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 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας 

ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχί−
ας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Των άρθρων 12, 13, 14, 15, 24 και 58 του ν. 1566/1985 

(Α΄ 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμε−
ρα.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 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. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Τη γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παι−
δαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 27/2006).

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 2006 για την 
κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 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 εκ−
παίδευσης με τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους 
ορίζονται γνωστικά αντικείμενα και εξεταστέα ύλη για 
το διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2006 είναι οι ακόλουθοι:

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων
Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων
Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων
Κλάδος ΠΕ 03 Μάθηματικών
Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών
Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων
Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
Κλάδος ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας.
2. Όλοι οι υποψήφιοι για τους παραπάνω κλάδους 

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 ει−
δικότητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 
αυτής, με τις παρακάτω επιφυλάξεις:

α. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονται υποχρε−
ωτικά, 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.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για 
τους υποψηφίους του κλάδου αυτού θα γίνει σ 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 απόφα−
σης), σε δύο γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:

Οι πτυχιούχοι των φυσικών, χημικών, βιολογικών και 
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γεωλογικών τμημάτων εξετάζονται στην ύλη του κύ−
ριου αντικειμένου τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και 
Γεωλογία−Γεωγραφία αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται 
με την ένδειξη «κύριο μάθημα ειδικότητας», καθώς και 
στην ύλη ενός ακόμη γνωστικού αντικειμένου, όπως 
αυτή ορίζεται με την ένδειξη «συνεξεταζόμενο μάθημα 
βασικών γνώσεων», σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέ−
πονται στο άρθρο 4. Συγκεκριμένα, ως «συνεξεταζόμενο 
μάθημα βασικών γνώσεων» για τις ειδικότητες ΠΕ04.02 
Χημικών και ΠΕ04.04 Γεωλόγων ορίζεται η Φυσική και 
για τις ειδικότητες ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ04.03 Βιολό−
γων ορίζεται η Χημεία. Ειδικά για τους Φυσιογνώστες 
ως γνωστικό αντικείμενο κύριας ειδικότητας θεωρείται 
αυτό των Βιολόγων.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα κλη−
θούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, κατ’ αναλογία 70% 
προς 30%. Δηλαδή, από τις ερωτήσεις που θα δοθούν, 
οι 70% θα είναι από την εξεταστέα ύλη του κύριου 
μαθήματος της ειδικότητάς τους (Φυσική, Χημεία, Βι−
ολογία, Γεωλογία−Γεωγραφία) και οι υπόλοιπες 30%, 
από την ύλη του δεύτερου μαθήματος σε επίπεδο βα−
σικών γνώσεων.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής 
θα γίνει στο κύριο μάθημα της ειδικότητας του υπο−
ψηφίου.

Άρθρο 3

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας 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 ζη−
τήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικεί−
μενο.

Άρθρο 4

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώ−
σει το βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα 
οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και 
όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνω−
στικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας 
αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και 
ειδικότητα ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α). Προσχολική Αγωγή
Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου−

δών για το Νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 
304/13.3.2003).

1. Παιδί και Γλώσσα: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανά−
πτυξης Δραστηριοτήτων Γλώσσας.

2. Παιδί και Μαθηματικά: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Μαθηματικών.

3. Παιδί και Περιβάλλον: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Μελέτης Περιβάλλοντος.

4. Παιδί − Δημιουργία και Έκφραση: Πρόγραμμα Σχε−
διασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 
και Έκφρασης.

5. Παιδί και Πληροφορική: Πρόγραμμα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Πληροφορικής.

β) Δημοτική Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων
Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Το περιεχόμενο του ισχύοντος Προγράμματος Σηου−

δών της Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο.
1. Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσ−

σας, οι οποίες περιέχονται στο κείμενο του προγράμμα−
τος σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13.3.2003) 
και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του 
προφορικού και γραπτού λόγου, [γλωσσική (λεκτική) 
πράξη, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη 
λόγου, αποδεκτότητα του λόγου, λάθος].

2. Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. 
Δεξιότητες ακρόασης, εμπειρίες ακρόασης.

3. Φωνολογία. Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων και 
εκτενέστερων φραστικών συνόλων. Επιτονισμός−προσω−
δία. Σημασία τους στην αποτελεσματική επικοινωνία.

4. Μορφολογία και σύνταξη του ονόματος, του ρήμα−
τος, 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. Σύνθεση κειμένων κατάλ−
ληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

8. Απόκλιση της γλώσσας του μαθητή από τον διδα−
σκόμενο κανόνα− συνέπειες της απόκλισης.

9. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ειδικά χαρα−
κτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, 
εξακολουθητικά σύμφωνα, τονισμός, κλίση, τρόπος του 
ρήματος κ.τ.λ.).

10. Είδη λόγου και τύποι κειμένων. Δόμηση ενιαίου 
κειμένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κει−
μένων.

