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H εξεταστέα ύλη του διαγωνισµού 2008
για την πρόσληψη 5.730 εκπαιδευτικών στα δηµόσια σχολεία

Αριθµ. 79216/∆2
Καθορισµός γνωστικού αντικειµένου και εξεταστέας
ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχί−
ας εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονοµολόγων
Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
Κλάδος ΠΕ 12 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανι−
κών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Κλωστοϋφαντουργί−
ας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής
και ∆ιοίκησης, Ναυπηγών Μηχανικών,
Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας
Κλάδος ΠΕ 17 Πολιτικών, Τοπογράφων, Μηχανολό−
γων ΑΣΕΤΕΜ – ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ενεργειακής
Τεχνικής (ή όπως µετονοµάστηκε σε Ενεργειακής Τε−
χνολογίας π.δ. 247/2003 Φ.Ε.Κ. 222/Α΄) (µε κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου), Ναυπηγών Κλάδος ΠΕ 18
Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, Συντη−
ρητών Εργ. Τέχνης και Αρχ. Ευρηµάτων, Φωτογραφίας
(όπως µετονοµάστηκε σε «Φωτογραφίας και Οπτικοα−
κουστικών Τεχνών»/ υπ’ αριθµ. 56530/∆2/5.5.2008 υπουρ−
γική απόφαση Φ.Ε.Κ. 907/Β΄), ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εµπορίας και
∆ιαφήµισης (marketing), Μεταλλειολόγων, Κλωστοϋφα−
ντουργίας − Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων (υπ’
αριθµ. 140340/∆2/6.12.2007 υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ.
2400/Β΄), Οχηµάτων, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντοτε−
χνιτών, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας,
Εργασιοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόµων,
Αισθητικής, Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι),
Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού, Φυτικής Παραγωγής,
Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας, Αλιείας, Γεωργ. Μη−
χανών και Αρδεύσεων (όπως µετονοµάστηκε σε «Γεωρ−
γικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων»/ υπ’ αριθµ.
56530/∆2/5.5.2008 υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 907/Β΄),
∆ασοπονίας (όπως µετονοµάστηκε σε «∆ασοπονίας
και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»/ υπ’ αριθµ.
56530/∆2/5.5.2008 υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 907/Β΄),
∆ιοίκησης Γεωργ. Εκµεταλ., Θερµοκηπ. Καλλιεργειών
και Ανθ/µίας, Τεχνολόγων Τροφίµων, ∆ιατροφής, Οινο−
λογίας και Τεχν. Ποτών
Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής Πανεπιστηµίων
Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
Κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών
Κλάδος ΠΕ 33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας
της Επιστήµης
Κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας
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 ορί−
ζεται 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 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.
∆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, υπο−
χρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεµατικής ενότητας (όπως

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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 σήµερα.
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 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄), µε
το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του
ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137Α΄)
δ) Των παρ. 1, 2 του άρθρου 21 και της παρ. 2 του
άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε, 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 Πρωτο−
βάθµιας 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 εκ−
παίδευσης µε τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους
ορίζονται γνωστικά αντικείµενα και εξεταστέα ύλη για
το διαγωνισµό ΑΣΕΠ 2008 είναι οι ακόλουθοι:
Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
Κλάδος ΠΕ 70 ∆ασκάλων
Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων
Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων
Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηµατικών
Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών (ειδικότητες: i ΠΕ04.01 Φυσικού,
ii ΠΕ04.02 Χηµικού, iii ΠΕ04.04 Βιολόγου και iv ΠΕ04.05
Γεωλόγου)
Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 07 Γερµανικής Γλώσσας
Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων
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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 κύ−
ριου 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 προβλέ−
πονται στο άρθρο 4.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα κλη−
θούν 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, Βιο−
λογία, 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 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 τον 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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
α). Προσχολική Αγωγή
Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
∆ιαθεµατικό 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 ∆ραστηριοτήτων Γλώσσας.
2. Παιδί και Μαθηµατικά: Πρόγραµµα Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Μαθηµατικών.
3. Παιδί και Περιβάλλον: Πρόγραµµα Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Μελέτης Περιβάλλοντος.
4. Παιδί − ∆ηµιουργία και Έκφραση: Πρόγραµµα Σχε−
διασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας
και Έκφρασης.
5. Παιδί και Πληροφορική: Πρόγραµµα Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Πληροφορικής.
β). ∆ηµοτική Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ 70 ∆ασκάλων
Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Το περιεχόµενο του ισχύοντος Προγράµµατος Σπου−
δών της Γλώσσας για το ∆ηµοτικό Σχολείο.
1. Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της
Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείµενο του προ−
γράµµατος σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/

