
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Αριθµός 4Π/2008 

∆ιεξαγωγής διαγωνισµού  για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18 (Ειδικότητες: ΠΕ 14.01, ΠΕ 14.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, 

ΠΕ18.10, ΠΕ18.12,  ΠΕ18. 20,  ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33) 

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

ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑ∆ΟΙ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

Κλάδος ΠΕ 14 – Ειδικότητες 

i)    ΠΕ14.01  Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής ΠΕ14.10 6 

ii)   ΠΕ14.04 Γεωπόνων & ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14.40 6 

Κλάδος ΠΕ 18 Πτυχιούχων ΤΕΙ – Ειδικότητες 

i)     ΠΕ18.01  Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής  & Συντηρητών Έργων Τέχνης και 
αρχαιολογικών ευρηµάτων 

ΠΕ18.10 6 

ii)    ΠΕ18.04  Αισθητικής ΠΕ18.40 18 

iii)   ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής ΠΕ18.72 6 

iv)   ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας ΠΕ18.90 12 

v)    ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και 
Αρδεύσεων, ∆ασοπονίας, ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων & Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκοµίας 

ΠΕ18.30 6 

vi)   ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων ΠΕ18.31 6 

vii)    ΠΕ18.23 Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι) ΠΕ18.61 6 

viii)   ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας ΠΕ18.80 9 

ix)   ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόµων ΠΕ18.74 6 

Σύνολο Θέσεων: 87 

 

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 τα ειδικά προσόντα για διορισµό του κλάδου-ειδικότητας που αναφέρονται κατωτέρω (ενότητα ΙΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 
∆ΙΟΡΙΣΜΟ). 

∆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 κλάδο και ειδικότητα τους αναγραφόµενους κατά περίπτωση τίτλους 
σπουδών, ως ακολούθως: 

 

Κλάδος ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής 
[Κωδικός: ΠΕ14.00] 

µε ειδικότητες: (i) Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών και Νοσηλευτικής και (ii) Γεωπόνων και ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

(i) Ειδικότητα Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών και Νοσηλευτικής [Κωδικός: ΠΕ14.10]  
Πτυχίο Ιατρικής (κωδ. 1411) ή Οδοντιατρικής (κωδ.1412) ή Φαρµακευτικής (κωδ.1413) ή Νοσηλευτικής  (κωδ.1414) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40]  
Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ.1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ.1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ.1443) ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
(κωδ.1444) ή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ.1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ.1446) ή Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
(κωδ.1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ.1449) ή  Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής (κωδ.1450) ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (κωδ.1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
(κωδ.1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ.1453) ή ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων (κωδ.1454) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών τµηµάτων ΤΕΙ [Κωδικός: ΠΕ18.00]  

µε τις ειδικότητες: (i) Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής και Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχ. Ευρηµάτων, (ii) Αισθητικής, (iii) 
Οδοντοτεχνικής, (iv) Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας, (v) Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, 
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων - Γεωργ. Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, ∆ασοπονίας – ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος, ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας, (vi) Κλωστοϋφαντουργίας - Σχεδιασµού και 
Παραγωγής Ενδυµάτων (vii) Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι), (viii) Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας, (ix) Βρεφονηπιοκόµων. 