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 − διεύρυν−
ση της δεξιότητας ανάγνωσης των μαθητών και για τη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δρα−
στηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας 
με άλλα μαθήματα, με ιστορικοκοινωνικά θέματα, με 
γεγονότα της επικαιρότητας και με άλλες τέχνες (ει−
καστικά, μουσικά).

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα θέματα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται 

στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμά−
των Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράμμα−
τα Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηματικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 
303/13.3.2003).

1. Επίλυση προβλήματος.
2. Η έννοια του αριθμού−βασικές έννοιες στη θεωρία 

αριθμών.
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3. Αριθμοί και πράξεις (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και 
Πραγματικοί αριθμοί, αριθμητικά μοτίβα, βασικά αριθ−
μητικά συστήματα).

4. Μετρήσεις (μήκους, μάζας, χρόνου, επιφάνειας, χω−
ρητικότητας, γωνιών και τόξων).

5. Γεωμετρία: βασικές έννοιες (γεωμετρικά σχήματα 
και στερεά, γεωμετρικές σχέσεις και γεωμετρικά μο−
τίβα).

6. Στατιστική: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
7. Λόγοι και Αναλογίες.
8. Εξισώσεις, αντιστοιχία−απεικονίσεις.
Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Με βάση το ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ−

γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προ−
γράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των Φυσικών Επιστημών 
για το Δημοτικό Σχολείο, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 
304/13.3.2003) οι υποψήφιοι − μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να προ−
σεγγίζουν διαθεματικά και πειραματικά, αλλά και να 
εξηγούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα μακρο−
σκοπικά φαινόμενα και τις ιδιότητες της ύλης με όρους 
του μικρόκοσμου στα παρακάτω θέματα:

1. Υλικά Σώματα και Δομή 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, η Ζωή − τα Κύτταρα, Ζώα και 
Φυτά).

2. Κίνηση και Δύναμη (Ταχύτητα και μεταβολές της, 
Αλληλεπιδράσεις − Είδη Δυνάμεων, Βάρος − Βαρύτητα, 
Τριβή, Πίεση).

3. Ενέργεια (Μορφές, Μετατροπές−Διατήρηση, Πηγές 
− Αποθήκες, Οικοσυστήματα), Θερμότητα − Θερμικά Φαι−
νόμενα, Ηλεκτρομαγνητισμός − Ηλεκτρικά και Μαγνητικά 
Φαινόμενα, Φως − Οπτικά Φαινόμενα, Ήχος − Ηχητικά 
Φαινόμενα.

4. Ανθρώπινος Οργανισμός (Κυκλοφορικό−Πεπτικό−
Αναπνευστικό Αναπαραγωγικό Σύστημα, Ακοή, Όρα−
ση).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων
Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν το σκοπό, τους 

επιμέρους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος 
των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, όπως 
αναφέρονται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα.

ΙΙ. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή−
ματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Α. Εισαγωγή − Ερμηνεία της Αγίας Γραφής
1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη.
2. Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης.
3. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης (Ευαγγέλια και Επι−

στολές του Παύλου).
Β. Εκκλησιαστική Ιστορία
1. Οργάνωση και θεσμοί της Εκκλησίας.
2. Δομή και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας.
3. Οι πατέρες της Εκκλησίας και η θεολογική γραμ−

ματεία κατά τους τρεις πρώτους αιώνες.
4. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
5. Η εκκλησιαστική τέχνη στην Ανατολή και τη Δύση
(αρχιτεκτονική−ζωγραφική).
6. Το σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.

7. Η Δυτική Εκκλησία: Ρωμαιοκαθολικισμός και Προ−
τεσταντισμός.

Γ. Θέματα Δογματικής και Λατρείας
1. Χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία.
2. Η θεολογία της Αγίας Τριάδος.
3. Η Χριστολογία.
4. Η Εκκλησιολογία.
5. Δόγμα και ήθος.
6. Θεολογία της λατρείας.
Δ. Χριστιανισμός και Θρησκεύματα
1. Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος (κριτική θε−

ώρηση).
2. Ιουδαϊσμός.
3. Ισλάμ.
4. Ινδουισμός − Γιόγκα.
5. Βουδισμός.
Κλάδος ΠΕ02 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, σύμφω−
να με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου 
(ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου 
Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131Β΄/2002).

2. Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ−
ματείας:

• Περίοδοι ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής γραμ−
ματείας.