13.3.2003) και αφορούν την κατανόηση και την παρα−
γωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. [γλωσσική
(λεκτική) πράξη, γλωσσικός γραµµατισµός, περίσταση
επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη λόγου και τύποι
κειµένων, αποδεκτότητα λόγου, παιδαγωγική αξιοποί−
ηση του λάθους].
2. Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος.
∆εξιότητες ακρόασης, εµπειρίες ακρόασης.
3. Φωνολογία. Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων και
εκτενέστερων φραστικών συνόλων. Επιτονισµός − προ−
σωδία. Σηµασία τους στην αποτελεσµατική επικοινω−
νία.
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. ∆ιαδικασίες παραγωγής
ποικίλων κειµενικών τύπων κατάλληλων για διαφορε−
τικές επικοινωνιακές καταστάσεις και κριτήρια αξιολό−
γησής τους.
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. ∆όµηση 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 (εικα−
στικά, µουσικά).
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα θέµατα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται
στο ισχύον ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµά−
των Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηµατικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ.
φύλλου 303/13.3.2003).
1. Επίλυση προβλήµατος.
2. Η έννοια του αριθµού − βασικές έννοιες στη θεωρία
αριθµών.
3. Αριθµοί και πράξεις (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και
Πραγµατικοί αριθµοί, αριθµητικά µοτίβα, βασικά 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 µοτίβα).
6. Στατιστική: Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων.
7. Λόγοι και Αναλογίες.
8. Εξισώσεις, αντιστοιχία − απεικονίσεις.
Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Με βάση το ισχύον ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ−
γραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προ−
γράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) των Φυσικών Επιστηµών
για το ∆ηµοτικό 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
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του µικρόκοσµου στα παρακάτω θέµατα:
1. Υλικά Σώµατα και ∆οµή της Άβιας και Έµβιας Ύλης
(Σωµατίδια της Ύλης − Πυρηνικά Φαινόµενα, Στοιχεία και
Χηµικές Ενώσεις − Χηµικά Φαινόµενα, Στερεά − Υγρά –
Αέρια Σώµατα, Ιδιότητες των Υλικών Σωµάτων − Μηχα−
νικά Φαινόµενα, Χαρακτηριστικά της ζωής − τα Κύτταρα,
Ζώα και Φυτά).
2. Κίνηση και ∆ύναµη (Ταχύτητα και µεταβολές της,
Αλληλεπιδράσεις − Είδη ∆υνάµεων, Βάρος − Βαρύτητα,
Τριβή, Πίεση).
3. Ενέργεια (Μορφές, Μετατροπές − ∆ιατήρηση, Πη−
γές − Αποθήκες, Οικοσυστήµατα), Θερµότητα − Θερµικά
Φαινόµενα, Ηλεκτροµαγνητισµός − Ηλεκτρικά και Μα−
γνητικά Φαινόµενα, Φως − Οπτικά Φαινόµενα, Ήχος −
Ηχητικά Φαινόµενα.
4. Ανθρώπινος Οργανισµός (Κυκλοφορικό − Πεπτι−
κό − Αναπνευστικό − Αναπαραγωγικό Σύστηµα, Ακοή,
Όραση).
ΙΙ. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων
Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον 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 ∆ιαθήκη.
2. Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη
3. Ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης (Ευαγγέλια, Πράξεις
των Αποστόλων και Επιστολές του Παύλου)
Β. Εκκλησιαστική Ιστορία
1. Η αρχαία Εκκλησία
2. Οργάνωση και θεσµοί της Εκκλησίας
3. Ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
4. Αιρέσεις και θεολογικές έριδες
5. Οι πατέρες της Εκκλησίας και η θεολογική γραµ−
µατεία
6. Οι Οικουµενικές Σύνοδοι
7. Η τέχνη της Εκκλησίας στην Ανατολή και τη ∆ύση
8. Το σχίσµα της Ανατολικής και της ∆υτικής Εκκλη−
σίας
9. Η ∆υτική Εκκλησία: Ρωµαιοκαθολικισµός και Προ−
τεσταντισµός
Γ. Θέµατα ∆ογµατικής και Λατρείας
1. Χριστιανική κοσµολογία και ανθρωπολογία.
2. Η θεολογία της Αγίας Τριάδος.
3. Η Χριστολογία.
4. Η Εκκλησιολογία.
5. ∆όγµα και ήθος.
6. Θεολογία της χριστιανικής τέχνης και της λατρείας.
∆. Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα
1. Χριστιανισµός και σύγχρονος κόσµος (κριτική θε−
ώρηση).
2. Αφρικανικά θρησκεύµατα
3. Ιουδαϊσµός.
4. Ισλάµ.
5. Ινδουισµός – Γιόγκα.
6. Βουδισµός.
7. Θρησκεύµατα και Θεολογία της Εκκλησίας
Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να γνωρίζουν:
1. Τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, σύµφω−
να µε το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου
(∆ΕΠΠΣ / ΑΠΣ Φ.Ε.Κ. 303/Β΄/2003 και 304/Β΄/2003) και
Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, Φ.Ε.Κ. 131/Β΄/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, Πλά−
των, Αριστοτέλης (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:
1. Οµήρου Οδύσσεια: ραψωδία ε (ολόκληρη).
2. Οµήρου Ιλιάδα: ραψωδία Ζ (ολόκληρη).
Β. Κείµενα από πρωτότυπο:
1. Σοφοκλέους Αντιγόνη: Ολόκληρη η τραγωδία
2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος», Ολόκληρη η
δηµηγορία
3. Πλάτωνος Πολιτεία, 514 a−520e (Αλληγορία σπη−
λαίου)
4. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, Βιβλίο Β, κεφ. 1
(1103a 11−1103b 25), κεφ. 3 (1104b 3–1105 a 16), κεφ. 5
(1105b
19–1106a 13), κεφ. 6 (1106a 14 – 1107a 27).
Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείµενο της Αττικής
διαλέκτου.
Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟ−
ΓΟΤΕΧΝΙΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Ι. 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 (∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, Φ.Ε.Κ. 303/Β΄/2003
και 304/Β΄/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, Φ.Ε.Κ.
131/Β΄/2002).
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 Γυµνάσιο
(∆ΕΠΠΣ /ΑΠΣ, Φ.Ε.Κ. 303/Β΄/2003 και 304/Β΄/2003) και
«Έκφραση − Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο (ΕΠΠΣ /ΠΣ,
Φ.Ε.Κ. 131/Β΄/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).
ΙΙ. Να προβαίνουν στην ερµηνευτική ανάλυση ενός
λογοτεχνικού νεοελληνικού κειµένου (πεζού ή ποιητικού)
που περιλαµβάνεται στα έργα των παρακάτω λογοτε−
χνών:
1. Ποίηση:
∆. Σολωµός: Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι − Ο Κρητικός −
Ο Πόρφυρας.
Κ. Παλαµάς: ∆ωδεκάλογος του γύφτου (Λόγος ΙΒ:
Κόσµος).
Κ. Καβάφης: ∆έησις – Τείχη − Περιµένοντας τους βαρ−
βάρους − Ο βασιλεύς ∆ηµήτριος − Απολείπειν ο θεός
Αντώνιον – Ιθάκη − Αλεξανδρινοί βασιλείς − Όσο µπο−
ρείς – Καισαρίων − Νέοι της Σιδώνος 400 µ.Χ. – Θερ−
µοπύλες − Τα παράθυρα − Η σατραπεία − Ο ∆αρείος −
Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή
595 µ.Χ. − Ούκ έγνως − Ηγεµών εκ ∆υτικής Λιβύης − Φω−
νές − Άγε, ω βασιλεύ − Στα 200 π.Χ.
Γ. Σεφέρης: Ηµερολόγιο καταστρώµατος Α: Ο γυρι−
σµός του ξενιτεµένου − Ο βασιλιάς της Ασίνης.
Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β: Ένας γέροντας στην
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ακροποταµιά − Ο τελευταίος σταθµός.
Ο. Ελύτης: Το Άξιον εστί (Η Γένεσις).
Α. Σικελιανός: Ιερά οδός.
2. Πεζογραφία
Γ. Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου.
Α. Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα.
∆. Βικέλας: Λουκής Λάρας
Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:
I. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του
µαθήµατος της Ιστορίας σύµφωνα µε το ισχύον πρό−
γραµµα Σπουδών του Γυµνασίου (∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ, Φ.Ε.Κ.
303/Β΄/2003 και 304/Β΄/2003) και Ενιαίου Λυκείου υπ’
αριθµ. 101609/Γ2/30.9.2002 Φ.Ε.Κ. 1313/Β΄/9.10.2002
υπουρ−
γική απόφαση και υπ’ αριθµ. 47341/Γ2/13.5.2005 Φ.Ε.Κ.
696/Β΄/24.5.2005 υπουργική απόφαση.
II. Οι θεµατικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
1. Ο ελληνικός κόσµος από το τέλος των Περσικών
Πολέµων (479 π.Χ.) έως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου
(323 π.Χ.).
2. Οι σχέσεις Βυζαντίου και ∆ύσης από την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204)
έως και την Άλωσή της από τους Οθωµανούς Τούρ−
κους (1453).
3. Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας από το 1830
έως το τέλος του 20ου αιώνα.
Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηµατικών
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
α. Άλγεβρα
1. Λογισµός στο σύνολο R των πραγµατικών αριθµών,
απόλυτη τιµή πραγµατικού αριθµού, νιοστή ρίζα πραγ−
µατικού αριθµού, λογισµός µε πολυώνυµα, εξισώσεις −
ανισώσεις και συστήµατα.
2. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί, τριγωνοµετρικές συναρτή−
σεις, βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις και 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 ıC, πολυωνυµικές
εξισώσεις στο C.
β. Ανάλυση
1. Πραγµατικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συ−
νάρτησης.
2. Εκθετική και λογαριθµική συνάρτηση.
3. ∆ιαφορικός λογισµός (Παράγωγος συνάρτησης –
Παραγώγιση − Ρυθµός µεταβολής − Βασικά θεωρήµατα
∆ιαφορικού Λογισµού − Μελέτη συνάρτησης)
4. Ολοκληρωτικός λογισµός (Το ορισµένο ολοκλήρω−
µα – Το Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού Λογι−
σµού – Το αόριστο ολοκλήρωµα – Μέθοδοι ολοκλήρω−
σης – ∆ιαφορικές εξισώσεις µε χωριζόµενες µεταβλητές
και γραµµικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως – Εφαρ−
µογές 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. ∆ειγµατικός 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 – διατά−
ξεις– συνδυασµοί).
4. ∆εσµευµένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόµενα,
κατανοµή Bernoulli.
ε. Γεωµετρία
1. Αξιωµατική θεµελίωση της Ευκλείδειας γεωµετρίας,
η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα.
2. Ιδιότητες τριγώνων, παραλληλογράµµων και 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. ∆ιανύσµατα, 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+∆x+Ey+Z=0.
Κλάδος ΠΕ 04.01 Φυσικών
Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους
Φυσικούς)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
α. Μηχανική:
− Κίνηση σε µια διάσταση.
− Κίνηση σε δύο διαστάσεις.
− Νόµοι του Νεύτωνα.
− Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάµεις − ∆ιατή−
ρηση της ενέργειας.
− Ορµή – ∆ιατήρηση 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
αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επι−
τάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) – Κύλιση
σώµατος – Στροφορµή υλικού σηµείου και στερεού σώ−
µατος – ∆ιατήρηση 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 – ∆υναµική
άνωση − Πραγµατικά ρευστά (Εσωτερική τριβή − Νόµος
Poiseille).
γ. Μηχανικά κύµατα
− Είδη κυµάτων – Οδεύοντα κύµατα – Αρµονικά κύµατα −
Υπέρθεση και συµβολή κυµάτων – Ταχύτητα κύµατος σε
γραµµικό ελαστικό µέσο – Αρχή του Huygen − Ανάκλα−
ση, διάθλαση, περίθλαση – Στάσιµα κύµατα – Στάσιµα
κύµατα σε χορδές και ηχητικούς σωλήνες − Ταχύτητα
ηχητικών κυµάτων – Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυ−
µάτων – Αντικειµενικά και υποκειµενικά χαρακτηριστικά
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ήχου – Φαινόµενο Doppler.
δ. Θερµοδυναµική
− Μηδενικός νόµος θερµοδυναµικής – Θερµοµετρικές
κλίµακες − Θερµική διαστολή στερεών και υγρών –
Θερµότητα − Εσωτερική ενέργεια − Έργο − Θερµιδο−
µετρία − ∆ιάδοση θερµότητας – 1ο Θερµοδυναµικό
αξίωµα − Αντιστρεπτές µεταβολές αερίων − Ισόθερµη
µεταβολή – Ισόχωρη µεταβολή – Ισοβαρής µεταβολή −
Αδιαβατική µεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων − Ει−
δικές θερµότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό µοντέλο
της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερµηνεία της
Θερµοκρασίας – Βαθµοί ελευθερίας – Θεώρηµα ισοκα−
τανοµής – Κατανοµή Maxwell−Boltzmann – Καταστατική
εξίσωση Van der Waals – Θερµικές µηχανές και 2ο Θερ−
µοδυναµικό αξίωµα – Μηχανή Carnot – Ψυκτικές µηχανές
και αντλίες θερµότητας – Εντροπία – Μεταβολές της
εντροπίας στα αέρια − Εντροπία και αταξία, υποβάθµιση
της ενέργειας.
ε. Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός
− Νόµος του Coulomb – Αγωγοί, µονωτές, ηµιαγω−
γοί – Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση,
∆υναµικό, ∆ιαφορά ∆υναµικού). − Κίνηση φορτισµένων
σωµατιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόµος του Gauss – Χα−
ρακτηριστικά 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
∆ύναµη − Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόµενα σε
κύκλωµα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύµατος −
Μαγνητικό πεδίο, Ένταση µαγνητικού πεδίου – Πείραµα
Oesterd – Νόµος Biot−Savart – Νόµος Ampere – Μαγνητικό
πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, ευθύ−
γραµµος αγωγός άπειρου µήκους, πηνίο) – Μαγνητική
ροή – Νόµος του Gauss για µαγνητικό πεδίο − Ρεύµατα
µετατόπισης – ∆ύναµη Laplace – ∆ύναµη Lorenz – Ρευ−
µατοφόρος σπείρα σε µαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορ−
τισµένων 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 – Κανό−
νας του Lenz – Ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγω−
γή – Αµοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναµη από
επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. – Ρεύµατα Eddy – Εξισώ−
σεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόµενα σε κύκλωµα R,L σε
σειρά – Εναλλασσόµενο ρεύµα – Κυκλώµατα εναλλασ−
σοµένου ρεύµατος σε σειρά και παράλληλα. – Ενέργεια
και Ισχύς εναλλασσόµενου ρεύµατος − Μετασχηµατι−
στές – Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα – Ενέργεια Ηλεκτρο−
µαγνητικού κύµατος – Ορµή και Πίεση ακτινοβολίας.
στ. Οπτική
− Φύση του φωτός – Μετρήσεις της ταχύτητας του
φωτός – Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός – ∆ιασπορά
και πρίσµατα – Ολική ανάκλαση – Αρχή του Fermat – Επί−
πεδα και σφαιρικά κάτοπτρα – Οπτικά όργανα – Λεπτοί
φακοί και σφάλµατα φακών – Συµβολή του φωτός και
πείραµα του Young – Περίθλαση – Γραµµική και κυκλική
πόλωση του φωτός – Φάσµατα εκποµπής και απορρό−
φησης.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας
− Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου – Πείραµα Michelson−
Morley − Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας –
Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή µήκους – ∆ιαστο−
λή χρόνου – Μετασχηµατισµοί Lorenz – Σχετικιστική
ορµή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόµενο
Doppler – Αρχή της ισοδυναµίας – Πειράµατα ελέγχου
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής
− Ακτινοβολία µέλανος σώµατος – Φωτοηλεκτρικό φαι−