(i) Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής και Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχ. Ευρηµάτων [Κωδικός: ΠΕ18.10]  
Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών (κωδ.1811), ή Γραφιστικής (κωδ.1812) ή ∆ιακοσµητικής (κωδ.1813) ή Συντήρησης Έργων Τέχνης και 
Αρχαιολογικών Ευρηµάτων (κωδ.1814) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ  της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής.  
(ii) Ειδικότητα Αισθητικής [Κωδικός: ΠΕ18.40]  
Πτυχίο Αισθητικής (κωδ.1841) ή Αισθητικής και Κοσµητολογίας (κωδ.1842) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή 
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(iii)  Ειδικότητα Οδοντοτεχνικής [Κωδικός: ΠΕ18.72] 
Πτυχίο Οδοντοτεχνικής  (κωδ.1873) ή Οδοντικής Τεχνολογίας (κωδ.1874) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(iv) Ειδικότητα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας [Κωδικός: ΠΕ18.90]  
Πτυχίο Νοσηλευτικής (κωδ.1891) ή Μαιευτικής (κωδ.1892) ή Επισκεπτών Υγείας (κωδ.1893) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της 
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  
(v) Ειδικότητα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων- Γεωργ. Μηχανολογίας 
και Υδάτινων Πόρων, ∆ασοπονίας - ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και 
Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας [Κωδικός: ΠΕ18.30]  
Πτυχίο ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (κωδ.1831) ή Γεωργικών  Μηχανών και Αρδεύσεων (κωδ.1832) ή Γεωργικής Μηχανολογίας και 
Υδάτινων Πόρων (κωδ.1833) ή Ζωϊκής Παραγωγής (κωδ.1834) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ.1835) ή ∆ασοπονίας (κωδ.1836), ή ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ.1837)  ή Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (κωδ.1838)  ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας (κωδ.1839) ΑΕΙ 
Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(vi) Ειδικότητα Κλωστοϋφαντουργίας - Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων [Κωδικός: ΠΕ18.31] 
Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας (κωδ.1802) ή Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων (κωδ.1803) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(vii) Ειδικότητα Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι) [Κωδικός: ΠΕ18.61]  
 Πτυχίο Πλοιάρχων (κωδ.1862) ή Ραδιοτηλεγραφητών (κωδ.1863) ή ∆οκίµων Αξιωµατικών καταστρώµατος (κωδ.1864) ή ∆οκίµων Αξιωµατικών 
Ασυρµάτου (κωδ.1865) της Ανώτερης ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού (ΑΣ∆ΕΝ) ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(viii) Ειδικότητα Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας [Κωδικός: ΠΕ18.80] 
Πτυχίο Εργασιοθεραπείας (κωδ.1881) ή Φυσιοθεραπείας (κωδ.1882) ή Εργοθεραπείας (κωδ.1883) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
(ix) Ειδικότητα Βρεφονηπιοκόµων [Κωδικός: ΠΕ18.74]  
Πτυχίο Βρεφονηπιοκοµίας (κωδ.1875) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
1. ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω κλάδων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.) ή ενός 
από τα ισοδύναµα προς αυτό πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης και 
διοριστέων. 



2. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα απαιτούµενα ειδικά προσόντα για διορισµό αποκλείονται από τη διαδικασία διορισµού έστω και αν µετείχαν 
στις εξετάσεις και ανεξαρτήτως του τελικού βαθµού τον οποίον θα λάβουν σ’ αυτές. 
3. Στους ανωτέρω κλάδους, που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο, εντάσσονται αντιστοίχως και οι υποψήφιοι που έχουν αναγνωρισµένο τίτλο 
της αλλοδαπής είτε από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. είτε από το Ι.Τ.Ε. είτε από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. είτε από την το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας 
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω πρέπει να προσκοµίσουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου γυµνασίου ή λυκείου ή ισότιµου σχολείου ή εφόσον δεν έχουν 
το απολυτήριο αυτό, βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους χορηγήθηκε από: 1. το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας «επιπέδου ∆΄» (Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη τηλεφ.: 2310-45.91.01-5),  ή  2.  την Επιτροπή του άρθρου 14 
παρ. 10 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) (ΥΠΕΠΘ-Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι τηλ. 210-3442813).  
 
ΙΙΙ.  ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.) 
Οι κάτοχοι των κατωτέρω πτυχίων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υποβολής του πτυχίου της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.  (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.). 
 
Α.  Των Τµηµάτων ΑΕΙ 
α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών 
β. ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως 
γ. Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή  Επιστηµών της Αγωγής    
        ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της  Κύπρου. 
δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών 
 
Β.  Σχολής Νηπιαγωγών 
 
Γ.  Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

∆. ∆ιδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήµες της αγωγής  και 

Ε.  Καθηγητικών Σχολών. ∆ηλαδή: 
α. Φιλολογίας 
β. Θεολογίας 
γ. Μαθηµατικών 
δ. Φυσικών 
ε. Γαλλικής Γλώσσας 
στ. Αγγλικής Γλώσσας 
ζ. Γερµανικής Γλώσσας 
η. Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων 
θ. Φυσικής Αγωγής 
ι. Οικιακής Οικονοµίας 
ια. Μουσικής 
ιβ. Θεατρικών Σπουδών 
ιγ. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης 
ιδ. Ιταλικής Γλώσσας 

 
ΣΤ.  Της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ.) της ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. 

  

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 
 
Α)  Απόφαση  υπ΄αριθµ. 79216/∆2/13.6.2008 (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/26.06.2008) 
 