• Είδη λόγου (ποιητικού και πεζού).
• Εκπρόσωποι: Όμηρος, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Αρι−

στοτέλης (έργα και βίος).
3. Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραμματικό, συ−

ντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.
4. Να μεταφράζουν στα Νέα Ελληνικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω στην εξεταστέα ύλη κείμενα από το πρωτό−
τυπο, 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:
Ομήρου Οδύσσεια: ραψ. α, ε.
Β. Κείμενα από πρωτότυπο:
1. Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία
2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος»: Ολόκληρη η 

δημηγορία.
3. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια: Ολόκληρο το Β΄ 

Βιβλίο.
Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείμενο της Αττικής 

διαλέκτου.
Β.  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟ−

ΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:
1. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του 

μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελλη−
νικής Λογοτεχνίας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα 
Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303Β΄/2003 
και 304Β΄/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 
131Β΄/2002).
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2. Τα στοιχεία δομής και λειτουργίας της Νέας Ελ−
ληνικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της, 
όπως ορίζεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυμνά−
σιο (ΔΕΠΠΣ /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 Νεοελλη−
νικής Γραμματολογίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, 
Σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρό−
σωποι κάθε Σχολής).

4. Να προβαίνουν στην ερμηνευτική ανάλυση ενός 
λογοτεχνικού νεοελληνικού κειμένου (πεζού ή ποιη−
τικού) που περιλαμβάνεται στο έργο των παρακάτω 
λογοτεχνών:

Διονύσιος Σολωμός: 1. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 2. 
Γυναίκα της Ζάκυθος, 3. Κρητικός.

Γεώργιος Βιζυηνός: Τα διηγήματα: 1. Το αμάρτημα της 
μητρός μου, 2. Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, 3. Ποίος 
ήτον ο φονεύς του αδερφού μου, 4. Αι συνέπειαι της 
παλαιάς ιστορίας, 5. Το μόνον της ζωής του ταξείδιον, 
6. Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα, 7. Μοσκώβ Σελήμ.

Κωνσταντίνος Καβάφης: Τα «154 αναγνωρισμένα» από 
τον ίδιο τον ποιητή «Ποιήματα».

Γεώργιος Σεφέρης: Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄ 
και Β΄.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι 

υποψήφιοι είναι οι εξής:
1. Ο ελληνικός κόσμος από το τέλος των Περσικών Πο−

λέμων έως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.).
2. Το Βυζάντιο και η Δύση από το Σχίσμα των δύο 

Εκκλησιών (1054) έως και την Άλωση της Κωνσταντινού−
πολης από τους Οθωμανούς Τούρκους (1453).

3. Το ελληνικό κράτος στο διεθνές πλαίσιο από την 
ίδρυσή του έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Κλάδος ΠΕ03 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 πραγ−
ματικού αριθμού, λογισμός με πολυώνυμα, εξισώσεις 
− ανισώσεις και συστήματα.

2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί, τριγωνομετρικές συναρ−
τήσεις, βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις & ανισώσεις, 
τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, μετα−
σχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων, επίλυση 
τριγώνου.

3. Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος.
4. Πίνακες, ορίζουσες και επίλυση γραμμικών συστη−

μάτων.
5. Λογισμός στο σύνολο C των μιγαδικών αριθμών, 

συζυγείς μιγαδικοί, μέτρο μιγαδικού, τριγωνομετρική 
μορφή μιγαδικού, επίλυση της zν = α, α eC, πολυωνυμικές 
εξισώσεις στο C.

β. Ανάλυση
1. Πραγματικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συ−

νάρτησης.
2. Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.

3. Διαφορικός λογισμός (Παράγωγος συνάρτησης − 
Παραγώγιση − Ρυθμός μεταβολής − Βασικά θεωρήματα 
Διαφορικού Λογισμού − Μελέτη συνάρτησης).

4. Ολοκληρωτικός λογισμός (Το ορισμένο ολοκλήρωμα 
− Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού 
− Το αόριστο ολοκλήρωμα − Μέθοδοι ολοκλήρωσης − 
Διαφορικές εξισώσεις με χωριζόμενες μεταβλητές και 
γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως − Εφαρμο−
γές του ολοκληρώματος).

γ. Στατιστική
1. Βασικές έννοιες.
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (Κατανομή συ−

χνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων − Γραφική παράσταση 
κατανομής συχνοτήτων / σχετικών συχνοτήτων − Ομα−
δοποίηση παρατηρήσεων − Καμπύλες συχνοτήτων).

3. Μέτρα θέσης και διασποράς.
4. Γραμμική παλινδρόμηση.
5. Γραμμική συσχέτιση,
δ. Πιθανότητες
1. Δειγματικός χώρος−ενδεχόμενα.
2. Η έννοια της πιθανότητας (Νόμος των μεγάλων 

αριθμών − Κλασικός και αξιωματικός ορισμός της πιθα−
νότητας − Κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων).

3. Συνδυαστική (Βασική αρχή απαρίθμησης − διατάξεις 
− συνδυασμοί).

4. Δεσμευμένη 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 τραπε−

ζίων, εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα.
3. Θεώρημα του Θαλή, όμοια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θε−

ώρημα, 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. Διανύσματα, συντεταγμένες στο επίπεδο και στο 

χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμά−
των.

2. Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση 
σημείου από ευθεία, εμβαδόν τριγώνου.

3. Εξίσωση κύκλου, παραβολής, έλλειψης, υπερβο−
λής.

4. Η εξίσωση Αx2 + Βxy + Γy2 + Δx + Εy + Ζ = 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 − Διατή−

ρηση της ενέργειας.
− Ορμή − Διατήρηση ορμής − Κρούσεις − Ώθηση − Κέ−

ντρο μάζας − Κίνηση συστήματος σωματιδίων.
− Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό 

άξονα (Κινηματική περιστροφικής κίνησης − Κινητική 
ενέργεια λόγω περιστροφής − Υπολογισμός ροπής 
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αδράνειας − Ροπή − Σχέση ροπής και γωνιακής επι−
τάχυνσης − Έργο στην περιστροφική κίνηση) − Κύλιση 
σώματος − Στροφορμή υλικού σημείου και στερεού σώ−
ματος − Διατήρηση στροφορμής − Ισορροπία στερεού 
σώματος.

− Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
− Μηχανικές − Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές 

αρμονικές ταλαντώσεις − Ενέργεια στις ταλαντώσεις 
− απλό εκκρεμές − Φυσικό εκκρεμές − Φθίνουσες ταλα−
ντώσεις − Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις − Στροφικές 
ταλαντώσεις).

− Νόμος παγκόσμιας έλξης − Πεδίο βαρύτητας − Χα−
ρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.

β. Μηχανική ρευστών
− Καταστάσεις ύλης − Πίεση − Εξάρτηση πίεσης από 

το βάθος − Άνωση − Είδη ροής − Ρευματικές γραμμές 
και εξίσωση συνεχείας − Εξίσωση Bernoulli − Δυναμική 
άνωση − Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή − Νόμος 
Poiseille).

γ. Μηχανικά κύματα
− Είδη κυμάτων − Οδεύοντα κύματα − Αρμονικά κύματα 

− Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων − Ταχύτητα κύμα−
τος 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 χα−
ρακτηριστικά ήχου − Φαινόμενο Doppler.

δ. Θερμοδυναμική
− Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής − Θερμομετρι−

κές κλίμακες − Θερμική διαστολή στερεών και υγρών 
− Θερμότητα − Εσωτερική ενέργεια − Έργο − Θερμι−
δομετρία −Διάδοση θερμότητας− 1ο Θερμοδυναμικό 
αξίωμα − Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων − Ισόθερμη 
μεταβολή − Ισόχωρη μεταβολή − Ισοβαρής μεταβολή 
− Αδιαβατική μεταβολή − Εξίσωση ιδανικών αερίων − 
Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων − Μοριακό μο−
ντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου − Μοριακή ερμηνεία 
της Θερμοκρασίας − Βαθμοί ελευθερίας − Θεώρημα 
ισοκατανομής − Κατανομή Maxwell−Boltzmann − Κατα−
στατική εξίσωση Van der Waals− Θερμικές μηχανές και 
2° Θερμοδυναμικό αξίωμα − Μηχανή Carnot − Ψυκτικές 
μηχανές και αντλίες θερμότητας − Εντροπία − Μετα−
βολές 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, Δυ−
ναμικό, Διαφορά Δυναμικού). − Κίνηση φορτισμένων 
σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο − Νόμος του Gauss − 
Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών − Χωρητικότητα 
αγωγού, πυκνωτή − Πυκνωτές με διηλεκτρικό − Συνδε−
σμολογίες πυκνωτών − Ενέργεια πυκνωτή − Ηλεκτρικό 
ρεύμα − Αντίσταση και νόμος του OHM − Εξάρτηση της 
αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού 
και τη θερμοκρασία − Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότη−
τας − Συνδεσμολογίες αντιστάσεων − Ηλεκτρεγερτική 
Δύναμη − Κανόνες Kirchhoff − Μεταβατικά φαινόμενα 
σε κύκλωμα RC − Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύ−
ματος − 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 − Δύναμη Laplace − Δύναμη 
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 − Ηλεκτρεγερτι−
κή δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. − Ρεύμα−
τα Eddy − Εξισώσεις Maxwell − Μεταβατικά φαινόμενα 
σε κύκλωμα R,L σε σειρά − Εναλλασσόμενο ρεύμα − 
Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά και 
παράλληλα. − Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύ−
ματος − Μετασχηματιστές− Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
− Ενέργεια Ηλεκτρομαγνητικού κύματος − Ορμή και 
Πίεση ακτινοβολίας.