νόµενο − Φαινόµενο Compton – Άτοµο Bohr – Ατοµικά
φάσµατα – Κυµατικές ιδιότητες σωµατιδίων – Εξίσωση
Schrödinger – Αρχή αβεβαιότητας – Σωµατίδιο σε πη−
γάδι δυναµικού άπειρου βάθους – Σωµατίδιο σε πηγάδι
δυναµικού πεπερασµένου βάθους – Φαινόµενο σήραγ−
γας – Απλός αρµονικός ταλαντωτής.
θ. Ατοµική, Μοριακή και Φυσική Συµπυκνωµένης
ύλης
− Το άτοµο του Υδρογόνου – Κυµατοσυναρτήσεις για
το άτοµο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθµοί – Το spin
του ηλεκτρονίου – Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατο−
µικά φάσµατα και φάσµα των ακτίνων Χ – ∆ιέγερση,
αποδιέγερση ατόµων – Lasers – Χηµικοί δεσµοί – Θεωρία
ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων
στα µέταλλα − Αγωγιµότητα στα µέταλλα, µονωτές και
ηµιαγωγούς.
ι. Υπεραγωγιµότητα
− Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Ειδική 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−
νικές αντιδράσεις – Σχάση − Πυρηνικοί αντιδραστή−
ρες – Σύντηξη.
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωµατιδίων και Κο−
σµολογίας
− Στοιχειώδη σωµατίδια – Επιταχυντές και ανιχνευ−
τές – Θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόµηση των
σωµατιδίων – Νόµοι διατήρησης – Το καθιερωµένο
(Standard) πρότυπο – Το διαστελλόµενο σύµπαν.
Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων
ετών του προπτυχιακού κύκλου των τµηµάτων Φυσικής
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώ−
σεων για τις υπόλοιπες, πλην Φυσικών, ειδικότητες 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).
ε. Ηλεκτρισµός και Μαγνητισµός:
− Ρεύµατα Eddy – Ορµή και Πίεση ακτινοβολίας.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας:
− Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου – Πείραµα Michelson−
Morley − Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας –
Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή µήκους – ∆ιαστο−
λή χρόνου – Μετασχηµατισµοί Lorenz – Σχετικιστική
ορµή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόµενο
Doppler – Αρχή της ισοδυναµίας – Πειράµατα ελέγχου
της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής:
− Σωµατίδιο σε πηγάδι δυναµικού πεπερασµένου βά−
θους – Φαινόµενο σήραγγας – Απλός αρµονικός ταλα−
ντωτής.
ι. Υπεραγωγιµότητα:
− Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Ειδική θερµότητα
στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS (Bardeen, Cooper
και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσµατος – Κβά−
ντωση ροής – Φαινόµενο σήραγγας Josephon – Υπερα−
γωγιµότητα σε υψηλές θερµοκρασίες –
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωµατιδίων και Κο−
σµολογίας:
− Στοιχειώδη σωµατίδια – Επιταχυντές και ανιχνευ−
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τές – Θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόµηση των
σωµατιδίων – Νόµοι διατήρησης – Το καθιερωµένο
(Standard) πρότυπο – Το διαστελλόµενο σύµπαν.
Κλάδος ΠΕ 04.02 Χηµικοί
Β1. ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους
Χηµικούς)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες:
1. Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόµηση υλικών σωµάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων
5. Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία
6. Χηµικές µονάδες µάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών
πιέσεων.
8. Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί.
β. Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και περιοδικός
πίνακας
1. Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δό−
µησης.
2. Τοµείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιο−
δικών ιδιοτήτων.
3. Θεωρία Lewis.
4. Θεωρία VSEPR.
5. ∆εσµοί σ και π.
γ. Πυρηνική Χηµεία − Ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιαµού.
2. Επιπτώσεις και εφαρµογές της ραδιενέργειας.
δ. ∆ιαµοριακές δυνάµεις − Ιδιότητες διαλυµάτων
1. ∆ιαµοριακές δυνάµεις.
2. Μεταβολές καταστάσεων.
3. Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων.
ε. Θερµοχηµεία − Θερµοδυναµική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές 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
Brönsted − 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−pH.
6. Επίδραση κοινού ιόντος.
7. Ρυθµιστικά διαλύµατα.
8. ∆είκτες − ογκοµέτρηση.
9. Γινόµενο διαλυτότητας.
θ. Οξειδοαναγωγή − Ηλεκτροχηµεία
1. Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση − αναγωγή.
2. Ηλεκτρόλυση.
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής.
4. Μπαταρίες.
ι. Μέταλλα και Κράµατα

1. Μεταλλουργία.
2. Ιδιότητες µετάλλων.
3. Βιοµηχανικά µέταλλα και κράµατα.
4. ∆ιάβρωση και ανακύκλωση µετάλλων.
ια. Μελέτη ορισµένων υλικών και ενώσεων πρακτικού
και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αµµωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ.
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό
νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό
οξύ).
3. Κεραµικά, γυαλί, τσιµέντο, σιλικόνες.
Ιβ. Οργανική Χηµεία
1. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων − οµόλογες σειρές −
ονοµατολογία
2. Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερε−
οϊσοµέρεια).
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο − Πετροχηµικά.
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν−
ζόλιο).
6. Αλκοόλες, φαινόλες.
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
8. Καρβονυλικές 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. ∆ιαχείριση αποβλήτων.
Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών γνώ−
σεων για τις υπόλοιπες, πλην Χηµικών, ειδικότητες του
κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες
1. Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
2. Ταξινόµηση υλικών σωµάτων.
3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων
5. Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία
6. Χηµικές µονάδες µάζας
7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών
πιέσεων
8. Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί
β. Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και περιοδικός
πίνακας
1. Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δό−
µησης.
2. Τοµείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιο−
δικών ιδιοτήτων
3. Θεωρία Lewis
γ. Πυρηνική Χηµεία – ραδιενέργεια
1. Χρόνος υποδιπλασιασµού
2. Επιπτώσεις και εφαρµογές της ραδιενέργειας
δ. Θερµοχηµεία – Θερµοδυναµική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδρά−
σεις
2. Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία
3. Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος
4. Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορ−
ροπία
ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
1. Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά
Brönsted – Lowry
2. Ορισµός οξειδίων και αλάτων
3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδρά−
σεις διπλής αντικατάστασης
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων
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στ. Χηµική Κινητική
1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη−
ρεάζουν
2. Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης
3. Καταλύτες
ζ. Χηµική Ισορροπία
1. Αµφίδροµες αντιδράσεις
2. Απόδοση αντίδρασης
3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής
Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier
4. Σταθερά χηµικής ισορροπίας και παράγοντες που
την επηρεάζουν. Βαθµός ιοντισµού οξέων – βάσεων
5. Ιοντισµός νερού−Ph
6. Επίδραση κοινού ιόντος
7. Ρυθµιστικά διαλύµατα
8. ∆είκτες − ογκοµέτρηση
9. Γινόµενο διαλυτότητας
η. Οξειδοαναγωγή – Ηλεκτροχηµεία
1. Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση − αναγωγή
2. Ηλεκτρόλυση
3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής
4. Μπαταρίες
θ. Μέταλλα και Κράµατα
1. Μεταλλουργία
2. Ιδιότητες µετάλλων
3. Βιοµηχανικά µέταλλα και κράµατα
4. ∆ιάβρωση και ανακύκλωση µετάλλων
ι. Μελέτη ορισµένων υλικών και ενώσεων πρακτικού
και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος
1. Νερό, αµµωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ
2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό
νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό
οξύ)
3. Κεραµικά, γυαλί, τσιµέντο, σιλικόνες
ια. Οργανική Χηµεία
1. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων − οµόλογες σειρές −
ονοµατολογία
2. Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερε−
οϊσοµέρεια)
3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
4. Πετρέλαιο – Πετροχηµικά
5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν−
ζόλιο)
6. Αλκοόλες, φαινόλες
7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες
8. Καρβονυλικές 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.
Κλάδος ΠΕ 04.04 Βιολόγοι
Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτή−
µατα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια της
Βιολογίας:
α. Κυτταρική Βιολογία
1. Χηµική σύσταση του κυττάρου
2. ∆οµή και λειτουργία του κυττάρου
3. Μεταβολισµός: βασικές αρχές, ένζυµα, ΑΤΡ, 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, βιοτεχνολογία,
εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην υγεία, γεωργία,
κτηνοτροφία, βιοµηχανία, προστασία περιβάλλοντος
γ. Βιολογία του ανθρώπου
1. ∆οµή και λειτουργία των οργανικών συστηµάτων
(νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό
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. ∆οµή 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.
Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µάθηµα βασικών
γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες
του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου µα−
θήµατος για την ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των
παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
β. Μοριακή Βιολογία − Γενετική − Κληρονοµικότητα:
7. Γενετική ανθρώπου − Κληρονοµικά νοσήµατα – Ανευ−
πλοειδίες.
8. Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA, βιοτεχνολογία,
εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία,
Κτηνοτροφία, Βιοµηχανία, Προστασία περιβάλλοντος.
γ. Βιολογία του ανθρώπου:
1. ∆οµή και λειτουργία των οργανικών συστηµάτων
(νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό
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.
γ. Οικολογία:
5. Οικολογική κρίση (πληθυσµιακή αύξηση, µεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήµατα, πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης)
6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
7. Βιώσιµη ανάπτυξη.
Κλάδος ΠΕ 04.05 Γεωλόγοι
∆1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ − ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο µάθηµα 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. ∆οµή του εσωτερικού της Γης.
4. Λιθοσφαιρικές πλάκες.
5. Μηχανισµός γένεσης σεισµών, σεισµικά κύµατα.
6. Μέγεθος και ένταση σεισµών.
7. Σεισµικότητα του ελλαδικού χώρου.
8. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου.
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9. Πετρώµατα.
10. Πτυχώσεις, Ρήγµατα.
11. Γεωλογικός κύκλος
12. Ορογενετικά συστήµατα.
13. Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της
Ευρώπης.
14. Αποσάθρωση – διάβρωση – απόθεση.
15. Υδρογραφικό δίκτυο.
16. Παράκτια µορφολογία.
17. Καιρός και κλίµα − Ταξινόµηση κλιµάτων.
18. Παλαιοκλιµατολογία − Παγετώδεις περίοδοι.
19. Απολιθώµατα.
20. Γεωλογικοί αιώνες.
21. Έννοια του κοιτάσµατος, εκµεταλλεύσιµα κοιτά−
σµατα.
22. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας.
23. Πετρέλαιο – Άνθρακας.
24. Γεωθερµική ενέργεια.
25. Είδη χαρτών, υπόµνηµα, συµβολισµός, κλίµακα,
χαρτογραφικές προβολές.
∆2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ − ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόµενο µά−
θηµα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεω−
λόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου µα−
θήµατος για την ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των
παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
1. Ηλιακό σύστηµα.
2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόµενα φαινό−
µενα.
12. Ορογενετικά συστήµατα.
16. Παράκτια µορφολογία.
18. Απολιθώµατα.
Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλ−
λικής, Αγγλικής και Γερµανικής Γλώσσας) οφείλουν:
Α) ΓΛΩΣΣΑ
να κατέχουν:
− τη δοµή,
− τη λειτουργία,
− τη χρήση και
− τα πολιτισµικά στοιχεία που είναι συνυφασµένα µε
τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα
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 ύλη, όπως αυτή περιγράφεται
στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράµµατα σπουδών (∆ΕΠΠΣ
και ΑΠΣ) και υλοποιείται στα νέα διδακτικά πακέτα:
1. Μορφικά στοιχεία
Σηµείο, γραµµή, χρώµα, υφή, φως, σκιά, όγκος, χώ−
ρος, σύνθεση, ρυθµός, κλίµακες, µεγέθη, δοµή, άξονες,
ένταση, δυναµική, σχήµατα, κίνηση, προοπτική, αναφορά
σε µορφικά στοιχεία της φωτογραφίας, του κινηµατο−
γράφου και του βίντεο.
2. Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών και
οι τεχνικές τους
Σχέδιο, σκίτσο, ζωγραφική, πλαστική, γλυπτική, χαλ−
κοπλαστική, στοιχεία γραµµικού σχεδίου, κινούµενο
σχέδιο, διακοσµητική, χαρακτική, εικονογράφηση, βι−
οµηχανικό σχέδιο, αφίσες, σχέδιο γραφιστικής, σχέδιο
µόδας, κόσµηµα, φωτογραφία, βίντεο, ψηφιακή εικόνα,
πολυµέσα, ασαµπλάζ, παρεµβάσεις στο χώρο, έντυπο,

