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο µάθηµα της ειδικότητας του υποψηφίου. 

 
 

Άρθρο 3 
Εξεταζόµενα Γνωστικά Αντικείµενα 

 
1. Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεµατικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεµατική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα 
άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. 
2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί, κατά  τα ισχύοντα στη νοµοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον 
ορισµό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείµενο. 
 

Άρθρο 4 

Πρώτη θεµατική ενότητα 

 
Η πρώτη θεµατική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθµό κατοχής των γνωστικών αντικειµένων, τα οποία θα κληθεί 
να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείµενα και η εξεταστέα ύλη 

της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθµίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως: 
 
Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
α). … 
 
β).   ∆ηµοτική Εκπαίδευση 
Κλάδος ΠΕ 70 ∆ασκάλων 

Α.  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Το περιεχόµενο του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών της Γλώσσας για το ∆ηµοτικό Σχολείο.       

1.  Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείµενο του προγράµµατος 
σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03) και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και 
γραπτού λόγου. [γλωσσική (λεκτική) πράξη, γλωσσικός γραµµατισµός, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη 
λόγου και τύποι κειµένων, αποδεκτότητα λόγου, παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους]. 
2. Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. ∆εξιότητες ακρόασης, εµπειρίες ακρόασης. 
3. Φωνολογία. Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων και εκτενέστερων φραστικών συνόλων. Επιτονισµός-προσωδία. Σηµασία 
τους στην αποτελεσµατική επικοινωνία. 
4. Μορφολογία και σύνταξη του ονόµατος, του ρήµατος, του επιρρήµατος και της µετοχής. 
5. Γραµµατική της λέξης, γραµµατική της πρότασης, γραµµατική των κειµένων. 
6. Θέµα- κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις σηµασίες του κλιτού. 
7. Παραγωγή γραπτού λόγου. ∆ιαδικασίες παραγωγής ποικίλων κειµενικών τύπων κατάλληλων για διαφορετικές 
επικοινωνιακές καταστάσεις και κριτήρια αξιολόγησής τους. 
8. Απόκλιση της γλώσσας του µαθητή από τον διδασκόµενο κανόνα- συνέπειες της απόκλισης. 
9. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, 
εξακολουθητικά σύµφωνα, τονισµός, κλίση, τρόπος του ρήµατος κτλ). 
10. Είδη λόγου και τύποι κειµένων. ∆όµηση ενιαίου κειµένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κειµένων. 
11. Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευµάτων της λογοτεχνίας και των 
θεωριών (σχολών). 
12. Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραµµα. Σηµασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη – διεύρυνση της δεξιότητας 
ανάγνωσης των µαθητών και για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. 
Σύνδεση της λογοτεχνίας µε άλλα µαθήµατα, µε ιστορικοκοινωνικά θέµατα, µε γεγονότα της επικαιρότητας και µε άλλες 
τέχνες (εικαστικά, µουσικά). 
Β.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Τα θέµατα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται στο ισχύον ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηµατικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03). 



1. Επίλυση προβλήµατος. 
2. Η έννοια του αριθµού-βασικές έννοιες στη θεωρία αριθµών. 
3. Αριθµοί και πράξεις (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγµατικοί αριθµοί, αριθµητικά µοτίβα, βασικά αριθµητικά 
συστήµατα). 
4. Μετρήσεις (µήκους, µάζας, χρόνου, επιφάνειας, χωρητικότητας, γωνιών και τόξων). 
5. Γεωµετρία: βασικές έννοιες (γεωµετρικά σχήµατα και στερεά, γεωµετρικές σχέσεις και γεωµετρικά µοτίβα). 
6. Στατιστική: Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων. 
7. Λόγοι και Αναλογίες. 
8. Εξισώσεις, αντιστοιχία-απεικονίσεις.  
Γ.   ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Με βάση το ισχύον ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
(ΑΠΣ) των Φυσικών Επιστηµών για το ∆ηµοτικό Σχολείο, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03) οι υποψήφιοι – 

µελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καλούνται να προσεγγίζουν διαθεµατικά και πειραµατικά, αλλά 
και να εξηγούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα µακροσκοπικά φαινόµενα και τις ιδιότητες της ύλης µε όρους του 

µικρόκοσµου στα παρακάτω θέµατα: 
1. Υλικά Σώµατα και ∆οµή της Άβιας και Έµβιας Ύλης (Σωµατίδια της Ύλης - Πυρηνικά Φαινόµενα, Στοιχεία και Χηµικές 
Ενώσεις - Χηµικά Φαινόµενα, Στερεά - Υγρά – Αέρια Σώµατα, Ιδιότητες των Υλικών Σωµάτων- Μηχανικά Φαινόµενα, 
Χαρακτηριστικά της ζωής - τα Κύτταρα, Ζώα και Φυτά). 
2. Κίνηση και ∆ύναµη (Ταχύτητα και µεταβολές της, Αλληλεπιδράσεις - Είδη ∆υνάµεων, Βάρος - Βαρύτητα, Τριβή, Πίεση). 
3. Ενέργεια (Μορφές, Μετατροπές - ∆ιατήρηση, Πηγές - Αποθήκες, Οικοσυστήµατα), Θερµότητα -Θερµικά Φαινόµενα, 
Ηλεκτροµαγνητισµός - Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Φαινόµενα, Φως - Οπτικά Φαινόµενα, Ήχος - Ηχητικά Φαινόµενα. 
4. Ανθρώπινος Οργανισµός (Κυκλοφορικό - Πεπτικό - Αναπνευστικό - Αναπαραγωγικό Σύστηµα, Ακοή, Όραση). 