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 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄)  
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 18 Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, Συντηρητών Εργ. Τέχνης & Αρχ. Ευρηµάτων, Φωτογραφίας (όπως µετονοµάστηκε σε 
«Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών»/ αριθµ. 56530/∆2/5-5-2008 Υ. Α. ΦΕΚ 907 Β΄), …, Μεταλλειολόγων, Κλωστοϋφαντουργίας-Σχεδιασµός 
και Παραγωγή Ενδυµάτων (αριθµ.140340/∆2/6-12-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 2400 Β΄), …, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντοτεχνιτών, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, 
Επισκεπτών Υγείας, Εργασιοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόµων, Αισθητικής, Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι), …, Φυτικής 
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας, Αλιείας, Γεωργ. Μηχανών & Αρδεύσεων (όπως µετονοµάστηκε σε «Γεωργικής Μηχανολογίας και 
Υδάτινων Πόρων»/ αριθµ. 56530/∆2/5-5-2008 Υ. Α. ΦΕΚ 907 Β΄), ∆ασοπονίας (όπως µετονοµάστηκε σε «∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος»/ αριθµ. 56530/∆2/5-5-2008 Υ. Α. ΦΕΚ 907 Β΄), ∆ιοίκησης Γεωργ. Εκµεταλ., Θερµοκηπ. Καλλιεργειών & Ανθ/µίας, Τεχνολόγων 
Τροφίµων, ∆ιατροφής, Οινολογίας & Τεχν. Ποτών   
 
… 
 
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 
 
… 

 
ΙΙ. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Οι ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18  της ∆/θµιας Εκπ/σης και τα εξεταζόµενα µαθήµατα οµαδοποιούνται όπως παρακάτω. 
 
Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρεται µόνο ένα υποχρεωτικό µάθηµα εξετάζονται στην ύλη του µαθήµατος αυτού. 
Οι υποψήφιοι των κλάδων στους οποίους αναφέρονται και µαθήµατα επιλογής εξετάζονται στην ύλη του υποχρεωτικού µαθήµατος, καθώς επίσης και 
στην ύλη ενός από τα αναφερόµενα µαθήµατα επιλογής, το οποίο επιλέγουν. 
 
α)  Για τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Φωτογραφίας του 
κλάδου ΠΕ18:    
                                                   
Υποχρεωτικό µάθηµα: Ιστορία Τέχνης 
Μαθήµατα επιλογής:                                                                                           
Τεχνολογία εκτυπώσεων                                                            
Σχεδιασµός εσωτερικών χώρων                                                                  
Προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς                                                   



Φωτογραφία                                                                                              
Εξεταστέα ύλη 
Υποχρεωτικό µάθηµα: Ιστορία της Τέχνης 
Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική εποχή. 
Αίγυπτος, Μεσοποταµία. 
Κυκλαδική, Μινωική, Μυκηναϊκή, Αρχαϊκή, Κλασική Ελληνική Τέχνη. 
Ελληνιστική περίοδος και περίοδος της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 
Ρωµανική και Γοτθική Τέχνη στην Ευρώπη. 
Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη. 
Η Αναγέννηση στην Ευρώπη. 
Μπαρόκ και Ροκοκό. 
Τα µεγάλα ρεύµατα του Νεοκλασικισµού, Ροµαντισµού, Ρεαλισµού, Νατουραλισµού, Ιµπρεσιονισµού, Φωβισµού, Εξπρεσιονισµού, Κυβισµού. 
Φουτουρισµός, Αφηρηµένη Τέχνη, Νταντά και Σουρεαλισµός. 
Κονστρουκτιβισµός και Τέχνη του De Stijl. 
Μπάουχαους. Εφαρµοσµένες Τέχνες. 

Μοντέρνο κίνηµα. Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Μοντέρνα Γλυπτική. 
Ποπ Αρτ. 
Μεταµοντερνισµός. 

 
Μαθήµατα Επιλογής :  
 
I. Τεχνολογία εκτυπώσεων  
Η εξέλιξη της γραπτής επικοινωνίας. Ιστορικά στοιχεία.  
Η τυπογραφία. Στοιχεία, περιγραφή µεθόδων και συστηµάτων εκτύπωσης, µηχανικός εξοπλισµός, σηµασία.  
Άλλες εκτυπωτικές µέθοδοι. Ιστορία, περιγραφή, εξοπλισµός, αξιολόγηση.  
Η διαδικασία παραγωγής του εντύπου. Τοµείς και στάδια.  
Φωτοαναπαραγωγή.  
Περιγραφή του ατελιέ.  
Έννοια, κατηγορίες και χρήση των προτύπων. 
Υλικά και διαδικασίες της εκτύπωσης.   
Το µοντάζ.   
Η φάση της αποπεράτωσης.  
Ξακρίσµατα, δίπλωµα, είδη τρέχουσας και καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, είδη κυτιοποιίας.   
 
IΙ.  Σχεδιασµός Εσωτερικών Χώρων  
Οι έννοιες της κατοίκησης, του οικισµού, της πόλης (κοινωνική, πολεοδοµική, αρχιτεκτονική προσέγγιση).  
Το φαινόµενο της αστικοποίησης.                 
Βασικά ζητήµατα κατοικίας και στεγαστικής πολιτικής στη σύγχρονη πόλη. 
Η εξέλιξη της κατοικίας ιστορικά και κοινωνικοοικονοµικά. 
Τυπολογία της ελληνικής κατοικίας, διαχρονικά από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας. 
Στοιχεία σχεδιασµού της σύγχρονης κατοικίας. Γενικά στοιχεία. Μετρικές σχέσεις. Στοιχεία του κατασκευασµένου χώρου. ∆ραστηριότητες, λειτουργίες, 
λειτουργικές ενότητες, χώροι της κατοικίας.  
Είδη και βασικά ζητήµατα του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας. 
 