σχεδιασµός ρούχων.
3. Αισθητική − κριτική, θεωρία τέχνης, ανάλυση έργων
τέχνης
Ορολογία τέχνης, ανάλυση και ερµηνεία έργου τέχνης:
περιγραφική, µορφολογική, περιεχοµένου, νοήµατος,
κοινωνικών επιδράσεων. Προτιµήσεις, συγκρίσεις, κρι−
τική και αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, αισθητικές αξίες
και ποιότητες, οµοιότητες και διαφορές των Καλών Τε−
χνών, σχέση τέχνης και καθηµερινής ζωής, σχέση τέχνης
και ιδεολογίας, τέχνη και µίµηση, τέχνη και σύµβολα,
τέχνη και θρησκεία, τέχνη και ηθική.
4. Ιστορίας της τέχνης, τεχνοτροπίες, καλλιτέχνες
Αρχαίοι πολιτισµοί, Αίγυπτος, Μεσοποταµία, Αρχαία
Ελληνική Τέχνη, Κρητοµυκηναϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική,
Μεσαίωνας, Βυζαντινή τέχνη, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Νε−
οκλασικισµός, Ροµαντισµός, Ιµπρεσιονισµός, Κυβισµός,
Σουρεαλισµός, Εξπρεσιονισµός, Αφηρηµένη τέχνη, ανα−
φορές στη µοντέρνα και στην σύγχρονη τέχνη, Έλληνες
καλλιτέχνες.
Κλάδος ΠΕ 09 Οικονοµολόγων
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Μικροοικονοµική Θεωρία
− Ανάλυση κόστους (Ορισµός Συνολικού, Μέσου, Ορι−
ακού κόστους και Κόστους Ευκαιρίας).
− Βασικά στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης (Καµπύ−
λη και νόµος ζήτησης, καµπύλη και νόµος προσφοράς,
ορισµός ελαστικότητας ζήτησης και ορισµός ελαστικό−
τητας προσφοράς).
− Προσδιορισµός των τιµών (Ισορροπία προσφοράς
και ζήτησης).
− Ζήτηση και συµπεριφορά Καταναλωτή (Θεωρία της
χρησιµότητας: Οριακή χρησιµότητα και νόµος της φθί−
νουσας οριακής χρησιµότητας).
− Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και
οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις).
− Μορφές Αγοράς (Βασικά χαρακτηριστικά αγορών
Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου και Μονοπωλιακού Αντα−
γωνισµού).
Μακροοικονοµική Θεωρία
− Μέτρηση της Αξίας της Οικονοµικής δραστηριότη−
τας (Ορισµός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Ονο−
µαστικού και Πραγµατικού, Ορισµός Αποπληθωριστή
του ΑΕΠ, Ορισµός ∆είκτη τιµών Καταναλωτή, ποσοστό
ανεργίας).
− Εθνικό Εισόδηµα (Περιγραφή βασικού οικονοµικού
κυκλώµατος που αποτελείται από επιχείρηση, νοικο−
κυριό και κράτος. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και
υπηρεσιών, ισορροπία στην αγορά χρήµατος).
− Ισορροπία στην αγορά εργασίας (Συνάρτηση παρα−
γωγής, παραγωγικότητα εργασίας, ζήτηση – προσφορά
εργασίας, ισορροπία στην αγορά εργασίας).
− Χρήµα και Τράπεζες (Έννοια, λειτουργίες, είδη χρή−
µατος. Σκοπός και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρι−
κής Τράπεζας).
− Πληθωρισµός: Ορισµός, είδη πληθωρισµού και οικο−
νοµικές επιπτώσεις.
− Ανεργία: Ορισµός, είδη ανεργίας, φυσικό ποσοστό
ανεργίας, NAIRU, νόµος του Okum και οικονοµικές επι−
πτώσεις.
− Οικονοµική Μεγέθυνση (Ορισµός και δείκτες µέτρη−
σης, βασικά στοιχεία περιγραφής του υποδείγµατος
του Solow).
Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
− Περιγραφική Στατιστική (παρουσίαση στατιστικών
δεδοµένων, στατιστικά µέτρα).
− Επαγωγική Στατιστική (δειγµατοληψία, εκτίµηση,
έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση − παλινδρόµηση).
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
− Απογραφή.
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− Ισολογισµός.
− Οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά µέ−
γεθός, κατά περιεχόµενο και οι κανόνες λειτουργία
τους).
− Γενικές αρχές διπλογραφικής µεθόδου (ηµερολόγιο,
γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθο−
λικού).
− Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια
της χρήσης, εγγραφές προσαρµογής).
− Πάγια (πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί: Oµάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.)
και αποσβέσεις παγίων (µέθοδοι υπολογισµού απο−
σβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασµοί 66 και
85).
− Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατικοί
λογαριασµοί (εγγραφές − λογαριασµοί 36 και 56).
− Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφω−
να µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισµός, αποτελέσµατα εκµετάλ−
λευσης και χρήσης).
− Λογιστική εργατικών (εγγραφές αµοιβών και εξόδων
προσωπικού − λογαριασµός 60).
− Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασµός 54.00)
− Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
α. Ιστορία και θεωρία της Κοινωνιολογίας
1. Θεµελιωτές της Κοινωνιολογίας: Κοντ, Μαρξ, Ντυρ−
κέµ, Βέµπερ.
2. Κοινωνιολογικές Σχολές: Σχολή λειτουργισµού, σχο−
λή συγκρούσεων, σχολή συµβολικής αλληλεπίδρασης.
β. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης − Κοινωνική µετα−
βολή
1. Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πλη−
ροφορίας
2. Ελληνική κοινωνία
γ. Κοινωνικές οµάδες
1. Έννοια, χαρακτηριστικά και διακρίσεις των κοινω−
νικών οµάδων
2. ∆ιοµαδικές σχέσεις
δ. Κοινωνικοί θεσµοί
1. Έννοια, λειτουργίες και µετασχηµατισµοί των θε−
σµών.
2. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: µορφές, προβλή−
µατα και προοπτικές
3. Η εκπαίδευση και ο ρόλος της
ε. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
1. Παράγοντες και τύποι κοινωνικοποίησης
2. Θεωρίες κοινωνικοποίησης
3. Μορφές και ρόλος του κοινωνικού ελέγχου
στ. Κοινωνική στρωµάτωση και κοινωνικές ανισότητες
1. Ρόλος και µορφές εργασίας και ανεργίας
2. Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική στρωµάτωση και συ−
νέπειες
ζ. Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας
1. Κοινωνίες και κρατική οργάνωση
2. Μορφές εξουσίας και συστήµατα διακυβέρνησης
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξουσία: µοντέλο
των ελίτ, πλουραλιστικό µοντέλο, µαρξιστικό µοντέλο
4. Πολιτική συµπεριφορά και παράγοντες που την
επηρεάζουν.
η. Το άτοµο, η κοινωνία και τα µέσα µαζικής επικοι−
νωνίας
1. Επικοινωνία και πληροφόρηση
2. Τα Μ.Μ.Ε. σήµερα
3. Κοινωνικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. και των Η/Υ
θ. Αποκλίνουσα συµπεριφορά
1. Παραβατικότητα και εγκληµατικότητα
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις αποκλίνουσας συµπε−
ριφοράς
3. Αντιµετώπιση αποκλίνουσας συµπεριφοράς