 
ΙΙ.  ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

… 
 
Κλάδος  ΠΕ 02  Φιλολόγων  
Α.   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Ι.  Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α.  Να γνωρίζουν: 
1.  Τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, σύµφωνα µε το ισχύον 
Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου (∆ΕΠΠΣ /ΑΠΣ ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 
131β/2002). 
2.  Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας: 

₋ Περίοδοι ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. 

₋ Είδη λόγου (ποιητικού και πεζού). 

₋ Εκπρόσωποι: Όµηρος, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης (έργα και βίος). 
3.  Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραµµατικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο. 
4.  Να µεταφράζουν στα Νέα Ελληνικά τα αναφερόµενα κατωτέρω στην εξεταστέα ύλη κείµενα από το πρωτότυπο, της 
Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά.  
β.  Να κατανοούν, να ερµηνεύουν και να αναλύουν κείµενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας από το πρωτότυπο και 
από µετάφραση. 
ΙΙ.  Στην εξεταστέα ύλη περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κείµενα:  

Α.  Κείµενα από µετάφραση: 
1.  Οµήρου Οδύσσεια: ραψωδία ε (ολόκληρη). 
2.  Οµήρου Ιλιάδα: ραψωδία Ζ (ολόκληρη). 
Β.  Κείµενα από πρωτότυπο: 
1. Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία 
2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος», Ολόκληρη η δηµηγορία 
3. Πλάτωνος Πολιτεία, 514 a-520e (Αλληγορία σπηλαίου) 
4. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, Βιβλίο Β, κεφ. 1 (1103a 11-1103b 25), κεφ. 3 (1104b 3–1105 a 16), κεφ. 5 
(1105b 19–1106a 13), κεφ. 6 (1106a 14 – 1107a 27). 
Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείµενο της Αττικής διαλέκτου. 

Β.   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
Ι. Να γνωρίζουν: 
1. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου (∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου 
Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).  
2. Τα στοιχεία δοµής και λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της, όπως ορίζεται από 
το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυµνάσιο (∆ΕΠΠΣ /ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β /2003 
και 304β/2003) και «Έκφραση-Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).   
3. Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Γραµµατολογίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, Σχολές, 
χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι κάθε Σχολής). 
ΙΙ. Να προβαίνουν στην ερµηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού κειµένου (πεζού ή ποιητικού) που 
περιλαµβάνεται στα έργα των παρακάτω λογοτεχνών:  
1. Ποίηση: 
∆. Σολωµός: Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι - Ο Κρητικός - Ο Πόρφυρας. 
Κ. Παλαµάς: ∆ωδεκάλογος του γύφτου (Λόγος ΙΒ: Κόσµος). 
Κ. Καβάφης: ∆έησις – Τείχη - Περιµένοντας τους βαρβάρους - Ο βασιλεύς ∆ηµήτριος - Απολείπειν ο θεός Αντώνιον – Ιθάκη - 
Αλεξανδρινοί βασιλείς - Όσο µπορείς – Καισαρίων - Νέοι της Σιδώνος 400 µ.Χ. – Θερµοπύλες - Τα παράθυρα - Η σατραπεία 
- Ο ∆αρείος - Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή· 595 µ.Χ. - Ούκ έγνως - Ηγεµών εκ ∆υτικής Λιβύης – 
Φωνές - Άγε, ω βασιλεύ - Στα 200 π.Χ.  



Γ. Σεφέρης: Ηµερολόγιο καταστρώµατος Α:  Ο γυρισµός του ξενιτεµένου - Ο βασιλιάς της Ασίνης. 
                    Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β: Ένας γέροντας στην ακροποταµιά - Ο τελευταίος σταθµός.  
Ο. Ελύτης: Το Άξιον εστί (Η Γένεσις). 
Α. Σικελιανός: Ιερά οδός. 
2. Πεζογραφία 
Γ. Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου. 
Α. Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα.  
∆. Βικέλας : Λουκής Λάρας  
Γ.  ΙΣΤΟΡΙΑ 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: 
I.  Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος της Ιστορίας σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα Σπουδών 
του Γυµνασίου (∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου Υ.Α. 101609/Γ2/30-09-2002 ΦΕΚ 1313/ τ. 
Β΄09-10-2002 και Υ.Α. 47341/Γ2/13-05-2005 ΦΕΚ 696/ τ. Β΄/24-05-2005. 
II.  Οι θεµατικές ενότητες στις οποίες  θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής: 
1. Ο ελληνικός κόσµος από το τέλος των Περσικών Πολέµων (479 π.Χ.) έως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.). 
2. Οι σχέσεις Βυζαντίου και ∆ύσης από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204) έως και την 
Άλωσή της από τους Οθωµανούς Τούρκους (1453). 
3. Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας από το 1830 έως το τέλος του 20

ου
 αιώνα.  