III.  Προστασία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Έννοιες, ορισµοί, ανάγκες, ιδιότητες των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
∆ιαδικασίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οργανισµοί εθνικοί και διεθνείς. Ιστορικά. Μέτρα Προστασίας. Συµβάσεις, Συνθήκες, 
Χάρτες, ∆ιακηρύξεις κ.λπ. 
Ταξινόµηση των πολιτιστικών αγαθών. Μέτρα προστασίας τους. Αξιολόγηση. 
Νοµοθετικά πλαίσια. 
∆ιεθνής εµπειρία και σηµαντικά παραδείγµατα προστασίας. 
Ελληνική εµπειρία και σηµαντικά παραδείγµατα προστασίας. 
Επεµβάσεις αποκατάστασης και νέες χρήσεις σε ιστορικά κτίρια και µνηµεία. Ιστορικό. Περιγραφή. Παραδείγµατα. 

 
IV. Φωτογραφία 

Η εξέλιξη της φωτογραφίας. 
Η φωτογραφική µηχανή. Μέρη µηχανής. Είδη µηχανής. Οι φακοί. Τα φιλµ. 
Τεχνητός φωτισµός. 
Η εµφάνιση (Εργαστήριο, εξοπλισµός, µέθοδοι, στάδια). 
Η εκτύπωση (Εξοπλισµός, Τεχνικές, Υλικά). 
Στοιχεία φωτογραφικής σύνθεσης. (Βάθος πεδίου, κίνηση, σηµείο παρατήρησης, κ.λπ.). Η Αισθητική στη φωτογραφία. 
Η έγχρωµη φωτογραφία. 
Η ηλεκτρονική φωτογραφία. 

 
… 
 
ε)  Για τις ειδικότητες Κλωστοϋφαντουργίας του κλάδου ΠΕ12 και Κλωστοϋφαντουργίας του κλάδου ΠΕ18:                                                    
Υποχρεωτικό µάθηµα : Τεχνολογία υφάσµατος – υφασµατολογία 
Εξεταστέα ύλη 
1.   ΙΝΕΣ  
 Ίνες. Βασικά χαρακτηριστικά τους 
 Ταξινόµηση  των ινών  
2.  ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
2.1  Βαµβάκι (∆οµή, αναγνώριση, ενδυµατολογικές ιδιότητες, τρόποι βαφής, τοµείς     εφαρµογής φροντίδα). 
2.2   Λινό ( ∆οµή , αναγνώριση, ενδυµατολογικές ιδιότητες, τρόποι βαφής, φροντίδα) 
2.3   Άλλες κυτταρινικές ίνες. 



3.   ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
3.1  Μαλλί  (∆οµή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα). 
3.2  Μετάξι  ( ∆οµή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα) 
4.  ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ 
4.1 Αναγεννηµένη κυτταρίνη (Τρόπος παραγωγής, Είδη αναγεννηµένης κυτταρίνης, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, 

Φροντίδα) 
4.2  Άλλες αναγεννηµένες ίνες 
5.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
5.1  Βασικές µέθοδοι παρασκευής συνθετικών ινών. 
5.2  Πολυαµίδια (Nylon) (Παραγωγή,  Είδη - εµπορικές ονοµασίες, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα). 
5.3  Πολυεστέρας (Παραγωγή, Είδη - εµπορικές ονοµασίες, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες,  Τρόποι βαφής, Φροντίδα) 
5.4  Ακρυλικό (Παραγωγή, Είδη - εµπορικές ονοµασίες, Αναγνώριση, Ενδυµατολογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα). 
5.5  Ελαστοµερή 
5.6  Άλλες συνθετικές ίνες 
5.7  Ίνες ειδικών εφαρµογών ( Αραµίδια, Ίνες ειδικής δοµής, Μικροϊνες,) 
 