ι. Ετερότητα, διαπολιτισµικές και διακοινωνιακές σχέ−
σεις
1. Ετερότητα, πολιτισµικές διαφορές και υποκουλτού−
ρες
2. Μετακινήσεις πληθυσµών
3. Προκατάληψη και ρατσισµός
4. Πόλεµος και τροµοκρατία: µορφές, αίτια, συνέπειες,
αντιµετώπιση.
κ. Βασικές µέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευ−
νας
1. Στάδια της κοινωνικής έρευνας
2. Βασικές µέθοδοι
3. Βασικές τεχνικές συγκέντρωσης και επεξεργασίας
δεδοµένων
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτή−
µατα 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 Παραδοσιακούς χορούς.
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ
Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντµπολ.
Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές
µορφές στρατηγικής και ταχτικής και βασικοί κανο−
νισµοί.
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
− Άλµατα: Μήκος, τριπλούν, ύψος.
− ∆ρόµοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδροµίες.
− Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισµός.
− Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναµη, ταχύτητα.
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις – ανακυβιστήσεις, στη−
ρίξεις απλές και κατακόρυφη, τροχός, κυβίστηση σε
πλινθίο ή απλά άλµατα σε εφαλτήριο (µε ή χωρίς βα−
τήρα).
ΧΟΡΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ)
Συρτός στα τρία, Γρήγορος χασάπικος, Αι Γιώργης,
Καραγκούνα, Παλαµάκια, Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος,
Τσακώνικος, Καλαµατιανός, Τσάµικος, Έντεκα, Πεντοζά−
λι, Τικ, Ζωναράδικος.
Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
5. Οικιακή Οικονοµία και ελληνικός πολιτισµός
6. Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος
7. Προετοιµασία για το µέλλον
8. Οργάνωση οικογενειακής ζωής
9. Οικονοµικά της οικογένειας
10. Συµπεριφορά του καταναλωτή
11. Κατοικία – Οικολογία και Κατοικία
12. Σύγχρονη οικιακή τεχνολογία
13. Ενδυµασία
14. ∆ιατροφή − Τρόφιµα − ∆ιαιτολογία
15. Αγωγή υγείας − Πρόληψη ατυχηµάτων − Πρώτες
βοήθειες.
Κλάδος ΠΕ 19−20 Πληροφορικής
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
1. Θεωρία
− Αλγορίθµων
− Υπολογισιµότητας
− Πολυπλοκότητας
− Γλωσσών
− Γραφηµάτων
2. Τεχνολογία υπολογιστών
− Αρχιτεκτονική των υπολογιστών.
− Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήµη, Περιφερει−
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ακές Μονάδες.
− Τεχνολογία πολυµέσων.
− ∆ίκτυα υπολογιστών (Αρχιτεκτονικές, Πρωτόκολλα,
Τύποι συνδέσεων, Εφαρµογές Client−Server, ∆ιαχείριση
δικτύου).
3. Λειτουργικά συστήµατα
− Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των Λειτουργικών
Συστηµάτων
− Κατηγορίες Λειτουργικών Συστηµάτων
− ∆ιαχείριση CPU, µνήµης και µονάδων Ι/Ο. Χρονοδρο−
µολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, σηµα−
τοφορείς. Αδιέξοδα και αποφυγή τους.
− Σύστηµα αρχείων
4. Προγραµµατισµός υπολογιστών
− Ανάλυση προβλήµατος.
− Σχεδίαση λύσης προβλήµατος.
− Αλγοριθµική επίλυση προβλήµατος.
− ∆οµές ∆εδοµένων.
− Βάσεις ∆εδοµένων (Έννοιες και αρχιτεκτονική συ−
στηµάτων βάσεων δεδοµένων, µοντελοποίηση δεδοµέ−
νων, σχεσιακό µοντέλο και σχεσιακή Άλγεβρα, εξαρτή−
σεις, κανονικοποίηση, SQL)
− Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραµµατισµού (σε
οποιαδήποτε από αυτές που προβλέπονται στα Προ−
γράµµατα Σπουδών).
5. Εφαρµογές λογισµικού
− Κατηγορίες.
− Γενικά χαρακτηριστικά.
6. Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου
− Αρχιτεκτονική ∆ιαδικτύου – Πρωτόκολλα.
− Πρότυπα βασικών υπηρεσιών
− HTML, CGI, Java script, DHTML, PHP, XML.
Κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
• Αρχαίο θέατρο
• Αττική κωµωδία
• Commedia dell’ arte
• Ελισαβετιανό θέατρο και Ουίλλιαµ Σαίξπηρ
• Γαλλικός κλασικισµός και Μολιέρος
• Κρητικό θέατρο
• Το θέατρο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και του
19ου αιώνα
• Αστικό δράµα
• Το θέατρο του Μεσοπολέµου
• Αµερικανικό θέατρο
• Το παράλογο και οι νεότερες τάσεις στο παγκόσµιο
θέατρο
• Το µεταπολεµικό ελληνικό θέατρο
2. ∆ΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Ορέστεια − Αισχύλος
• Αντιγόνη − Σοφοκλής
• Ηλέκτρα − Σοφοκλής
• Οιδίπους Τύραννος − Σοφοκλής
• Βάκχες − Ευριπίδης
• Μήδεια − Ευριπίδης
• Ελένη − Ευριπίδης
• Πλούτος − Αριστοφάνης
• Βάτραχοι – Αριστοφάνης
• Όρνιθες – Αριστοφάνης
• ∆ύσκολος – Μένανδρος
• Άµλετ – Σαίξπηρ
• Ρωµαίος και Ιουλιέτα − Σαίξπηρ
• Τρικυµία − Σαίξπηρ
• Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας – Σαίξπηρ
• Φιλάργυρος – Μολιέρος
• Ταρτούφος − Μολιέρος
• Σιντ – Κορνέιγ
• Φαίδρα – Ρακίνας
• Υπηρέτης δύο αφεντάδων – Γκολντόνι

• Μαρία Στιούαρτ – Σίλερ
• Η σπασµένη στάµνα – Κλάιστ
• Φάουστ – Γκαίτε
• Ερωφίλη – Χορτάτσης
• Η θυσία του Αβραάµ – Κορνάρος
• Φορτουνάτος – Μ. Α. Φώσκολος
• Βασιλικός – Μάτεσις
• Βαβυλωνία – Βυζάντιος
• Φαύστα – Βερναρδάκης
• Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας – Κοροµηλάς
• Βρυκόλακες – Ίψεν
• Νόρα – Ίψεν
• Ο γλάρος – Τσέχοφ
• Θείος Βάνιας – Τσέχοφ
• Ο πατέρας – Στρίντµπεργκ
• ∆εσποινίς Τζούλια − Στρίντµπεργκ
• Οι φοιτηταί – Ξενόπουλος
• Το µυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας – Ξενόπου−
λος
• Το µυστικό του γάµου – Καµπύσης
• Η ζωή του Γαλιλαίου – Μπρεχτ
• Ο κύκλος µε την κιµωλία – Μπρεχτ
• Απόψε αυτοσχεδιάζουµε – Πιραντέλλο
• Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα – Πιραντέλλο
• Ματωµένος γάµος – Λόρκα
• Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα – Λόρκα
• Βόυτσεκ – Μπύχνερ
Κλάδος ΠΕ 33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας
της Επιστήµης
Ι. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 33 ΜΙΘΕ θα ζητηθεί
να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην
επόµενη ύλη:
1. Ιστορία της Επιστήµης
Από την αρχαιότητα ως τον 19ο αιώνα.
2. Ιστορία της Φιλοσοφίας
Βασικά φιλοσοφικά ρεύµατα και οι σηµαντικότεροι
εκπρόσωποί τους από την αρχαιότητα ως σήµερα. (Προ−
σωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης, Φιλοσοφία των νεώ−
τερων χρόνων από τον Descartes µέχρι και τον Hegel)
3. Συστηµατική φιλοσοφία και Στοιχεία Φιλοσοφίας
της Επιστήµης
− Λογική (Στοιχεία προτασιακού λογισµού)
− Γνωσιολογία
− Φιλοσοφία της Επιστήµης κατά τον 20ο αιώνα
− Μεταφυσική
− Ηθική
− Αισθητική
ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν, επίσης, το σκο−
πό, τους επιµέρους στόχους και το περιεχόµενο των
µαθηµάτων «Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογί−
ας» (επιλεγόµενο µάθηµα), «Αρχές Φιλοσοφίας» (µάθη−
µα θεωρητικής κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου), «Προβλήµατα
Φιλοσοφίας» (επιλεγόµενο µάθηµα) και «Λογική: Θεωρία
και Πρακτική» (επιλεγόµενο µάθηµα) στο Λύκειο, όπως
αναφέρονται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράµµατα.
Κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
ΓΛΩΣΣΑ
I. Οι υποψήφιοι ειδικότητας Ιταλικής γλώσσας οφεί−
λουν να κατέχουν:
− τη δοµή,
− τη λειτουργία,
− τη χρήση και
− τα πολιτισµικά στοιχεία που είναι συνυφασµένα µε
τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα
ως µέσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισµού).
II. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν
αυθεντικό κείµενο (1.000−1.200 λέξεων) και να απαντή−
σουν σε γλωσσικές, πραγµατολογικές και πολιτισµικές
συναφείς παρατηρήσεις.
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Οι ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18 της
∆/θµιας Εκπ/σης και τα εξεταζόµενα µαθήµατα οµαδο−
ποιούνται 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 αναφέρο−
νται 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 Ελ−
ληνική 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 Σου−
ρεαλισµός.
Κονστρουκτιβισµός και Τέχνη του De Stijl.
Μπάουχαους. Εφαρµοσµένες Τέχνες.
Μοντέρνο κίνηµα. Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Μο−
ντέρνα Γλυπτική.
Ποπ Αρτ.
Μεταµοντερνισµός.
Μαθήµατα Επιλογής:
I. Τεχνολογία εκτυπώσεων
Η εξέλιξη της γραπτής επικοινωνίας. Ιστορικά στοι−
χεία.
Η τυπογραφία. Στοιχεία, περιγραφή µεθόδων και
συστηµάτων εκτύπωσης, µηχανικός εξοπλισµός, σηµα−
σία.
Άλλες εκτυπωτικές µέθοδοι. Ιστορία, περιγραφή, εξο−
πλισµός, 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 καλλιτεχνι−
κής 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 κοινωνικοοικο−
νοµικά.
Τυπολογία της ελληνικής κατοικίας, διαχρονικά από

την αρχαιότητα ως τις µέρες µας.
Στοιχεία σχεδιασµού της σύγχρονης κατοικίας. Γενικά
στοιχεία. Μετρικές σχέσεις. Στοιχεία του κατασκευα−
σµένου χώρου. ∆ραστηριότητες, λειτουργίες, λειτουρ−
γικές 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 κληρονο−
µιάς. Οργανισµοί εθνικοί και διεθνείς. Ιστορικά. Μέτρα
Προστασίας. Συµβάσεις, Συνθήκες, Χάρτες, ∆ιακηρύ−
ξεις κ.λπ..
Ταξινόµηση των πολιτιστικών αγαθών. Μέτρα προ−
στασίας τους. Αξιολόγηση.
Νοµοθετικά πλαίσια.
∆ιεθνής εµπειρία και σηµαντικά παραδείγµατα προ−
στασίας.
Ελληνική εµπειρία και σηµαντικά παραδείγµατα προ−
στασίας.
Επεµβάσεις αποκατάστασης και νέες χρήσεις σε
ιστορικά κτίρια και µνηµεία. Ιστορικό. Περιγραφή. Πα−
ραδείγµατα.
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.
β) Για τις ειδικότητες ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λο−
γιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας και
∆ιαφήµισης (Marketing), Κλάδος ΠΕ18.20
Α. Ειδικότητα: ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο µαθή−
µατα:
1. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
2. Γενικές Αρχές Λογιστικής
1) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1. Η Επιχείρηση (ορισµός, διάκριση επιχειρήσεων, λει−
τουργίες, επιδιώξεις).
2. Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Το αντικείµενο της ∆ιοί−
κησης των Επιχειρήσεων).
3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουρ−
γία του Προγραµµατισµού, η λειτουργία της Οργά−
νωσης − περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραµµα,
η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση,
οµάδες, επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη
αποφάσεων).
4. Marketing (έννοια και περιεχόµενο Marketing, µίγµα
Marketing – προϊόν, τιµολογιακή πολιτική, διανοµή και
προώθηση, προγραµµατισµός Marketing, η συµπεριφορά
του καταναλωτή, τµηµατοποίηση της αγοράς, συστήµα−
τα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).
5. ∆ιοίκηση Πωλήσεων.
6. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση.
7. ∆ιοίκηση Παραγωγής.
8. ∆ιοίκηση Προσωπικού (προγραµµατισµός, προσέλ−
κυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση
και επιµόρφωση ανθρώπινων πόρων).
9. ∆ιαχείριση Πληροφοριών.
10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
(∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασµός Επιχει−
ρηµατικών ∆ιαδικασιών).