 
Κλάδος  ΠΕ 03  Μαθηµατικών  
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
α. Άλγεβρα 
1. Λογισµός στο σύνολο R των πραγµατικών αριθµών, απόλυτη τιµή πραγµατικού αριθµού, νιοστή ρίζα πραγµατικού 
αριθµού, λογισµός µε πολυώνυµα, εξισώσεις - ανισώσεις και συστήµατα. 
2. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις, βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις & ανισώσεις, 
τριγωνοµετρικοί αριθµοί αθροίσµατος γωνιών, µετασχηµατισµοί τριγωνοµετρικών παραστάσεων, επίλυση τριγώνου.  
3. Αριθµητική και γεωµετρική πρόοδος. 
4. Πίνακες, ορίζουσες και επίλυση γραµµικών συστηµάτων. 
5. Λογισµός στο σύνολο C των µιγαδικών αριθµών, συζυγείς µιγαδικοί, µέτρο µιγαδικού, τριγωνοµετρική µορφή µιγαδικού, 

επίλυση της z
ν
 = α, α ∈C, πολυωνυµικές εξισώσεις στο C. 

β. Ανάλυση 
1. Πραγµατικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συνάρτησης. 
2. Εκθετική και λογαριθµική συνάρτηση. 
3. ∆ιαφορικός λογισµός (Παράγωγος συνάρτησης – Παραγώγιση - Ρυθµός µεταβολής - Βασικά θεωρήµατα ∆ιαφορικού 
Λογισµού - Μελέτη συνάρτησης)  
4. Ολοκληρωτικός λογισµός (Το ορισµένο ολοκλήρωµα – Το Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού– Το 
αόριστο ολοκλήρωµα – Μέθοδοι ολοκλήρωσης – ∆ιαφορικές εξισώσεις µε χωριζόµενες µεταβλητές και γραµµικές διαφορικές 
εξισώσεις 1

ης
 τάξεως – Εφαρµογές του ολοκληρώµατος). 

γ. Στατιστική 
1. Βασικές έννοιες,  
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων (Κατανοµή συχνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων - Γραφική παράσταση κατανοµής 
συχνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων – Οµαδοποίηση παρατηρήσεων – Καµπύλες συχνοτήτων). 
3. Μέτρα θέσης και διασποράς 
4. Γραµµική παλινδρόµηση. 
5. Γραµµική συσχέτιση. 
δ. Πιθανότητες 
1. ∆ειγµατικός χώρος-ενδεχόµενα. 
2. Η έννοια της πιθανότητας (Νόµος των µεγάλων αριθµών – Κλασικός και αξιωµατικός ορισµός της πιθανότητας – 
Κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων) 
3. Συνδυαστική (Βασική αρχή απαρίθµησης – διατάξεις – συνδυασµοί). 
4. ∆εσµευµένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόµενα, κατανοµή Bernoulli.  
ε. Γεωµετρία 
1. Αξιωµατική θεµελίωση της Ευκλείδειας γεωµετρίας, η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα. 
2. Ιδιότητες τριγώνων, παραλληλογράµµων και τραπεζίων, εγγράψιµα και περιγράψιµα τετράπλευρα. 
3. Θεώρηµα του Θαλή, όµοια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θεώρηµα, µετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο. 
4. Εµβαδά πολυγώνων, κανονικά πολύγωνα, µέτρηση κύκλου. 
5. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο, κυρτά πολύεδρα, στερεά εκ περιστροφής, µέτρηση στερεών.  
 στ. Αναλυτική Γεωµετρία 
1. ∆ιανύσµατα, συντεταγµένες στο επίπεδο και στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. 
2. Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση σηµείου από ευθεία, εµβαδόν τριγώνου. 
3. Εξίσωση κύκλου, παραβολής, έλλειψης, υπερβολής. 
4. Η εξίσωση Αx

2
+Βxy+Γy

2
+∆x+Ey+Z=0. 

 
Κλάδος ΠΕ 04.01 Φυσικών  
Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους Φυσικούς) 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
α.  Μηχανική: 

- Κίνηση σε µια διάσταση. 

- Κίνηση σε δύο διαστάσεις.  

- Νόµοι του Νεύτωνα. 

- Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάµεις - ∆ιατήρηση της ενέργειας. 

- Ορµή – ∆ιατήρηση ορµής – Κρούσεις - Ώθηση – Κέντρο µάζας – Κίνηση συστήµατος σωµατιδίων. 

- Περιστροφή στερεού σώµατος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηµατική περιστροφικής κίνησης – Κινητική ενέργεια λόγω 
περιστροφής – Υπολογισµός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική 



κίνηση) – Κύλιση σώµατος – Στροφορµή υλικού σηµείου και στερεού σώµατος – ∆ιατήρηση στροφορµής – Ισορροπία στερεού 
σώµατος. 

- Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών. 

- Μηχανικές – Ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρµονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεµές – 
Φυσικό εκκρεµές– Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις – Στροφικές ταλαντώσεις). 