στ. Οπτική
1. Φύση του φωτός − Μετρήσεις της ταχύτητας του 

φωτός − Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός − Διασπο−
ρά και πρίσματα − Ολική ανάκλαση − Αρχή του Fermat 
− Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα −Οπτικά όργανα− Λε−
πτοί 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
2. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου − Πείραμα Michelson−

Morley − Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας 
− Η έννοια του ταυτοχρόνου − Συστολή μήκους − Δια−
στολή χρόνου − Μετασχηματισμοί Lorenz − Σχετικιστική 
ορμή − Σχετικισπκή ενέργεια − Σχετικιστικό φαινόμενο 
Doppler − Αρχή της ισοδυναμίας − Πειράματα ελέγχου 
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.

η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής
− Ακτινοβολία μέλανος σώματος − Φωτοηλεκτρικό φαι−

νόμενο − Φαινόμενο Compton − Άτομο Bohr − Ατομικά 
φάσματα − Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων − Εξίσωση 
Schrodinger − Αρχή αβεβαιότητας − Σωματίδιο σε πηγάδι 
δυναμικού άπειρου βάθους − Σωματίδιο σε πηγάδι δυ−
ναμικού 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 − To spin του 
ηλεκτρονίου − Η απαγορευτική αρχή του Pauli − Ατομικά 
φάσματα και φάσμα των ακτινών Χ − Διέγερση, αποδιέγερ−
ση ατόμων − Lasers − Χημικοί δεσμοί − Θεωρία ζωνών στα 
στερεά − Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα μέταλλα 
− Αγωγιμότητα στα μέταλλα, μονωτές και ημιαγωγούς.

ι. Υπεραγωγιμότητα
3. Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου II − Εδική θερμότητα 

στους υπεραγωγούς − Η θεωρία BCS (Bardeen, Cooper 
και Schrieffer) − Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος − Κβά−
ντωση ροής − Φαινόμενο σήραγγας Josephon − Υπερα−
γωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

ια. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής
− Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα − Ενέργεια 

σύνδεσης − Πυρηνικά μοντέλα − Ραδιενέργεια − Πυρη−
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νικές αντιδράσεις − Σχάση − Πυρηνικοί αντιδραστήρες 
− Σύντηξη.

ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και 
Κοσμολογίας − Στοιχειώδη σωματίδια − Επιταχυντές 
και ανιχνευτές − Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις − Τα−
ξινόμηση των σωματιδίων − Νόμοι διατήρησης −Το 
καθιερωμένο (Standard) πρότυπο − Το διαστελλόμενο 
σύμπαν.

Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώ−
σεων για τις ειδικότητες ΠΕ04.02 Χημικών και ΠΕ04.04 
Γεωλόγων του κλάδου ΠΕ04).

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήμα−
τα 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).
γ. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός:
− Ρεύματα Eddy −Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας,
δ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας:
− Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου − Πείραμα Michelson−

Morley − Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας 
− Η έννοια του ταυτοχρόνου − Συστολή μήκους − Δια−
στολή χρόνου − Μετασχηματισμοί Lorenz − Σχετικιστική 
ορμή − Σχετικιστική ενέργεια − Σχετικισπκό φαινόμενο 
Doppler − Αρχή της ισοδυναμίας − Πειράματα ελέγχου 
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.

ε. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής:
− Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βά−

θους − Φαινόμενο σήραγγας − Απλός αρμονικός ταλα−
ντωτής.

στ. Υπεραγωγιμότητα:
− Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου II − Εδική θερμότητα 

στους υπεραγωγούς − Η θεωρία BCS (Bardeen, Cooper 
και Schrieffer) − Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος − Κβά−
ντωση ροής − Φαινόμενο σήραγγας Josephon − Υπερα−
γωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

ζ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κο−
σμολογίας:

− Στοιχειώδη σωματίδια − Επιταχυντές και ανιχνευτές 
− Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις − Ταξινόμηση των σωμα−
τιδίων − 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 πί−

νακας:
1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δό−

μησης.
2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιο−

δικών ιδιοτήτων.
3. Θεωρία Lewis.
4. Θεωρία VSEPR.
5. Δεσμοί σ και π.
γ. Πυρηνική Χημεία − Ραδιενέργεια:
1. Χρόνος υποδιπλασιαμού.
2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας.
δ. Διαμοριακές δυνάμεις − Ιδιότητες διαλυμάτων:
1. Διαμοριακές δυνάμεις.
2. Μεταβολές καταστάσεων.
3. Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων,
ε. Θερμοχημεία − Θερμοδυναμική:
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδρά−

σεις.
2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία.
3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.
4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορ−

ροπία.
στ. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα:
1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά 

Bronsted − Lowry.
2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων.
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδρά−

σεις διπλής αντικατάστασης.
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων.
ζ. Χημική Κινητική:
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη−

ρεάζουν.
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−ρΗ.
6. Επίδραση κοινού ιόντος.
7. Ρυθμιστικά διαλύματα.
8. Δείκτες− 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. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων.
ια. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτικού 