6.   ΝΗΜΑΤΑ 
Νήµατα. Βασικά χαρακτηριστικά και χρήσεις νηµάτων 
Αρίθµηση νηµάτων 
Παραγωγή νηµάτων 
Βασικές µέθοδοι και µηχανήµατα κλωστοποιήσεως φυσικών ινών(Βαµβάκι, Μαλλί) 
Κλωστοποίηση - νηµατοποίηση τεχνιτών και συνθετικών ινών. 
7.  ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΝΗΜΑΤΑ 
7.1  Αιτίες για την ανάµειξη των ινών 
7.2  Χαρακτηριστικές αναλογίας  πρόσµιξης ινών 
8.  ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
8.1  Γενικές κατηγορίες υφασµάτων (υφαντά, πλεκτά , µη υφάνσιµα)  
8.2  Μέθοδοι και µηχανές κατασκευής υφασµάτων (αργαλειός, πλεκτοµηχανή, µηχανές κατασκευής µη υφανσίµων) 
9.   ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
9.1  Είδη ύφανσης 
9.2  Μηχανές ύφανσης 
9.3  Κύριες εφαρµογές και χρήσεις υφαντών 
9.4  Ανάλυση  υφαντού υφάσµατος 
10.  ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
Είδη πλέξης 
Μηχανές πλέξης 
Κύριες εφαρµογές και χρήσεις πλεκτών  
Ανάλυση πλεκτών υφασµάτων 
11.  ΜΗ ΥΦΑΝΣΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
11.1 Τρόποι και διαδικασία κατασκευής 
11.2 Κύριες εφαρµογές και χρήσεις µη υφανσίµων 
12.   ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 
12.1 Ετικέτες φροντίδας 
12.2 Σύγχρονη νοµοθεσία και προδιαγραφές φροντίδας (eco-labeling) 
13.   ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
13.1 Χρώµατα 
13.2 Επιλογή χρωµάτων σε σχέση µε τις προς βαφή ίνες 
13.3 Μέθοδοι  και Μηχανήµατα βαφής. 
13.4 Ποιότητα βαφής - αντοχές χρωµατισµών 
14.    ΤΥΠΟΒΑΦΗ 
14.1  Μέθοδοι τυποβαφής 
14.2  Ιδιότητες τυποβαµµένων υφασµάτων  
15.  ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ) 
15.1  Επιθυµητές ιδιότητες 
15.2  Μηχανικός εξευγενισµός. Είδη και µηχανές µηχανικού εξευγενισµού (φινιρίσµατος) 
15.3 Χηµικός  εξευγενισµός. Είδη χηµικού εξευγενισµού (φινιρίσµατος) 
 
…                                                        

ζ)  Για τις ειδικότητες ΠΕ18 Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντοτεχνιτών, Νοσηλευτικής-Μαιευτικής-Επισκεπτών Υγείας, Εργασιοθεραπευτών-
Φυσικοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόµων και Αισθητικής: 
Α)  Για την ειδικότητα Ιατρικών Εργαστηρίων: 
Εξεταζόµενο µάθηµα:  Αιµατολογία-Αιµοδοσία 
Εξεταστέα ύλη 
Γενικά περί  αίµατος  
Πλάσµα 
Ερυθρά αιµοσφαίρια – ∆.Ε.Κ. 
Αιµοσφαιρίνη  
Αναιµίες 
Αιµορραγικές καταστάσεις και εργαστηριακός έλεγχος αυτών 
Λευκά αιµοσφαίρια 
Λευχαιµίες και εργαστηριακός έλεγχος αυτών 
Αιµοπετάλια 
Πήξη & αιµόσταση 
Γενικά περί  αιµοδοσίας  



Επιλογή αιµοδότη 
Κινητές µονάδες αιµοδοσίας 

Αντιγονικά συστήµατα ερυθροκυττάρων, αντισώµατα οροί 

Σύστηµα οµάδων αίµατος ΑΒΟ 
Αντιερυθροκυτταρικά αντισώµατα 
Σύστηµα  RHESUS 
Μετάγγιση αίµατος  
Συµβατότητα 
Παράγωγα αίµατος και παρασκευή αυτών 
 
Β)  Για την ειδικότητα Οδοντοτεχνιτών:                                
Εξεταζόµενο Μάθηµα:Kινητή και Ακίνητη  Προσθετική  
Εξεταστέα ύλη 
Ακίνητη 
Εκµαγεία στην Ακίνητη Προσθετική 
Κατασκευή εκµαγείων  µε κινητά  κολοβώµατα 
Τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης  
Επένδυση µε πυρόχωµα 
Αποκήρωση-προθέρµανση-χύτευση  
Κατεργασία µεταλλικού σκελετού 
∆όµιση-όπτιση πορσελάνης 
Μεταλλοκεραµική  στεφάνη 
Κινητή  
Ανατοµικά και µορφολογικά στοιχεία της άνω και κάτω νωδής γνάθου 
Κάθετη διάσταση-κεντρική σχέση-σύγκλειση των δοντιών µασητικό επίπεδο 
Κροταφογναθική διάρθρωση – κινήσεις της κάτω γνάθου 
Στάδια κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών 
Αρχικά αποτυπώµατα-κατασκευή αρχικού εκµαγείου 
Ατοµικά δισκάρια ολικών οδοντοστοιχιών 
Βασικές πλάκες των ολικών οδοντοστοιχιών 
Κέρινα ύψη 
Ανάρτηση των εκµαγείων στον αρθρωτήρα 
Σύνταξη των τεχνητών  δοντιών –διαµόρφωση λείων επιφανειών 
∆ιατήρηση της θέσης του µασητικού επιπέδου εγκλείστρωση  των ολικών οδοντοστοιχιών 
Αποκήρωση- Στιβαγµός  της ακρυλικής  ρητίνης  -όπτηση των ολικών οδοντοστοιχιών 
Απεγκλείστρωση –λείανση-στίλβωση-διόρθωση σύγκλεισης των ολικών οδοντοστοιχιών 
 