- Νόµος παγκόσµιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας. 
β.  Μηχανική ρευστών 
- Καταστάσεις ύλης – Πίεση – Εξάρτηση πίεσης από το βάθος – Άνωση – Είδη ροής – Ρευµατικές γραµµές και εξίσωση συνεχείας 
– Εξίσωση Bernoulli – ∆υναµική άνωση-Πραγµατικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόµος Poiseille). 
γ.  Μηχανικά κύµατα 

- Είδη κυµάτων – Οδεύοντα κύµατα – Αρµονικά κύµατα - Υπέρθεση και συµβολή κυµάτων – Ταχύτητα κύµατος σε γραµµικό 
ελαστικό µέσο – Αρχή του Huygen - Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση – Στάσιµα κύµατα – Στάσιµα κύµατα σε χορδές και 
ηχητικούς σωλήνες - Ταχύτητα ηχητικών κυµάτων – Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυµάτων – Αντικειµενικά και υποκειµενικά 
χαρακτηριστικά ήχου – Φαινόµενο Doppler. 

δ. Θερµοδυναµική 
- Μηδενικός νόµος θερµοδυναµικής – Θερµοµετρικές κλίµακες - Θερµική διαστολή στερεών και υγρών – Θερµότητα – 
Εσωτερική ενέργεια – Έργο - Θερµιδοµετρία –∆ιάδοση θερµότητας– 1ο Θερµοδυναµικό αξίωµα - Αντιστρεπτές µεταβολές 
αερίων - Ισόθερµη µεταβολή – Ισόχωρη µεταβολή – Ισοβαρής µεταβολή - Αδιαβατική µεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων - 
Ειδικές θερµότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό µοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερµηνεία της Θερµοκρασίας – 
Βαθµοί ελευθερίας – Θεώρηµα ισοκατανοµής – Κατανοµή Maxwell-Boltzmann –Καταστατική εξίσωση Van der Waals– 
Θερµικές µηχανές και 2

ο
 Θερµοδυναµικό αξίωµα – Μηχανή Carnot – Ψυκτικές µηχανές και αντλίες θερµότητας – Εντροπία –

Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθµιση της ενέργειας. 
 ε. Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός 

- Νόµος του Coulomb – Αγωγοί, µονωτές, ηµιαγωγοί – Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου(Ένταση, ∆υναµικό, ∆ιαφορά 
∆υναµικού). - Κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόµος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισµένων 
αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές µε διηλεκτρικό – Συνδεσµολογίες πυκνωτών – Ενέργεια πυκνωτή – 
Ηλεκτρικό ρεύµα – Αντίσταση και νόµος του OHM – Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωµετρικά στοιχεία του αγωγού και τη 
θερµοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιµότητας – Συνδεσµολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη - Κανόνες 
Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόµενα σε κύκλωµα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύµατος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση 
µαγνητικού πεδίου – Πείραµα Oesterd – Νόµος Biot-Savart – Νόµος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών 
αγωγών(κυκλική σπείρα, ευθύγραµµος αγωγός άπειρου µήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή –Νόµος του Gauss για µαγνητικό 
πεδίο-Ρεύµατα µετατόπισης – ∆ύναµη Laplace – ∆ύναµη Lorenz – Ρευµατοφόρος σπείρα σε µαγνητικό πεδίο – Κίνηση 
φορτισµένων σωµατιδίων σε µαγνητικό πεδίο - Φαινόµενο Hall – Μαγνητισµός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόµος 
Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή σε κινούµενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz – 
Ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή – Αµοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. – 
Ρεύµατα Eddy – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόµενα σε κύκλωµα R,L σε σειρά – Εναλλασσόµενο ρεύµα – Κυκλώµατα 
εναλλασσοµένου ρεύµατος σε σειρά και παράλληλα. – Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόµενου ρεύµατος -Μετασχηµατιστές– 
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα – Ενέργεια Ηλεκτροµαγνητικού κύµατος – Ορµή και Πίεση ακτινοβολίας. 
στ. Οπτική 

− Φύση του φωτός – Μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός – Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός – ∆ιασπορά και πρίσµατα – 
Ολική ανάκλαση – Αρχή του Fermat – Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα –Οπτικά όργανα– Λεπτοί φακοί και σφάλµατα φακών – 
Συµβολή του φωτός και πείραµα του Young – Περίθλαση – Γραµµική και κυκλική πόλωση του φωτός – Φάσµατα εκποµπής και 
απορρόφησης.  
 ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας 

− Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου – Πείραµα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του 
ταυτοχρόνου – Συστολή µήκους – ∆ιαστολή χρόνου – Μετασχηµατισµοί Lorenz – Σχετικιστική ορµή – Σχετικιστική ενέργεια – 
Σχετικιστικό φαινόµενο Doppler – Αρχή της ισοδυναµίας – Πειράµατα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.  
η.  Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής 