και βιομηχανικού ενδιαφέροντος:
1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ.
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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 στερε−

οϊσομέρεια).
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων.
4. Πετρέλαιο − Πετροχημικά.
5. Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν−

ζόλιο).
6. Αλκοόλες, φαινόλες.
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
8. Καρβονυλυχές ενώσεις.
9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.
10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρα−

κες, λίπη έλαια, σάπωνες).
11. Πολυμερή−πλαστικά, υφάνσιμες ίνες.
12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων,
ιγ. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας:
1. Φαινόμενο θερμοκηπίου.
2. Τρύπα όζοντος.
3. Διαχείριση αποβλήτων.
Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώ−

σεων για τις ειδικότητες ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ04.03 
Βιολόγων του κλάδου ΠΕ04).

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήμα−
τα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου 
μαθήματος ειδικότητας για τους Χημικούς), εκτός των 
παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):

α. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός 
πίνακας:

1. Θεωρία VSEPR.
2. Δεσμοί σ και π.
β. Διαμοριακές δυνάμεις − Ιδιότητες διαλυμάτων:
1. Διαμοριακές δυνάμεις.
2. Μεταβολές καταστάσεων.
3. Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων,
γ. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας:
1. Φαινόμενο θερμοκηπίου.
2. Τρύπα όζοντος.
3. Διαχείριση αποβλήτων.
Κλάδος ΠΕ 04.03 Βιολόγοι
Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τις 

ειδικότητες των Βιολόγων και Φυσιογνωστών)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή−

ματα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια της 
Βιολογίας:

α. Κυτταρική Βιολογία:
1. Χημική σύσταση του κυττάρου.
2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου.
3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές, ένζυμα, ΑΤΡ, φωτο−

σύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια).
β. Μοριακή Βιολογία − Γενετική − Κληρονομικότητα:
1. Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτι−

κούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
2. Κυτταρική διαίρεση (μίτωση, μείωση).
3. Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (μεταγραφή, μετά−

φραση), ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκα−
ρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

4. Γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλί−
ες.

5. Κληρονομικότητα − Νόμοι του Μέντελ.
6. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα (φυλοκαθορισμός, 

αυτοσωμικά και φυλοσύνδετα γονίδια).
7. Γενετική ανθρώπου − Κληρονομικά νοσήματα − Ανευ−

πλοειδίες.
8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνο−

λογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην υγεία, 
γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, προστασία περι−
βάλλοντος.

γ. Βιολογία του ανθρώπου:
1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων 

(νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό 
κ.τ.λ.).

2. Λεμφικό σύστημα − Άμυνα του ανθρώπινου οργανι−
σμού (ειδική και μη ειδική).

3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομα−
λή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.

δ. Οικολογία:
1. Η έννοια του οικοσυστήματος.
2. Δομή και λειτουργίες οικοσυστημάτων, είσοδος και 

χρησιμοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγμα−
τα, 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.
Κλάδος ΠΕ 04.04 Γεωλόγοι
Δ1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ − ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικό−

τητας για τους Γεωλόγους)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήμα−

τα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια από τη 
Γεωλογία και τη Γεωγραφία:

1. Ηλιακό σύστημα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινό−

μενα.
3. Δομή του εσωτερικού της Γης.
4. Λιθοσφαιρικές πλάκες.
5. Μηχανισμός γένεσης σεισμών, σεισμικά κύματα.
6. Μέγεθος και ένταση σεισμών.
7. Σεισμικότητα του ελλαδυχού 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.
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21. Έννοια του κοιτάσματος, εκμεταλλεύσιμα κοιτά−
σματα.

22. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας.
23. Πετρέλαιο − Άνθρακας.
24. Γεωθερμική ενέργεια.
25. Είδη χαρτών, υπόμνημα, συμβολισμός, κλίμακα, 

χαρτογραφικές προβολές.
Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλ−

λικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας) οφείλουν να 
κατέχουν:

1. τη δομή,
2. τη λειτουργία,
3. τη χρήση και
4. τα πολιτισμικά στοιχεία που είναι συνυφασμένα με 

τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσ−
σα ως κοινωνική πρακτική, ως μέσον επικοινωνίας και 
φορέας πολιτισμού).

ΙΙ. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν 
αυθεντικό κείμενο (1000−1200 λέξεων) και να απαντή−
σουν σε γλωσσικές, πραγματολογικές και πολιτισμικές 
συναφείς παρατηρήσεις.

Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας (ισχύει ό,τι ανωτέρω 
για τον Κλάδο ΠΕ 05).

Κλάδος ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας (ισχύει ό,τι ανω−
τέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05).

Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
1. Μορφολογικά στοιχεία (γραμμή, χρώμα, ισορροπία, 

σύνθεση κ.ά.).
2. Μορφές εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών και 

οι τεχνικές τους (σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική κ.ά.).
3. Ανάλυση Έργου Τέχνης.
4. Ιστορία της Τέχνης.
5. Στοιχεία Αισθητικής και Κριτικής.
Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ι. Μικροοικονομική Θεωρία
1. Ανάλυση κόστους (Ορισμός Συνολικού, Μέσου, Ορι−

ακού κόστους και Κόστους Ευκαιρίας).
2. Βασικά στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης (Καμπύλη 

και Νόμος ζήτησης, καμπύλη και Νόμος προσφοράς, 
ορισμός ελαστικότητας προσφοράς και ορισμός ελα−
στικότητας ζήτησης).

3. Ισορροπία με καμπύλες ζήτησης και προσφοράς 
(Προσδιορισμός των τιμών).

4. Ζήτηση και συμπεριφορά Καταναλωτή (Θεωρία της 
Χρησιμότητας: Οριακή χρησιμότητα και Νόμος της Φθί−
νουσας Οριακής Χρησιμότητας).

5. Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και 
οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις).

6. Μορφές Αγοράς: (Βασικά χαρακτηριστικά αγορών 
Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου και Μονοπωλιακού Αντα−
γωνισμού).

II. Μακροοικονομική Θεωρία
1. Μέτρηση της Αξίας της Οικονομικής δραστηριό−

τητας (Ορισμός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: 
Ονομαστικού και Πραγματικού, Ορισμός Αποπληθωρι−
στή ΑΕΠ, Ορισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ποσοστό 
ανεργίας).

2. Εθνικό Ειοόδημα (περιγραφή βασικού οικονομικού 
κυκλώματος που αποτελείται από επιχείρηση, νοικο−
κυριό και κράτος. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών: η προσφορά και ζήτηση για το προϊόν της 
οικονομίας).

3. Βασικά στοιχεία περιγραφής Κυκλικών Οικονομικών 
Διακυμάνσεων.

4. Χρήμα και Τράπεζες (΄Εννοια, λειτουργίες και είδη 
χρήματος. Σκοπός και λειτουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας).

5. Πληθωρισμός: Ορισμός, είδη πληθωρισμού και οι−
κονομικές επιπτώσεις.

6. Ανεργία: Ορισμός, είδη ανεργίας και οικονομικές 
επιπτώσεις.

7. Οικονομική Μεγέθυνση: Βασικά στοιχεία περιγραφής 
του υποδείγματος του Solow.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1. Περιγραφική Στατιστική (στατιστικά μέτρα). 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Απογραφή.
2. Ισολογισμός.
3. Οι λογαριασμοί και η λειτουργία τους.
4. Γενικές Αρχές της διπλογραφικής μεθόδου (ημερο−

λόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού 
καθολικού).

Κλάδος ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Ιστορία και θεωρία της Κοινωνιολογίας
1. Κλασικές θεωρίες.
2. Σύγχρονες Θεωρίες.
β. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευ−

νας
1. Στάδια της κοινωνικής έρευνας.
2. Βασικές μέθοδοι (π.χ. δειγματοληπτική έρευνα, κοι−

νωνικό πείραμα, έρευνα τεκμηρίων, μελέτη περίπτωσης, 
ανάλυση περιεχομένου κ.τ.λ.).

3. Βασικές τεχνικές συγκέντρωσης και συλλογής δεδο−
μένων (π.χ. ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση 
κ.τ.λ.).

γ. Κοινωνική οργάνωση
1. Κοινωνικοί θεσμοί.
2. Κοινωνικές αξίες, κοινωνικοί κανόνες, κοινωνικοί 

ρόλοι, κοινωνικές θέσεις.
3. Ρόλος της κοινωνικής οργάνωσης.
δ. Πολιτισμός, κουλτούρα, και υποκουλτούρες
1. Πολιτισμός και κουλτούρα: καθημερινές και ανθρω−

πολογικές έννοιες.
2. Υποκουλτούρες− χαρακτηριστικά, τύποι και ρόλος 

τους.
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3. Πολιτισμική σχετικότητα, πανανθρώπινες/οικουμε−
νικές αξίες,

ε. Κοινωνικές Ομάδες και οργανώσεις
1. Δυναμική των μικρών ομάδων (π.χ. ηγεσία, παραγω−

γικότητα, δίκτυα επικοινωνίας, συμμόρφωση και από−
κλιση κ.τ.λ.).

2. Οργανώσεις (τύποι, γραφειοκρατία, μοντέλα διοί−
κησης κ.τ.λ.).

3. Διομαδικές σχέσεις (π.χ. προκαταλήψεις, συγκρού−
σεις, κοινωνικός αποκλεισμός, αντιμετώπιση της προ−
κατάληψης και του αποκλεισμού κ.τ.λ.).