Γ)  Για τις ειδικότητες Νοσηλευτικής-Μαιευτικής-Επισκεπτών Υγείας  : 
Εξεταζόµενο Μάθηµα: Νοσηλευτική 
Εξεταστέα ύλη 
∆εοντολογία 
Βασική νοσηλευτική 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του αναπνευστικού  συστήµατος 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του κυκλοφορικού  συστήµατος 
Ωρλ νοσηλευτική 
Οφθαλµολογική νοσηλευτική 
Ορθοπεδική νοσηλευτική 
Γυναικολογική νοσηλευτική  
Μαιευτική νοσηλευτική βρεφοκοµία 
Παιδιατρική νοσηλευτική 
Ψυχιατρική νοσηλευτική  
Νευρολογική νοσηλευτική  
Γεροντολογική νοσηλευτική 
Ουρολογική νοσηλευτική 
Αιµατολογική νοσηλευτική 
Ογκολογική  νοσηλευτική 

∆)  Για τις ειδικότητες Εργασιοθεραπευτών -Φυσιοθεραπευτών : 

Εξεταζόµενο µάθηµα: Κινησιολογία 
Εξεταστέα ύλη 
Ο Ρόλος του σκελετού στην κίνηση 
Μοχλοί κίνησης-ροπή –συστήµατα δυνάµεων στο ανθρώπινο σώµα - Ανάλυση κίνησης 
Μυϊκό σύστηµα και κίνηση 
Ανάλυση κίνησης   σπονδυλικής στήλης. 
Ανάλυση κίνησης  Άνω – κάτω άκρων 
Ανάλυση της όρθιας στάσης-βάδισης. 
Νευροµυϊκός έλεγχος 

Ε)  Για την ειδικότητα Βρεφονηπιοκόµων:   

Εξεταζόµενο µάθηµα:  Αγωγή Βρέφους και Νηπίου (Βρεφονηπιοκοµία-Παιδαγωγικά) 
Εξεταστέα ύλη 
Ο Ρόλος του Βρεφονηπιοκόµου. ∆εοντολογία του επαγγέλµατος. 



Το παιδί πριν τη γέννηση, τοκετός. Ο αρχικός δεσµός. Η περίοδος της λοχείας και οι αλληλεπιδράσεις γονέων – βρέφους. 
Βασικές ανάγκες του βρέφους και του µικρού νήπιου. Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξή του. 
Βασικές αρχές αγωγής του βρέφους και του µικρού παιδιού. 
Θεωρητικές αρχές οργάνωσης του χώρου, και του παιδαγωγικού υλικού για βρέφη και µικρά παιδιά. 
Σύγχρονες τάσεις για την υποδοχή των βρεφών και µικρών παιδιών στον βρεφονηπιακό σταθµό. Μορφές προσέγγισης γονέων. 
Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση των στιγµών τουαλέτας , ύπνου και φαγητού. 
Θεωρητικές θέσεις για την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου , του χώρου και του εξοπλισµού στον βρεφονηπιακό σταθµό. 
 Ο ρόλος του παιχνιδιού. Μορφές , είδη . Η παιδαγωγική του αξία. 
Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ο ρόλος του βιβλίου στα βρέφη και στα µικρά παιδιά. Η διδακτική του προσέγγιση. 
Η αξία της παρατήρησης και της καταγραφής της συµπεριφοράς των παιδιών και των παιδαγωγικών πρακτικών. 
Προσδιοριστικοί παράγοντες βελτίωσης της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών. 
 