− Ακτινοβολία µέλανος σώµατος – Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο - Φαινόµενο Compton – Άτοµο Bohr – Ατοµικά φάσµατα – 
Κυµατικές ιδιότητες σωµατιδίων – Εξίσωση Schrödinger – Αρχή αβεβαιότητας – Σωµατίδιο σε πηγάδι δυναµικού άπειρου 
βάθους – Σωµατίδιο σε πηγάδι δυναµικού πεπερασµένου βάθους – Φαινόµενο σήραγγας – Απλός αρµονικός ταλαντωτής. 
θ. Ατοµική,  Μοριακή και Φυσική Συµπυκνωµένης ύλης  

− Το άτοµο του Υδρογόνου – Κυµατοσυναρτήσεις για το άτοµο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθµοί – Το spin του ηλεκτρονίου – 
Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατοµικά φάσµατα και φάσµα των ακτίνων Χ – ∆ιέγερση, αποδιέγερση ατόµων – Lasers – 
Χηµικοί δεσµοί – Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα µέταλλα - Αγωγιµότητα στα µέταλλα, 
µονωτές και ηµιαγωγούς. 
ι. Υπεραγωγιµότητα 

− Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερµότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – 
Μετρήσεις ενεργειακού χάσµατος – Κβάντωση ροής – Φαινόµενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιµότητα σε υψηλές 
θερµοκρασίες –  
ια. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής 

− Ιδιότητες των σωµατιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης - Πυρηνικά µοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις – 
Σχάση - Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σύντηξη. 
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωµατιδίων και Κοσµολογίας 

− Στοιχειώδη σωµατίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόµηση των σωµατιδίων – Νόµοι 
διατήρησης –Το καθιερωµένο (Standard)  πρότυπο – Το διαστελλόµενο σύµπαν.  
Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού κύκλου των τµηµάτων Φυσικής των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων.  

Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Φυσικών, ειδικότητες του κλάδου 
ΠΕ04). 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου µαθήµατος 
ειδικότητας για τους Φυσικούς), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη): 
α .  Μηχανική:  
        - Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών. 
β.   Μηχανική ρευστών: 



       - Εξίσωση Bernoulli -Πραγµατικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόµος Poiseille). 
ε.  Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός: 
- Ρεύµατα Eddy –Ορµή και Πίεση ακτινοβολίας. 
ζ.  Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας: 

- Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου – Πείραµα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του 
ταυτοχρόνου – Συστολή µήκους – ∆ιαστολή χρόνου – Μετασχηµατισµοί Lorenz – Σχετικιστική ορµή – Σχετικιστική ενέργεια – 
Σχετικιστικό φαινόµενο Doppler – Αρχή της ισοδυναµίας – Πειράµατα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.  

η.  Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής: 
- Σωµατίδιο σε πηγάδι δυναµικού πεπερασµένου βάθους – Φαινόµενο σήραγγας – Απλός αρµονικός ταλαντωτής. 

ι.  Υπεραγωγιµότητα: 
- Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερµότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS(Bardeen,Cooper και Schrieffer) – 
Μετρήσεις ενεργειακού χάσµατος – Κβάντωση ροής – Φαινόµενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιµότητα σε υψηλές 
θερµοκρασίες –  

ιβ.  Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωµατιδίων και Κοσµολογίας: 
- Στοιχειώδη σωµατίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόµηση των σωµατιδίων – Νόµοι 
διατήρησης –Το καθιερωµένο (Standard)  πρότυπο – Το διαστελλόµενο σύµπαν.  

 
Κλάδος ΠΕ 04.02 Χηµικοί  

Β1.  ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους Χηµικούς) 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
α.  Βασικές έννοιες: 

1. Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης. 
2. Ταξινόµηση υλικών σωµάτων. 
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα. 
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων  
5. Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία 
6. Χηµικές µονάδες µάζας 
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών πιέσεων. 
8. Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί. 

β. Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και περιοδικός πίνακας 
1. Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δόµησης. 
2. Τοµείς s,p,d,f  περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. 
3. Θεωρία Lewis. 
4. Θεωρία VSEPR. 
5. ∆εσµοί σ και π. 

γ. Πυρηνική Χηµεία - Ραδιενέργεια 
1. Χρόνος υποδιπλασιαµού. 
2. Επιπτώσεις και εφαρµογές της ραδιενέργειας. 

δ. ∆ιαµοριακές δυνάµεις - Ιδιότητες διαλυµάτων 
1. ∆ιαµοριακές δυνάµεις. 
2. Μεταβολές καταστάσεων. 
3. Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων. 

ε.  Θερµοχηµεία - Θερµοδυναµική 
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδράσεις 
2. Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία. 
3. Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος.  
4. Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορροπία. 

στ.  Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα 
1. Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry. 
2. Ορισµός οξειδίων και αλάτων. 
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. 
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων. 

ζ. Χηµική Κινητική 
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
2. Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης. 
3. Καταλύτες. 

η. Χηµική Ισορροπία 
1. Αµφίδροµες αντιδράσεις. 
2. Απόδοση αντίδρασης 
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier. 
4. Σταθερά χηµικής  ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν, Βαθµός ιοντισµού οξέων - βάσεων. 
5. Ιοντισµός νερού-pH. 
6. Επίδραση κοινού ιόντος. 
7. Ρυθµιστικά διαλύµατα. 
8. ∆είκτες- ογκοµέτρηση. 
9. Γινόµενο διαλυτότητας. 

