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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου, 

Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία είναι 

αναγνωρισμένα από τον Δ.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, θα πραγματοποιηθούν  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1/4.9.2020 

(Β’3707) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 

 
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής 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 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να καταταγούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το αντίγραφο 

πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών στο σύνδεσμο 

https://www.eled.auth.gr/studies/qualifying-exams/application-form/ 

από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 

 Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση 

ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το 

όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. τα 

δικαιολογητικά.  

 Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα: 1 έως 20 

Δεκεμβρίου 2020. 

 Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία τουλάχιστον δέκα 

(10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

https://www.eled.auth.gr/studies/qualifying-exams/application-form/
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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 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς 

και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. 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. Δεν 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. 

 Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίπτωση οι 

κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 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. 
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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. 

Δεν 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 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. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γενικά θέματα κατατάξεων υπάρχουν 

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

 

Εγκαταστάσεις Γραμματείας 

Οδός 3ης Σεπτεμβρίου (έναντι φοιτητικής λέσχης Α.Π.Θ.) 

Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος), 2ος όροφος 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

2310-995060, 2310-995050 

 