στ. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
1. Παράγοντες και τύποι κοινωνικοποίησης (π.χ. οικο−

γένεια, ΜΜΕ, σχολείο κ.τ.λ.).
2. Θεωρίες κοινωνικοποίησης/κοινωνικής μάθησης (π.χ. 

ανάπτυξη της προσωπικότητας κ.τ.λ.).
3. Τύποι και ρόλος του κοινωνικού ελέγχου.
ζ. Κοινωνική στρωμάτωση και κοινωνική κινητικότη−

τα.
1. Κοινωνικές βάσεις, δείκτες και τύποι κοινωνικής 

στρωμάτωσης.
2. Θεωρίες της κοινωνικής στρωμάτωσης (π.χ. δομο−

λειτουργισμός, θεωρίες σύγκρουσης κ.τ.λ.).
η. Κοινωνική απόκλιση
1. Έννοιες και τύποι αποκλίνουσας συμπεριφοράς (πα−

ραβατική και εγκληματική συμπεριφορά).
2. Βασικές θεωρίες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

(π.χ. κοινωνικής αντίδρασης, ανομίας, θεωρία σύγκρου−
σης, κ.τ.λ.).

3. Τρόποι αντιμετώπισης της παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας,.

θ. Κοινωνικός Μετασχηματισμός (Κ.Μ.)
1. Έννοιες, διαστάσεις και ρυθμοί του Κ.Μ..
2. Διαδικασίες, τρόποι και μέθοδοι Κ.Μ..
3. Θεωρίες Κ.Μ. (π.χ. θεωρίες της κοινωνικής εξέλιξης, 

δομολειτουργισμός, θεωρίες της σύγκρουσης κ.τ.λ.).
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
• Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής.
• Εργοφυσιολογία − Προπονητική.
• Κινητική μάθηση.
• Αθλητική ψυχολογία.
• Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των Αρ−

χαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
− Λαογραφία όσον αφορά τους ελληνικούς Παραδο−

σιακούς χορούς.
α. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
1. Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντμπολ.
2. Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές 

μορφές στρατηγικής και ταχτικής και βασικοί κανονι−
σμοί.

β. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1. Άλματα: Μήκος, τριπλούν, ύψος.
2. Δρόμοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδρομίες.
3. Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισμός.
4. Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναμη, ταχύτητα,
γ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις − ανακυβιστήσεις, στη−

ρίξεις απλές και κατακόρυφη, τροχός, κυβίστηση σε 

πλινθίο ή απλά άλματα σε εφαλτήριο (με ή χωρίς βα−
τήρα).

δ. ΧΟΡΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ)
Συρτός στα τρία, Γρήγορος χασάπικος, Αϊ Γιώργης, 

Καραγκούνα, Παλαμάκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, 
Τσακώνικος, Καλαματιανός, Τσάμικος, Έντεκα, Πεντοζά−
λι, Τικ, Ζωναράδικος.

Κλάδος ΠΕ 13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
1. Συνταγματικό Δίκαιο:
− Μορφή Πολιτεύματος.
− Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα.
− Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας.
− Αναθεώρηση του Συντάγματος.
2. Πολιτική Επιστήμη:
− Πολιτικοί Θεσμοί.
− Πολιτική Ψυχολογία.
− Πολιτική Κοινωνιολογία.
− Διεθνείς Σχέσεις.
3. Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
4. Ευρωπαϊκή Ένωση:
− Ιστορική εξέλιξη.
− Θεσμοί −Όργανα.
− Αρμοδιότητες.
− Πολιτικές.
Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
1. Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός.
2. Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος.
3. Οικογενειακός προγραμματισμός − Οργάνωση οι−

κογενειακής ζωής.
4. Οικονομικά της οικογένειας.
5. Κατοικία − Προστασία Περιβάλλοντος.
6. Διατροφή − Τρόφιμα − Διαιτολογία − Διαιτολόγια.
7. Ενδυμασία.
8. Αγωγή υγείας − Πρόληψη ατυχημάτων − Πρώτες 

βοήθειες.

Άρθρο 5

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά 1) τη Γενική 
Διδακτική Μεθοδολογία −Παιδαγωγικά Θέματα και 2) 
την Ειδική Διδακτική 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 μαθη−

μάτων 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.
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2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας 
περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους 
κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαι−
δαγωγικά 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 αντί−
ληψη, 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 (προγραμ−
ματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρο−
νται:

1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων 
της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προ−
σαρμογής 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 σχέ−
σεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό 
περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών− εκπαιδευτικών− 
γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφη−
βική 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 εκπαι−
δευτικού 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 ελ−
ληνικού 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 ειδικό−
τερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικό−
τητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενι−
κοί 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 δρα−
στηριότητα 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, 26 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
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 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ    
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áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

*02010022607060012*