θ. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχηµεία 
1. Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή. 
2. Ηλεκτρόλυση. 
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής. 
4. Μπαταρίες. 

ι. Μέταλλα και Κράµατα  
1. Μεταλλουργία. 
2. Ιδιότητες µετάλλων. 
3. Βιοµηχανικά µέταλλα και κράµατα. 



4. ∆ιάβρωση και ανακύκλωση µετάλλων. 
ια. Μελέτη ορισµένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος 

1. Νερό, αµµωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ. 
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ). 
3. Κεραµικά, γυαλί, τσιµέντο, σιλικόνες. 

ιβ. Οργανική Χηµεία 
1. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων-οµόλογες σειρές-ονοµατολογία 
2. Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερεοϊσοµέρεια). 
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων 
4. Πετρέλαιο - Πετροχηµικά. 
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο). 
6. Αλκοόλες, φαινόλες. 
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες. 
8. Καρβονυλικές ενώσεις. 
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους. 
10. Βιοµόρια και άλλα µόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες). 
11. Πολυµερή-πλαστικά, υφάνσιµες ίνες. 
12. Στοιχεία µηχανισµών οργανικών  αντιδράσεων. 

ιγ. Στοιχεία περιβαλλοντικής χηµείας  
1. Φαινόµενο θερµοκηπίου. 
2. Τρύπα όζοντος. 
3. ∆ιαχείριση αποβλήτων. 

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Χηµικών, ειδικότητες του κλάδου 
ΠΕ04). 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
α. Βασικές έννοιες 

1. Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης. 
2. Ταξινόµηση υλικών σωµάτων. 
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα. 
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων  
5. Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία 
6. Χηµικές µονάδες µάζας 
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών πιέσεων 
8. Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί 

β. Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και περιοδικός πίνακας 
1. Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δόµησης. 
2. Τοµείς s,p,d,f  περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων 
3. Θεωρία Lewis 

γ. Πυρηνική Χηµεία – ραδιενέργεια 
1. Χρόνος υποδιπλασιασµού 
2. Επιπτώσεις και εφαρµογές της ραδιενέργειας 

δ. Θερµοχηµεία – Θερµοδυναµική 
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδράσεις 
2. Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία 
3. Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος 
4. Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορροπία 

ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα 
1. Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted – Lowry 
2. Ορισµός οξειδίων και αλάτων 
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης 
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων 

στ. Χηµική Κινητική 
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 
2. Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης 
3. Καταλύτες 

ζ. Χηµική Ισορροπία 
1. Αµφίδροµες αντιδράσεις 
2. Απόδοση αντίδρασης 
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier 
4. Σταθερά χηµικής  ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθµός ιοντισµού οξέων – βάσεων 
5. Ιοντισµός νερού-Ph 
6. Επίδραση κοινού ιόντος 
7. Ρυθµιστικά διαλύµατα 
8. ∆είκτες- ογκοµέτρηση 
9. Γινόµενο διαλυτότητας 

η.  Οξειδοαναγωγή– Ηλεκτροχηµεία 
1. Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή 
2. Ηλεκτρόλυση 
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής 
4. Μπαταρίες 

θ.  Μέταλλα και Κράµατα  
1. Μεταλλουργία 
2. Ιδιότητες µετάλλων 
3. Βιοµηχανικά µέταλλα και κράµατα 
4. ∆ιάβρωση και ανακύκλωση µετάλλων 



ι. Μελέτη ορισµένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος 
1. Νερό, αµµωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ 
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ) 
3. Κεραµικά, γυαλί, τσιµέντο, σιλικόνες 

ια. Οργανική Χηµεία 
1. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων-οµόλογες σειρές - ονοµατολογία 
2. Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερεοϊσοµέρεια) 
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων 
4. Πετρέλαιο – Πετροχηµικά 
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο) 
6. Αλκοόλες, φαινόλες 
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες 
8. Καρβονυλικές ενώσεις 
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους 
10. Βιοµόρια και άλλα µόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες) 
11. Πολυµερή-πλαστικά, υφάνσιµες ίνες 
12.  Στοιχεία µηχανισµών οργανικών  αντιδράσεων. 

 
Κλάδος ΠΕ 04.04 Βιολόγοι 
Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας) 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια της Βιολογίας:  
α.  Κυτταρική Βιολογία 

1. Χηµική σύσταση του κυττάρου 
2. ∆οµή και λειτουργία του κυττάρου 
3. Μεταβολισµός: βασικές αρχές, ένζυµα, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια). 

β.  Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονοµικότητα 
1. Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισµούς 
2. Κυτταρική διαίρεση (µίτωση, µείωση) 
3. Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (µεταγραφή, µετάφραση), ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και  
ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
4. Γονιδιακές µεταλλάξεις, χρωµοσωµικές ανωµαλίες 
5. Κληρονοµικότητα - Νόµοι του Μέντελ 
6. Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα (φυλοκαθορισµός, αυτοσωµικά και φυλοσύνδετα γονίδια) 
7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονοµικά νοσήµατα - Ανευπλοειδίες 
8. Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην υγεία, γεωργία, 
κτηνοτροφία, βιοµηχανία, προστασία περιβάλλοντος 

γ.  Βιολογία του ανθρώπου 
1. ∆οµή και λειτουργία των οργανικών συστηµάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.). 
2. Λεµφικό σύστηµα – Άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού (ειδική και µη ειδική). 
3. Οµοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία των οργανικών συστηµάτων. 

