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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

---------------------------------------------------- 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης γίνεται 

αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης στα εξής τρία (3) 

µαθήµατα: 

α. Παιδαγωγική 

β. Ψυχολογία 

γ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων και διενέργειας εξετάσεων 

• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυµούν να 

καταταγούν στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, υποβάλλονται 

στη Γραµµατεία του Τµήµατος από 2 έως 13 Νοεµβρίου 2015. 

• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: 

α) Αίτηση του ενδιαφερόµενου. (χορηγείται από τη Γραµµατεία ή από την 

ιστοσελίδα του Τµήµατος www.eled.auth.gr) 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειµένου 

για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιµίας του 

τίτλου σπουδών τους από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο 

που έχει την αρµοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

• Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστηµα από 1 έως 20 

∆εκεµβρίου 2015. 

• Το πρόγραµµα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραµµατεία του Τµήµατος 

τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου 

µαθήµατος. 
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Γενικά θέµατα κατατάξεων 

• Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι. ή 

ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού 

(αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων 

ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 

ποσοστό 12% επί του αριθµού των εισακτέων κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε 

κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

• Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των 

υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανοµή τυχόν εναποµείναντος 

ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

• Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

• Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της 

βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή 

περιλαµβάνονται όσοι και όσες έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία 

τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν 

συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) 

µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µέχρι να 

καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι µε την ίδια 

συνολική βαθµολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαµβάνεται υπόψη η 

κατοχή πτυχίου Τµήµατος µε συναφή µαθήµατα µε το Τµήµα κατάταξης, 

όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών. Αν και ο 

αριθµός των συναφών µαθηµάτων είναι ίδιος µεταξύ των ισοβαθµούντων 

υποψηφίων, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. ∆εν 

επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο 

κατατασσόµενο στο Τµήµα υποδοχής ως υπεράριθµων. 

• Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων δεν 

επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα γραπτά δοκίµιά 

τους το οποίο περιλαµβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων 

αντιγράφων τους. 

• Οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα 

οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, αφού τα µαθήµατα αυτά 

αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. 
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• Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, κατά περίπτωση οι 

κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων του 

προγράµµατος σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα προέλευσης.  

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε 

µαθήµατα, τα οποία σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν 

διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα προέλευσης. 

• Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τµήµα ορίζεται από τη Συνέλευση του 

Τµήµατος. 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα γενικά θέµατα κατατάξεων 

υπάρχουν δηµοσιευµένες στο Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τεύχος δεύτερο. 

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων 
 

1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων θα πρέπει να 

προσκοµιστεί το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο επίσηµο δηµόσιο 

έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς των. 

2. Κατά την πρώτη ηµέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων µία (1) ώρα νωρίτερα. Τη δεύτερη ηµέρα, 

υποχρεούνται να προσέρχονται µισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

3. Χρωµατιστά µελάνια, εκτός του µπλε και του µαύρου, και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίµιο αποκλείουν το γραπτό από τη 

βαθµολόγηση. 

4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και 

δεν έχει δικαίωµα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, 

µόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και 

µόνο µε τη συνοδεία επιτηρητή. 

∆εν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων 

έχοντας µαζί του βιβλία, τετράδια, σηµειώµατα ή άλλα αντικείµενα. Σε αυτόν 

που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευµένα αντικείµενα, ο επιτηρητής που 

ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο 

εξεταζόµενος που έχει µαζί του σηµειώσεις σχετικές µε το εξεταζόµενο µάθηµα 

ή αντικείµενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να 

αντιγράψει ή χρησιµοποιεί κάθε είδους µέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην 

τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του 

συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο 
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δοκίµιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίµιό του αποκλείεται από τη διαδικασία 

βαθµολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν 

µαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε µορφής. Ο 

υποψήφιος που δολιεύει µε οποιοδήποτε τρόπο ή εµποδίζει µε ανυπακοή ή 

αταξία την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω 

εξέταση στο συγκεκριµένο µάθηµα. 

5. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων 

υπάρχουν δηµοσιευµένες στο Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τεύχος δεύτερο. 

 

 

∆ιεύθυνση Γραµµατείας 

Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος), 2ος όροφος 

Οδός Γ’ Σεπτεµβρίου (έναντι φοιτητικής λέσχης Α.Π.Θ.) 

 

Ταχυδροµική διεύθυνση 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστηµιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

2310-995048, 995054, 995050 

 

 