ΣΤ)  Για την ειδικότητα Αισθητικής : 
Εξεταζόµενο µάθηµα:  Κοσµετολογία  
Εξεταστέα ύλη 
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ I  
Γενικό µέρος:  
Επιλεγµένα στοιχεία  από την οργανική και ανόργανη χηµεία  ( διαλύµατα , σχηµατισµός χηµ. ενώσεων, αλκοόλες, αιθυλική αλκοόλη, λίπη,  έλαια, 
σάπωνες). Γαλακτώµατα και γαλακτωµατοποιητές. Υπολογισµός Ph,   µέτρηση ιξώδους , χρωµατογραφία. 
Ειδικό µέρος:   
Παρασκευή διαλυµάτων  και γαλακτωµάτων O/W και W/O. Μεθοδολογία µέτρησης του ιξώδους των καλλυντικών προϊόντων. Η µέθοδος της 
χρωµατογραφίας. Χρήση συσκευών και οργάνων. 
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ IΙ  
Γενικό µέρος:  
Το χρώµα στα καλλυντικά προϊόντα. Συσκευασία καλλυντικών προϊόντων – Υλικά συσκευασίας  καλλυντικών προϊόντων. Σχεδίασµα των καλλυντικών 
προϊόντων µε πίεση. Κρέµες χρησιµοποιούµενες για την περιποίηση του δέρµατος. Κρέµες νύχτας και κρέµες µάλαξης.  Εξαφανιζόµενες κρέµες και 
κρέµες βάσης µέϊκ- άπ. Κρέµες χεριών και σώµατος. Προστατευτικές κρέµες χεριών. Κρέµες για όλες τις χρήσεις. Προϊόντα σε µορφή διαλυµάτων που 
χρησιµοποιούνται για την περιποίηση του δέρµατος. Στυπτικές λοσιόν. Τονωτικές λοσιόν. Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή  των 
στυπτικών και τονωτικών λοσιόν. 
Ειδικό µέρος: 
Παρασκευή γαλακτωµατοποιηµένων λοσιόν, κρέµας νύκτας για ξηρά δέρµατα, γαλακτωµατοποιηµένων κρεµών, υγρού µέϊκ – άπ, κρέµας χεριών, 
γαλακτωµατοποιηµένων   λοσιόν, λοσιόν σώµατος, τονωτικών λοσιόν προσώπου και σαµπουάν.  
 
η)  Για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18 Ναυτικών µαθηµάτων (Πλοίαρχοι Ε.Ν.) και Μηχανικών  Ε.Ν: 
Α.  Ειδικότητα Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι) (κωδικός ΠΕ 18.61)  
Μάθηµα:  Ναυτιλία 
Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: 
- ∆ιορθώσεις κατευθύνσεων. 
- Οπτικά και ηχητικά βοηθήµατα ναυτιλίας. 
- Γραµµή θέσης και στίγµα. 
- Χάρτες και προβολές χαρτών. 
- Η ουράνια σφαίρα και το ισηµερινό σύστηµα συντεταγµένων. 
- Πλανήτες. 
- Σελήνη. 
- Εξάντας. 
- ∆ιόρθωση υψών. 
- Ουράνια σφαίρα. 
- Χρόνος. 
- Γραµµές θέσης µε αστρονοµικές παρατηρήσεις. 
- Παλίρροιες. Ωκεανογραφικά φαινόµενα. 
- Πλόες µεγάλων αποστάσεων. 
- Σχεδίαση πλου σε ακτοπλοΐα και πλοήγηση – εκτέλεση σχεδιασµένου πλου. 
- Ναυτιλία σωσιβίων λέµβων. 
 
… 
 
θ)  Κλάδος ΠΕ18 Φυτικής παραγωγής- Ζωικής παραγωγής- Ιχθυοκοµίας- Αλιείας- Γεωργ. µηχαν. & αρδεύσεων – ∆ασοπονίας - ∆ιοίκησης 
γεωργ. εκµεταλ. -Θεµοκηπιακών καλλιεργειών & Ανθ/µίας  
 
Μάθηµα : Φυσιολογία φυτών 
1. Χηµική σύσταση των φυτών (πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) 
2. Βασικές αρχές µεταβολισµού ανώτερων φυτών 
3. Ανταλλαγή ύλης (ενεργός και παθητική µεταφορά ιόντων. Απορρόφηση νερού, υδατικό δυναµικό κυττάρου και φυτικών ιστών)  
4. Αναπνοή ανώτερων φυτών 
5. Φωτοσύνθεση 
6. Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών (απαραίτητα χηµικά στοιχεία: ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα,  µεταφορά και κυκλοφορία στο φυτό, 
Μεταβολισµός και συµβιωτική δέσµευση αζώτου, Νόµοι απόδοσης των φυτών)  
7. ∆ιαπνοή 
 
ι)  Κλάδος ΠΕ18 Τεχνολόγων τροφίµων – ∆ιατροφής – Οινολογίας & Τεχνολ. Ποτών 
Μάθηµα :  Χηµεία τροφίµων     
1. Θρεπτικά συστατικά των τροφίµων. Πέψη 
2. Ενεργητική αξία τροφίµων 
3. ∆οµικές και λειτουργικές ιδιότητες θρεπτικών συστατικών 
4. Επίδραση κατεργασιών στα θρεπτικά συστατικά  