δ.  Οικολογία 
1. Η έννοια του οικοσυστήµατος 
2. ∆οµή και λειτουργίες οικοσυστηµάτων, είσοδος και χρησιµοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγµατα, 
πυραµίδες ενέργειας – βιοµάζας -  πληθυσµού) 
3. Βιογεωχηµικοί κύκλοι, (περιγραφή, παρέµβαση του ανθρώπου σε αυτούς, συνέπειες). 
4. Ρύπανση (ατµοσφαιρική, εδάφους, νερού,) 
5. Οικολογική κρίση (πληθυσµιακή αύξηση, µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα, πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης) 
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 
7. Βιώσιµη ανάπτυξη 
8. Ήπιες και ανακυκλώσιµες µορφές ενέργειας. 

Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες του κλάδου 
ΠΕ04). 

    Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου µαθήµατος για την 
ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη): 
β.  Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονοµικότητα: 
7.  Γενετική ανθρώπου - Κληρονοµικά νοσήµατα – Ανευπλοειδίες. 
8. Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Βιοµηχανία, Προστασία περιβάλλοντος. 
γ. Βιολογία του ανθρώπου: 

1. ∆οµή και λειτουργία των οργανικών συστηµάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.). 
2. Λεµφικό σύστηµα – Άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού (ειδική και µη ειδική). 
3. Οµοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία των οργανικών συστηµάτων. 

γ.  Οικολογία: 
5.  Οικολογική κρίση (πληθυσµιακή αύξηση, µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα, πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης) 
6.   Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 
7.   Βιώσιµη ανάπτυξη. 
 

Κλάδος ΠΕ 04.05 Γεωλόγοι 
∆1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους Γεωλόγους) 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια από τη Γεωλογία και τη 
Γεωγραφία: 

1. Ηλιακό σύστηµα. 
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόµενα φαινόµενα. 



3. ∆οµή του εσωτερικού της Γης. 
4. Λιθοσφαιρικές πλάκες. 
5. Μηχανισµός γένεσης σεισµών, σεισµικά κύµατα. 
6. Μέγεθος και ένταση σεισµών. 
7. Σεισµικότητα του ελλαδικού χώρου. 
8. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου. 
9. Πετρώµατα. 
10. Πτυχώσεις, Ρήγµατα. 
11. Γεωλογικός κύκλος 
12. Ορογενετικά συστήµατα. 
13. Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
14. Αποσάθρωση – διάβρωση – απόθεση. 
15. Υδρογραφικό δίκτυο. 
16. Παράκτια µορφολογία. 
17. Καιρός και κλίµα - Ταξινόµηση κλιµάτων. 
18. Παλαιοκλιµατολογία - Παγετώδεις περίοδοι. 
19. Απολιθώµατα. 
20. Γεωλογικοί αιώνες. 
21. Έννοια του κοιτάσµατος, εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα.  
22. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. 
23. Πετρέλαιο – Άνθρακας. 
24. Γεωθερµική ενέργεια. 
25. Είδη χαρτών, υπόµνηµα, συµβολισµός, κλίµακα, χαρτογραφικές προβολές. 

∆2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεωλόγων, ειδικότητες 
του κλάδου ΠΕ04) 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου µαθήµατος για την 
ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη): 
1. Ηλιακό σύστηµα. 
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόµενα φαινόµενα. 
12.   Ορογενετικά συστήµατα. 
16.   Παράκτια µορφολογία. 
18.   Απολιθώµατα. 