11

Proslipsis.gr

2) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Γενικές Αρχές Λογι−
στικής
1. Απογραφή.
2. Ισολογισµός.
3. Οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά
µέγεθος, κατά περιεχόµενο και οι κανόνες λειτουργία
τους).
4. Γενικές αρχές διπλογραφικής µεθόδου (ηµερολόγιο,
γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθο−
λικού).
5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια
της χρήσης, εγγραφές προσαρµογής).
6. Πάγια (πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί: Οµάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.)
και αποσβέσεις παγίων (µέθοδοι υπολογισµού απο−
σβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασµοί 66 και
85).
7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατι−
κοί λογαριασµοί (εγγραφές − λογαριασµοί 36 και 56).
8. Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµ−
φωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισµός, αποτελέσµατα εκµε−
τάλλευσης και χρήσης).
9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αµοιβών και εξόδων
προσωπικού − λογαριασµός 60).
10. Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασµός 54.00)
11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
Β. Ειδικότητα: Λογιστικής
Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο µαθή−
µατα:
1. Γενικές Αρχές Λογιστικής
2. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Γενικές Αρχές Λογι−
στικής
1. Απογραφή.
2. Ισολογισµός.
3. Οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά
µέγεθος, κατά περιεχόµενο και οι κανόνες λειτουργία
τους).
4. Γενικές αρχές διπλογραφικής µεθόδου (ηµερολόγιο,
γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθο−
λικού).
5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια
της χρήσης, εγγραφές προσαρµογής).
6. Πάγια (πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί: Οµάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.)
και αποσβέσεις παγίων (µέθοδοι υπολογισµού απο−
σβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασµοί 66 και
85).
7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατι−
κοί λογαριασµοί (εγγραφές − λογαριασµοί 36 και 56).
8. Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµ−
φωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισµός, αποτελέσµατα εκµε−
τάλλευσης και χρήσης).
9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αµοιβών και εξόδων
προσωπικού − λογαριασµός 60).
10. Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασµός 54.00)
11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
2) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1. Η Επιχείρηση (ορισµός, διάκριση επιχειρήσεων, λει−
τουργίες, επιδιώξεις).
2. Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Το αντικείµενο της ∆ιοί−
κησης των Επιχειρήσεων).
3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουρ−
γία του Προγραµµατισµού, η λειτουργία της Οργά−
νωσης − περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραµµα,
η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση,
οµάδες, επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη
αποφάσεων).
4. Marketing (έννοια και περιεχόµενο Marketing, µίγµα
Marketing – προϊόν, τιµολογιακή πολιτική, διανοµή και

προώθηση, προγραµµατισµός Marketing, η συµπεριφορά
του καταναλωτή, τµηµατοποίηση της αγοράς, συστήµα−
τα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).
5. ∆ιοίκηση Πωλήσεων.
6. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση.
7. ∆ιοίκηση Παραγωγής.
8. ∆ιοίκηση Προσωπικού (προγραµµατισµός, προσέλ−
κυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση
και επιµόρφωση ανθρώπινων πόρων).
9. ∆ιαχείριση Πληροφοριών.
10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
(∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασµός Επιχει−
ρηµατικών ∆ιαδικασιών).
Γ. Ειδικότητα: Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο µαθή−
µατα:
1. Στοιχεία Τουριστικής Οικονοµίας
2. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Στοιχεία Τουριστικής
Οικονοµίας
1. Βασικές εισαγωγικές έννοιες της Τουριστικής Οικο−
νοµίας (Αντικείµενο Τουριστικής Οικονοµίας, τουριστικό
πακέτο, ο ταξιδιωτικός / τουριστικός πράκτορας – travel
agent, οι οργανωτές ταξιδιών – tour operators).
2. Μορφές Τουρισµού (κλασική µορφή τουρισµού, ει−
δικές µορφές τουρισµού, εναλλακτικές µορφές τουρι−
σµού).
3. Η τουριστική ζήτηση (ελαστικότητα ζήτησης, χα−
ρακτηριστικά ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες
ζήτησης).
4. Η τουριστική προσφορά (παραγωγή και κόστος
τουριστικής επιχείρησης, ελαστικότητα προσφοράς,
χαρακτηριστικά προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγο−
ντες προσφοράς, µεγιστοποίηση κέρδους τουριστικής
επιχείρησης).
5. Η οργανωτική δοµή της τουριστικής βιοµηχανίας.
6. Οι επιπτώσεις του τουρισµού (οικονοµικές, κοινω−
νικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές).
2) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1. Η Επιχείρηση (ορισµός, διάκριση επιχειρήσεων, λει−
τουργίες, επιδιώξεις).
2. Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Το αντικείµενο της ∆ιοί−
κησης των Επιχειρήσεων).
3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουρ−
γία του Προγραµµατισµού, η λειτουργία της Οργά−
νωσης − περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραµµα,
η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση,
οµάδες, επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη
αποφάσεων).
4. Marketing (έννοια και περιεχόµενο Marketing, µίγµα
Marketing – προϊόν, τιµολογιακή πολιτική, διανοµή και
προώθηση, προγραµµατισµός Marketing, η συµπεριφορά
του καταναλωτή, τµηµατοποίηση της αγοράς, συστήµα−
τα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).
5. ∆ιοίκηση Πωλήσεων.
6. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση.
7. ∆ιοίκηση Παραγωγής.
8. ∆ιοίκηση Προσωπικού (προγραµµατισµός, προσέλ−
κυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση
και επιµόρφωση ανθρώπινων πόρων).
9. ∆ιαχείριση Πληροφοριών.
10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
(∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασµός Επιχει−
ρηµατικών ∆ιαδικασιών).
∆. Ειδικότητα: Εµπορίας και ∆ιαφήµισης (marketing)
Εξετάζονται υποχρεωτικά στα ακόλουθα δύο µαθή−
µατα:
1. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
2. Γενικές Αρχές Λογιστικής
1) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Αρχές Οργάνωσης και
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∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1. Η Επιχείρηση (ορισµός, διάκριση επιχειρήσεων, λει−
τουργίες, επιδιώξεις).
2. Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Το αντικείµενο της ∆ιοί−
κησης των Επιχειρήσεων).
3. Management (η ιστορική εξέλιξη του, η λειτουρ−
γία του Προγραµµατισµού, η λειτουργία της Οργά−
νωσης − περιγραφή θέσης εργασίας, οργανόγραµµα,
η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης − ηγεσία, παρακίνηση,
οµάδες, επικοινωνία, η λειτουργία του Ελέγχου, Λήψη
αποφάσεων).
4. Marketing (έννοια και περιεχόµενο Marketing, µίγµα
Marketing – προϊόν, τιµολογιακή πολιτική, διανοµή και
προώθηση, προγραµµατισµός Marketing, η συµπεριφορά
του καταναλωτή, τµηµατοποίηση της αγοράς, συστήµα−
τα πληροφοριών Marketing και έρευνα αγοράς).
5. ∆ιοίκηση Πωλήσεων.
6. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση.
7. ∆ιοίκηση Παραγωγής.
8. ∆ιοίκηση Προσωπικού (προγραµµατισµός, προσέλ−
κυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση
και επιµόρφωση ανθρώπινων πόρων).
9. ∆ιαχείριση Πληροφοριών.
10. Σύγχρονες τάσεις της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
(∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επανασχεδιασµός Επιχει−
ρηµατικών ∆ιαδικασιών).
2) Εξεταστέα Ύλη µαθήµατος: Γενικές Αρχές Λογι−
στικής
1. Απογραφή.
2. Ισολογισµός.
3. Οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (οι διακρίσεις κατά
µέγεθος, κατά περιεχόµενο και οι κανόνες λειτουργία
τους).
4. Γενικές αρχές διπλογραφικής µεθόδου (ηµερολόγιο,
γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθο−
λικού).
5. Λογιστικές εγγραφές (εγγραφές κατά τη διάρκεια
της χρήσης, εγγραφές προσαρµογής).
6. Πάγια (πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί: Οµάδα 1η Ε.Γ.Λ.Σ.)
και αποσβέσεις παγίων (µέθοδοι υπολογισµού απο−
σβέσεων – εγγραφές αποσβέσεων: λογαριασµοί 66 και
85).
7. Αυτοτέλεια της διαχειριστικής χρήσης − Μεταβατι−
κοί λογαριασµοί (εγγραφές − λογαριασµοί 36 και 56).
8. Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµ−
φωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ισολογισµός, αποτελέσµατα εκµε−
τάλλευσης και χρήσης).
9. Λογιστική εργατικών (εγγραφές αµοιβών και εξόδων
προσωπικού − λογαριασµός 60).
10. Λογιστική ΦΠΑ (εγγραφές − λογαριασµός 54.00)
11. Λογιστικές εγγραφές σύστασης εταιρειών (Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
γ) Για τις ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτε−
κτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών του κλάδου
ΠΕ12 και Πολιτικών − Τοπογράφων του κλάδου ΠΕ17:
Υποχρεωτικό µάθηµα:
Κτιριακά − Οικοδοµική
Μαθήµατα επιλογής:
Συγκοινωνιακά − Υδραυλικά έργα
Τοπογραφία
Αρχές Μορφολογίας
Εξεταστέα ύλη
Υποχρεωτικό µάθηµα
Κτιριακά – Οικοδοµική
Μορφές και είδη κτιρίων, στάδια κατασκευής, προγραµ−
µατισµός − µελέτη, χωµατουργικές εργασίες, θεµελίωση,
φέρων οργανισµός, στοιχεία πλήρωσης, εγκαταστάσεις,
οικοδοµικές εργασίες − τελειώµατα, κατασκευές του
περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση του έργου.
Κατάταξη εδαφών, µηχανικές ιδιότητες του εδάφους,
βελτίωση του εδάφους.

Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Ο σκελετός του κτιρίου, πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα,
πλαίσια, θεµέλια, σκάλες.
Ξυλότυποι, µέθοδοι κατασκευής.
Σκυρόδεµα, παραλαβή, διάστρωση, συµπύκνωση.
Μεταλλικές κατασκευές.
Στοιχεία προεντεταµένου σκυροδέµατος.
Τοιχοποιίες, λιθοδοµές.
Επιχρίσµατα
∆άπεδα
Κουφώµατα
Στέγες
Τζάκια
Επενδύσεις
Κλίµακες
Κιγκλιδώµατα
Χρωµατισµοί
Μαθήµατα Επιλογής
Ι. Συγκοινωνιακά − Υδραυλικά έργα
Στοιχεία πολεοδοµίας, οικισµοί, κατοικία, κεντρικές
λειτουργίες, βιοµηχανίες, ελεύθεροι χώροι, αθλητικές
εγκαταστάσεις, µεταφορές − κυκλοφορία.
Μορφολογία της οδού, οδόστρωµα, πλάτος, επιφάνεια,
κλίση, ερείσµατα, στερεά εγκιβωτισµού, τάφροι, πρανή
εκχωµάτων και επιχωµάτων, περιφράγµατα.
Σχεδίαση οδών, τοπογραφία της περιοχής, στοιχεία
κυκλοφορίας, παράγοντες κόστους, στοιχεία κλωθοει−
δούς και κυκλικών τόξων.
Χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή, εργασίες
γραφείου, εργασίες υπαίθρου.
Προµελέτη οδού, πολυγωνική όδευση, αποτύπωση
λεπτοµερειών, αποτύπωση στο έδαφος, σύνταξη και
σχεδίαση του διαγράµµατος της υψοµετρικής οριζο−
ντιογραφίας.
Οριστική µελέτη οδού, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή, δι−
ατοµές, κτηµατολογικό διάγραµµα, εργασίες υπαίθρου,
καθορισµός ευθυγραµµιών της πολυγωνικής, µέτρηση
των γωνιών της πολυγωνικής, πασσάλωση των κυρίων
σηµείων των καµπύλων του άξονα της οδού, πασσάλω−
ση των ευθυγραµµιών της χάραξης
Χωµατουργικές εργασίες, οδοστρωσία, τεχνικά
έργα.
Υδροστατική πίεση, υδροδυναµική, υδραυλικά έργα,
η έννοια της παροχής, ροή σε ανοιχτούς και κλειστούς
αγωγούς, αντλίες, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευ−
σης, αντιπληµµυρικά έργα, αρδεύσεις.
ΙΙ. Τοπογραφία
Η φυσική γήινη επιφάνεια και η κατακόρυφος, η µορφή
και το µέγεθος της γης, το οριζόντιο επίπεδο ως επι−
φάνεια αναφοράς, κεκλιµένο και οριζόντιο µήκος, οριζό−
ντιες και κατακόρυφες γωνίες, υψόµετρα − υψοµετρικές
διαφορές, η ευθεία στο χώρο, βασικές τριγωνοµετρικές
σχέσεις, βασικές σχέσεις στο τρίγωνο, ορθογώνια συ−
στήµατα συντεταγµένων στην τοπογραφία, η αποτύπω−
ση, τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία.
Μονάδες µέτρησης γωνιών, µηκών, εµβαδών.
Μετρούµενα µεγέθη και βασικά τοπογραφικά όργα−
να.
Απλές τοπογραφικές εφαρµογές (πύκνωση, επέκταση
ευθυγραµµίας, χάραξη καθέτων γραµµών, χάραξη ευ−
θείας παράλληλης προς δοσµένη ευθεία.
Μέθοδοι αποτύπωσης οικοπέδων.
Υπολογισµοί εµβαδών και όγκων.
Χάρτες − διαγράµµατα, εφαρµογές τοπογραφικών δι−
αγραµµάτων και χαρτών, κτηµατολογική αποτύπωση,
ρυµοτοµικά διαγράµµατα.
ΙΙΙ. Αρχές Μορφολογίας
Η έννοια, η διαδικασία και τα στοιχεία της Σύνθε−
σης.
Το σηµείο, η γραµµή, το σχήµα, το στερεό (µορφές,
ιδιότητες, µετασχηµατισµοί, ισορροπία, συνθέσεις).
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Το Χρώµα. Η σηµασία του στη σύνθεση, στη µορφή.
Κατηγορίες, Είδη, Ιδιότητες χρωµάτων.
Υλικά στοιχεία. Ο ρόλος τους στη µορφή, στη σύνθε−
ση, ιδιότητες, σηµασία.
Θεµελιώδεις Αρχές Σύνθεσης. Αξονικότητα. Ασυµµε−
τρία. Ρυθµός. Επανάληψη. Ιεραρχία.
Ανθρωποµετρικά στοιχεία. Κλίµακα.
Αρµονικά συστήµατα. Κάναβος.
Η σηµασία της προοπτικής στη σύνθεση.
δ) Για τις ειδικότητες Χηµικών Μηχανικών, Μεταλλειο−
λόγων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ12 και Μεταλλειολόγων
του κλάδου ΠΕ18:
Υποχρεωτικό µάθηµα: Χηµεία − Χηµική Τεχνολογία
Εξεταστέα ύλη
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
− Γνωρίσµατα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
− Ταξινόµηση υλικών σωµάτων.
− Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
− Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυµάτων.
− Είδη δεσµών, χηµική ονοµατολογία.
− Χηµικές µονάδες µάζας.
− Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόµος µερικών
πιέσεων.
− Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ−
∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
− Κβαντικοί αριθµοί, ατοµικά τροχιακά και αρχές δό−
µησης.
− Τοµείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, µεταβολή περιοδι−
κών ιδιοτήτων.
− Θεωρία Lewis.
− Θεωρία VSEPR.
− ∆εσµοί σ και π.
3. ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ − Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΜΑ−
ΤΩΝ
− ∆ιαµοριακές δυνάµεις.
− Μεταβολές καταστάσεων.
− Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων.
4. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ − ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
− Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χηµικές αντιδρά−
σεις.
− Νόµοι της θερµοχηµείας και θερµιδοµετρία.
− Πρώτος και δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος.
− Ελεύθερη ενέργεια, χηµικές αντιδράσεις και ισορ−
ροπία.
5. ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΟΞΕΙ∆ΙΑ, ΑΛΑΤΑ
− Ορισµός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά
Brönsted − Lowry.
− Ορισµός οξειδίων και αλάτων.
− Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις
διπλής αντικατάστασης.
− Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων.
6. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
− Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη−
ρεάζουν.
− Νόµος ταχύτητας και µηχανισµός αντίδρασης.
− Καταλύτες.
7. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
− Αµφίδροµες αντιδράσεις.
− Απόδοση αντίδρασης.
− Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χηµικής
Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier.
− Σταθερά χηµικής ισορροπίας και παράγοντες που
την επηρεάζουν. Βαθµός ιοντισµού οξέων − βάσεων.
− Ιοντισµός νερού−pH.
− Επίδραση κοινού ιόντος.
− Ρυθµιστικά διαλύµατα.
− ∆είκτες − ογκοµέτρηση.
− Γινόµενο διαλυτότητας.
8. ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ − ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
− Αριθµός οξείδωσης, οξείδωση − αναγωγή.