5. Πρόσθετα 
6. Αµαυρώσεις τροφίµων 
7. Χηµική σύσταση και ιδιότητες ζωικών και φυτικών τροφίµων 
8. Νέα τρόφιµα  
 
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 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                         ΠΡΟΚΟΠΗΣ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 
 
Β)  Απόφαση   υπ΄αριθµ. 104334/∆2/5.8.2008 (ΦΕΚ 1653/τ.Β΄/14.08.2008) 
 

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 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄)  
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.   Την εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Πράξη 19/2008) και του Τµήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

(Πρακτικά Συνεδρίασης 12/15-5-2008,  14/5-6-2008 και 17/23-6-2008) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 

3. 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να 
λάβουν µέρος υποψήφιοι για τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται στο επόµενο άρθρο. 
2. Καθορίζουµε, κατά 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 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις ειδικότητες αυτών, για τους οποίους ορίζονται γνωστικά αντικείµενα και εξεταστέα ύλη για το 
διαγωνισµό ΑΣΕΠ 2008, είναι οι ακόλουθοι: 

… 
 
Κλάδος ΠΕ14 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρµακοποιών, Γεωπόνων και ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
 
… 
 
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  
 

Άρθρο 3 
Εξεταζόµενα Γνωστικά Αντικείµενα 

 
3. Τα γνωστικά αντικείµενα, στα οποία εξετάζονται οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 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. 
4. 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 κλάδο και 
ειδικότητα ως ακολούθως: 

 
Κλάδοι –Ειδικότητες και εξεταζόµενα µαθήµατα 
 
… 

Β 1.  Για τις ειδικότητες Ιατρικής και  Οδοντιατρικής κλάδου ΠΕ14: 

Εξεταζόµενο µάθηµα:  Ανατοµία 
Εξεταστέα ύλη 
Ερειστικό σύστηµα 
Μυϊκό σύστηµα 
Κυκλοφορικό σύστηµα 
Πεπτικό σύστηµα 
Αναπνευστικό σύστηµα 
Ουροποιητικό σύστηµα 
Γεννητικό σύστηµα 
Νευρικό σύστηµα  
Αισθητήρια όργανα 
Β 2.  Για την ειδικότητα Φαρµακευτικής κλάδου ΠΕ14:                                
Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φαρµακολογία   
Εξεταστέα ύλη 
Φαρµακολογία Ι (Γενική) 
Φαρµακολογία ΙΙ (Ειδική) 
Β 3.  Για την ειδικότητα Νοσηλευτικής κλάδου ΠΕ14: 
Εξεταζόµενο Μάθηµα: Νοσηλευτική 
Εξεταστέα ύλη 
∆εοντολογία 
Βασική νοσηλευτική 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του αναπνευστικού  συστήµατος 
Νοσηλευτική φροντίδα άρρωστου µε νοσήµατα του κυκλοφορικού  συστήµατος 
Ωρλ νοσηλευτική 
Οφθαλµολογική νοσηλευτική 
Ορθοπεδική νοσηλευτική 
Γυναικολογική νοσηλευτική  
Μαιευτική νοσηλευτική βρεφοκοµία 



Παιδιατρική νοσηλευτική 
Ψυχιατρική νοσηλευτική  
Νευρολογική νοσηλευτική  
Γεροντολογική νοσηλευτική 
Ουρολογική νοσηλευτική 
Αιµατολογική νοσηλευτική 
Ογκολογική  νοσηλευτική 
Β 4.  Για τις ειδικότητες Γεωπονίας και ∆ασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος κλάδου ΠΕ14. 
Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσιολογία φυτών 
Εξεταστέα ύλη 
Χηµική σύσταση των φυτών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) 
Βασικές αρχές µεταβολισµού ανώτερων φυτών 
Ανταλλαγή ύλης (ενεργός και παθητική µεταφορά ιόντων, απορρόφηση νερού, υδατικό δυναµικό κυττάρου και φυτικών ιστών)  
Αναπνοή ανώτερων φυτών 
Φωτοσύνθεση 
Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών (απαραίτητα χηµικά στοιχεία: ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα, µεταφορά και κυκλοφορία στο φυτό, 
µεταβολισµός και συµβιωτική δέσµευση αζώτου, νόµοι απόδοσης των φυτών)  
∆ιαπνοή 
 
… 

 
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. 
1. 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. 
Αθήνα,  5 Αυγούστου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                     ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
                            ΠΡΟΚΟΠΗΣ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                        ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ 