 
… 
 

  Κλάδος ΠΕ 08  Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων  
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στα ισχύοντα 
Αναλυτικά Προγράµµατα σπουδών (∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ) και υλοποιείται στα νέα διδακτικά πακέτα:  
1. Μορφικά στοιχεία 
Σηµείο, γραµµή, χρώµα, υφή, φως, σκιά, όγκος, χώρος, σύνθεση, ρυθµός, κλίµακες, µεγέθη, δοµή, άξονες, ένταση, 
δυναµική, σχήµατα, κίνηση, προοπτική, αναφορά σε µορφικά στοιχεία της φωτογραφίας, του κινηµατογράφου και του βίντεο. 
2. Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών και οι τεχνικές τους 
Σχέδιο, σκίτσο, ζωγραφική, πλαστική, γλυπτική, χαλκοπλαστική, στοιχεία γραµµικού σχεδίου, κινούµενο σχέδιο, 
διακοσµητική, χαρακτική, εικονογράφηση, βιοµηχανικό σχέδιο, αφίσες, σχέδιο γραφιστικής, σχέδιο µόδας, κόσµηµα, 
φωτογραφία, βίντεο, ψηφιακή εικόνα, πολυµέσα, ασαµπλάζ, παρεµβάσεις στο χώρο, έντυπο, σχεδιασµός ρούχων. 
3. Αισθητική-κριτική, θεωρία τέχνης, ανάλυση έργων τέχνης  
Ορολογία τέχνης, ανάλυση και ερµηνεία έργου τέχνης: περιγραφική, µορφολογική, περιεχοµένου, νοήµατος, κοινωνικών 
επιδράσεων. Προτιµήσεις, συγκρίσεις, κριτική και αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, αισθητικές αξίες και ποιότητες, οµοιότητες και 
διαφορές των Καλών Τεχνών, σχέση τέχνης και καθηµερινής ζωής, σχέση τέχνης και ιδεολογίας, τέχνη και µίµηση, τέχνη και 
σύµβολα, τέχνη και θρησκεία, τέχνη και ηθική. 
4. Ιστορίας της τέχνης, τεχνοτροπίες, καλλιτέχνες 
Αρχαίοι πολιτισµοί, Αίγυπτος, Μεσοποταµία, Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Κρητοµυκηναική, Κλασσική, Ελληνιστική, Μεσαίωνας, 
Βυζαντινή τέχνη, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Νεοκλασικισµός, Ροµαντισµός, Ιµπρεσιονισµός, Κυβισµός, Σουρεαλισµός, 
Εξπρεσιονισµός, Αφηρηµένη τέχνη, αναφορές στη µοντέρνα και στην σύγχρονη τέχνη, Έλληνες καλλιτέχνες. 
… 

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας 
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
1. Οικιακή Οικονοµία και ελληνικός πολιτισµός 
2. Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος 
3. Προετοιµασία για το µέλλον 
4. Οργάνωση οικογενειακής ζωής  
5. Οικονοµικά της οικογένειας 
6. Συµπεριφορά του καταναλωτή 
7. Κατοικία – Οικολογία και Κατοικία 
8. Σύγχρονη οικιακή τεχνολογία 
9. Ενδυµασία  
10. ∆ιατροφή - Τρόφιµα - ∆ιαιτολογία 
11. Αγωγή υγείας - Πρόληψη ατυχηµάτων - Πρώτες βοήθειες. 
… 

Άρθρο 5 
∆εύτερη θεµατική ενότητα 

 
1. Η δεύτερη θεµατική ενότητα αφορά: 1) τη Γενική ∆ιδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέµατα και 2) την Ειδική 
∆ιδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να µπορούν: 
α)  να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύµφωνα µε: 



(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και 
(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. 

β)  να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν κριτικά τη γνώση. 
γ)  να αντιµετωπίζουν στην πράξη προβλήµατα της καθηµερινής σχολικής ζωής. 
δ) να βοηθούν τον µαθητή στην προσαρµογή του στο σχολείο και να συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του. 
ε)  να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσµού µέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν. 
2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεµατικής ενότητας περιλαµβάνει δύο επί µέρους θέµατα για όλους τους κλάδους: 
α) Γενική διδακτική µεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέµατα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους 
κλάδους. 
β)  Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου κατά κλάδο και ειδικότητα. 

Ειδικότερα: 
Α.  Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέµατος αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης, µε µία γενική παιδαγωγική αντίληψη, 

ζητηµάτων αγωγής και µάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα 
αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία).  Ειδικότερα: 
α1.  Με τη Γενική διδακτική µεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη 
µεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραµµατισµός, διεξαγωγή και αξιολόγηση). 
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέµατα αναφέρονται:  
1) στην πρακτική αντιµετώπιση ποικίλων ζητηµάτων της καθηµερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήµατα προσαρµογής και 
συµπεριφοράς στο σχολείο, προβλήµατα µετάβασης από τη µια βαθµίδα στην άλλη, προβλήµατα συµπεριφοράς στη 
σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αµοιβές-ποινές µαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό 
κλίµα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις µεταξύ µαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήµατα σχετικά µε την παιδική ή την 
εφηβική ηλικία (ανάλογα µε τη βαθµίδα), απλά µαθησιακά προβλήµατα, κρούσµατα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο 
του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήµατα των µαθητών, και 
2) σε γενικά παιδαγωγικά θέµατα που αφορούν τη σχέση σχολείου  και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 
σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου, τους εξωσχολικούς παράγοντες 
αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δοµής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  
Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούµενα είτε υπό τη µορφή σύντοµου δοκιµίου είτε υπό τη µορφή απαντήσεων 
σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριµένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήµατα στην τάξη ή στο σχολείο τους. 
Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρµόζουν κατά το σχεδιασµό µιας 
διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής. 
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήµατα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων 
γνωστικό/ά αντικείµενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του µαθήµατος (µε βάση τα ισχύοντα Προγράµµατα Σπουδών και 
τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), µέθοδοι, πορεία και µορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, 
χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών µέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των µαθητών]. 
Στους υποψηφίους µπορεί να δοθεί µία διδακτική δραστηριότητα σχετική µε το µάθηµα (ή τα µαθήµατα) της ειδικότητάς τους 
και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη µέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και 
αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν µε βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόµη να τους 
δίδεται ένα συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν 
αναφέρονται σ’ αυτό. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Μαρούσι,     13-06-2008 
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