− Ηλεκτρόλυση.
− Γαλβανικά στοιχεία, δυναµικό οξειδοαναγωγής.
− Μπαταρίες.
9. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
− Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων − οµόλογες σειρές −
ονοµατολογία.
− Ισοµέρεια (συντακτική και γεωµετρική και στερεο−
ϊσοµέρεια).
− Ανάλυση οργανικών ενώσεων.
− Πετρέλαιο − Πετροχηµικά.
− Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν−
ζόλιο).
− Αλκοόλες, φαινόλες.
− Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
− Καρβονυλικές ενώσεις.
− Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.
− Βιοµόρια και άλλα µόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες,
λίπη έλαια, σάπωνες).
− Πολυµερή − πλαστικά, υφάνσιµες ίνες.
− Στοιχεία µηχανισµών οργανικών αντιδράσεων.
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
− Φαινόµενο θερµοκηπίου.
− Τρύπα όζοντος.
∆ιαχείριση αποβλήτων.
11. ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποθήκευση, µεταφορά και ελάττωση µεγέθους στε−
ρεών υλικών.
Αποθήκευση και µεταφορά ρευστών.
∆ιαχωρισµός υλικών (στερεών, υγρών, αερίων).
12. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
∆ιαγράµµατα φάσεων δύο συστατικών (απλού ευτη−
κτικού κράµατος και σύνθετου κράµατος).
Σίδηρος (Μεταλλουργία σιδήρου).
∆ιαγράµµατα φάσεων σιδήρου – σεµεντίτη).
Θερµικές κατεργασίες του χάλυβα και χαλυβοκρά−
µατα.
Ανοξείδωτοι χάλυβες.
Χυτοσίδηροι.
Κράµατα χαλκού.
Αλουµίνιο (µεταλλουργία και κράµατα).
ΚΑΥΣΙΜΑ
Ορισµός.
Καύση (µηχανισµός – απόδοση).
Στερεά καύσιµα (ταξινόµηση, προέλευση, χαρακτηρι−
στικά, αποθήκευση).
Αέρια καύσιµα (είδη).
Υγρά καύσιµα (κατάταξη).
Φυσικό πετρέλαιο (προέλευση, παραγωγή, επεξερ−
γασία)
Παραγωγή βενζίνης.
Βελτίωση ιδιοτήτων βενζίνης.
Πετρέλαιο Diesel (παραγωγή, ιδιότητες, προδιαγρα−
φές).
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Νερό.
Αµµωνία.
Νιτρικό οξύ.
Θειικό οξύ.
ε) Για τις ειδικότητες Κλωστοϋφαντουργίας του κλά−
δου ΠΕ12 και Κλωστοϋφαντουργίας του κλάδου ΠΕ18:
*02011802606080020*
Υποχρεωτικό µάθηµα: Τεχνολογία υφάσµατος – υφα−
σµατολογία
Εξεταστέα ύλη
1. ΙΝΕΣ
Ίνες. Βασικά χαρακτηριστικά τους
Ταξινόµηση των ινών
2. ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
2.1 Βαµβάκι (∆οµή, αναγνώριση, ενδυµατολογικές ιδιό−
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τητες, τρόποι βαφής, τοµείς εφαρµογής φροντίδα).
2.2 Λινό (∆οµή, αναγνώριση, ενδυµατολογικές ιδιότη−
τες, τρόποι βαφής, φροντίδα)
2.3 Άλλες κυτταρινικές ίνες.
3. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
3.1 Μαλλί (∆οµή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυµατο−
λογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα).
3.2 Μετάξι (∆οµή, προέλευση, Αναγνώριση, Ενδυµατο−
λογικές ιδιότητες, Τρόποι βαφής, Φροντίδα)
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ
4.1 Αναγεννηµένη κυτταρίνη (Τρόπος παραγωγής, Είδη
αναγεννηµένης κυτταρίνης, Αναγνώριση, Ενδυµατολο−
γικές 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 ονοµα−
σίες, 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 νηµά−
των
Αρίθµηση νηµάτων
Παραγωγή νηµάτων
Βασικές µέθοδοι και µηχανήµατα κλωστοποιήσεως
φυσικών ινών (Βαµβάκι, Μαλλί)
Κλωστοποίηση − νηµατοποίηση τεχνιτών και συνθε−
τικών ινών.
7. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
7.1 Αιτίες για την ανάµειξη των ινών
7.2 Χαρακτηριστικές αναλογίας πρόσµειξης 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 φροντί−
δας (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 µηχα−
νικού εξευγενισµού (φινιρίσµατος)
15.3 Χηµικός εξευγενισµός. Είδη χηµικού εξευγενισµού
(φινιρίσµατος)
στ) Για τις ειδικότητες Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυ−
πηγών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
του κλάδου ΠΕ12, Μηχανολόγων, Ναυπηγών του κλάδου
ΠΕ17 και Οχηµάτων του κλάδου ΠΕ18:
Υποχρεωτικό µάθηµα: Εισαγωγή στη Μηχανολογία
Εξεταστέα ύλη
1.1 Βασικές Αρχές: Θερµοδυναµικά αξιώµατα, νόµοι και
αλλαγές κατάστασης αερίων και ατµών.
1.2 Θερµοδυναµικοί κύκλοι: Otto, Diesel.
1.3 Θερµικές κινητήριες µηχανές: είδη, δοµή, λειτουρ−
γία, καύσιµα.
1.4 Ψυκτικοί κύκλοι: συµπίεσης, απορρόφησης.
1.5 Ψυκτικές διατάξεις: δοµή, λειτουργία, ψυκτικά
µέσα.
1.6 Η µετάδοση της θερµότητας: τρόποι, νόµοι, εφαρ−
µογές.
2.1 Μηχανουργικές µετρήσεις: µέθοδοι, όργανα − µέσα,
ανοχές − συναρµογές.
2.2 Μηχανουργικά υλικά: ιδιότητες και χρήσεις των
συνήθων µετάλλων − κραµάτων, θερµικές κατεργασίες
(βαφές).
2.3 Κατεργασίες κοπής: είδη − δοµή − αρχές λειτουρ−
γίας εργαλειοµηχανών, χρήσεις εργαλειοµηχανών, συν−
θήκες κοπής.
2.4 Κατεργασίες διαµόρφωσης: βασικές κατηγορίες,
εξοπλισµός, εφαρµογές.
2.5 Συγκολλήσεις: βασικές κατηγορίες, εξοπλισµός,
εφαρµογές.
3.1 Μέσα σύνδεσης: κοχλιοσυνδέσεις.
3.2 Μέσα περιστροφικής κίνησης: άξονες, έδρανα.
3.3 Μέσα µετάδοσης περιστροφικής κίνησης: οδοντώ−
σεις, ιµάντες.
3.4 Υπολογισµός και επιλογή των ανωτέρω στοιχείων
µηχανών (3.1, 3.2., 3.3)
3.5 Συµβολική − κανονική σχεδίαση (σκαρίφηµα) των
ανωτέρω στοιχείων µηχανών (3.1, 3.2., 3.3).
ζ) ΠΕ18 Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντοτεχνιτών, Νο−
σηλευτικής − Μαιευτικής − Επισκεπτών Υγείας, Εργασι−
οθεραπευτών − 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 έλεγ−
χος αυτών
Λευκά αιµοσφαίρια
Λευχαιµίες και εργαστηριακός έλεγχος αυτών
Αιµοπετάλια
Πήξη και αιµόσταση
Γενικά περί αιµοδοσίας
Επιλογή αιµοδότη
Κινητές µονάδες αιµοδοσίας
Αντιγονικά συστήµατα ερυθροκυττάρων, αντισώµατα
οροί
Σύστηµα οµάδων αίµατος ΑΒΟ
Αντιερυθροκυτταρικά αντισώµατα
Σύστηµα RHESUS
Μετάγγιση αίµατος
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Συµβατότητα
Παράγωγα αίµατος και παρασκευή αυτών
Β) Για την ειδικότητα Οδοντοτεχνιτών:
Εξεταζόµενο Μάθηµα: Kινητή και Ακίνητη Προσθε−
τική
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 γνά−
θου
Στάδια κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών
Αρχικά αποτυπώµατα − κατασκευή αρχικού εκµαγεί−
ου
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 εγκλεί−
στρωση 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 − Φυσιο−
θεραπευτών:
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 γονέ−
ων – 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 του−
αλέτας, ύπνου και φαγητού.
Θεωρητικές θέσεις για την οργάνωση του ελεύθερου
χρόνου, του χώρου και του εξοπλισµού στον βρεφονη−
πιακό 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 πρα−
κτικών.
Προσδιοριστικοί παράγοντες βελτίωσης της λειτουρ−
γίας 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, αλκο−
όλες, αιθυλική αλκοόλη, λίπη, έλαια, σάπωνες). Γαλα−
κτώµατα και γαλακτωµατοποιητές. Υπολογισµός Ph,
µέτρηση ιξώδους, χρωµατογραφία.
Ειδικό µέρος:
Παρασκευή διαλυµάτων και γαλακτωµάτων O/W και
W/O. Μεθοδολογία µέτρησης του ιξώδους των καλλυ−
ντικών προϊόντων. Η µέθοδος της χρωµατογραφίας.
Χρήση συσκευών και οργάνων.
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ IΙ
Γενικό µέρος:
Το χρώµα στα καλλυντικά προϊόντα. Συσκευασία καλ−
λυντικών προϊόντων – Υλικά συσκευασίας καλλυντικών
προϊόντων. Σχεδίασµα των καλλυντικών προϊόντων µε
πίεση. Κρέµες χρησιµοποιούµενες για την περιποίηση
του δέρµατος. Κρέµες νύχτας και κρέµες µάλαξης. Εξα−
φανιζόµενες κρέµες και κρέµες βάσης µέϊκ − άπ. Κρέµες
χεριών και σώµατος. Προστατευτικές κρέµες χεριών.
Κρέµες για όλες τις χρήσεις. Προϊόντα σε µορφή δια−
λυµάτων που χρησιµοποιούνται για την περιποίηση του
δέρµατος. Στυπτικές λοσιόν. Τονωτικές λοσιόν. Φυτά
που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των στυπτι−
κών και τονωτικών λοσιόν.
Ειδικό µέρος:
Παρασκευή γαλακτωµατοποιηµένων λοσιόν, κρέµας
νύκτας για ξηρά δέρµατα, γαλακτωµατοποιηµένων κρε−
µών, υγρού µέϊκ – άπ, κρέµας χεριών, γαλακτωµατο−
ποιηµένων λοσιόν, λοσιόν σώµατος, τονωτικών λοσιόν
προσώπου και σαµπουάν.
η) Για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18 Ναυτικών µα−
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θηµάτων (Πλοίαρχοι Ε.Ν.) και Μηχανικών Ε.Ν:
Α. Ειδικότητα Ναυτικών Μαθηµάτων (Πλοίαρχοι) (κω−
δικός ΠΕ 18.61)
Μάθηµα: Ναυτιλία
Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτή−
µατα 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 συ−
ντεταγµένων.
− 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 – εκτέ−
λεση σχεδιασµένου πλου.
− Ναυτιλία σωσιβίων λέµβων.
Β. Ειδικότητα Μηχανικοί Ε.Ν. (κωδικός ΠΕ 18.62)
Μάθηµα: Εισαγωγή στη Μηχανολογία
Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτή−
µατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη:
1.1 Βασικές Αρχές: Θερµοδυναµικά αξιώµατα, νόµοι και
αλλαγές κατάστασης αερίων και ατµών.
1.2 Θερµοδυναµικοί κύκλοι: Otto, Diesel.
1.3 Θερµικές κινητήριες µηχανές: είδη, δοµή, λειτουρ−
γία, καύσιµα.
1.4 Ψυκτικοί κύκλοι: συµπίεσης, απορρόφησης.
1.5 Ψυκτικές διατάξεις: δοµή, λειτουργία, ψυκτικά
µέσα.
1.6 Η µετάδοση της θερµότητας: τρόποι, νόµοι, εφαρ−
µογές.
2.1 Μηχανουργικές µετρήσεις: µέθοδοι, όργανα − µέσα,
ανοχές − συναρµογές.
2.2 Μηχανουργικά υλικά: ιδιότητες και χρήσεις των
συνήθων µετάλλων − κραµάτων, θερµικές κατεργασίες
(βαφές).
2.3 Κατεργασίες κοπής: είδη − δοµή − αρχές λειτουρ−
γίας εργαλειοµηχανών, χρήσεις εργαλειοµηχανών, συν−
θήκες κοπής.
2.4 Κατεργασίες διαµόρφωσης: βασικές κατηγορίες,
εξοπλισµός, εφαρµογές.
2.5 Συγκολλήσεις: βασικές κατηγορίες, εξοπλισµός,
εφαρµογές.
3.1 Μέσα σύνδεσης: κοχλιοσυνδέσεις, σφήνες − κωνικοί
σφιγκτήρες.
3.2 Μέσα περιστροφικής κίνησης: άξονες, έδρανα.
3.3 Μέσα µετάδοσης περιστροφικής κίνησης: οδοντώ−
σεις, ιµάντες.
3.4 Υπολογισµός και επιλογή των ανωτέρω στοιχείων
µηχανών (3.1, 3.2, 3.3).
3.5 Συµβολική − κανονική σχεδίαση (σκαρίφηµα) των
ανωτέρω στοιχείων µηχανών (3.1, 3.2, 3.3).
θ) Κλάδος ΠΕ18 Φυτικής παραγωγής − Ζωικής πα−
ραγωγής − Ιχθυοκοµίας − Αλιείας − Γεωργ. µηχαν. και
αρδεύσεων – ∆ασοπονίας − ∆ιοίκησης γεωργ. εκµεταλ. −
Θεµοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθ/µίας
Μάθηµα: Φυσιολογία φυτών
1. Χηµική σύσταση των φυτών (πρωτεΐνες, υδατάνθρα−
κες, 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, µε−
ταφορά και κυκλοφορία στο φυτό, Μεταβολισµός και
συµβιωτική δέσµευση αζώτου, Νόµοι απόδοσης των
φυτών)
7. ∆ιαπνοή
ι) Κλάδος ΠΕ18 Τεχνολόγων τροφίµων – ∆ιατροφής –
Οινολογίας και Τεχνολ. Ποτών
Μάθηµα: Χηµεία τροφίµων
1. Θρεπτικά συστατικά των τροφίµων. Πέψη
2. Ενεργητική αξία τροφίµων
3. ∆οµικές και λειτουργικές ιδιότητες θρεπτικών συ−
στατικών
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 ∆ι−
δακτική 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 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.
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). Ειδι−
κότερα:
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−
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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.
Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
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