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Θέμα: Ενδεικτικός προγραμματισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης του μαθήματος Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-17. 
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας υπενθυμίζω ότι η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για την τρέχουσα σχολική χρονιά ορίζεται: 

1) στην με Αριθ. Πρωτ. 141966/Δ2/05-09-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄ 2894/12-09-2016) με θέμα: «Καθορισμός 

εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου». 

2) στην με Αριθ. Πρωτ. 141964/Δ2/05-09-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2893/12-09-2016) με θέμα: «Καθορισμός 

εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου». 

Ο προγραμματισμός που σας προτείνω είναι ενδεικτικός καθότι απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό 

σχολείων της χώρας. Η τροποποίηση σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του σχολείου που υπηρετείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλετε να φροντίσετε για την 

έγκαιρη και επαρκή κάλυψη της προβλεπόμενης ύλης και τις τελευταίες δύο - τρείς εβδομάδες να τις 

αφιερώσετε σε επαναλήψεις και επίλυση θεμάτων που δυσκόλεψαν τους μαθητές. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία πρέπει να γίνει 

ειδικός προγραμματισμός, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους, με την βοήθεια του 

Διευθυντή του σχολείου σας και ενημέρωσή μου. 
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Λάρισα, 15 Σεπτεμβρίου 2016 
Αρ. Πρωτ. : 1654 

 
ΠΡΟΣ 

Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λάρισας, Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, 
Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας 
 
Έδρες τους 
Δια μέσου των αντίστοιχων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στους διδάσκοντες το μάθημα 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στα Γενικά 
Λύκεια (Ημερήσια και Εσπερινά) ευθύνης 
σας 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  
 Προϊστάμενο Επιστημονικής και  

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας 
Εκπ/σης Θεσσαλίας 
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής 

Η εξεταστέα- διδακτέα ύλη ορίζεται από το βιβλίο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης Γενικού 

Λυκείου. των Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου. 

Κεφάλαιο 1 : Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13, (προτείνεται να έχει διδαχθεί 
μέχρι 21/10/2016) 
Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 22/12/2016). 
Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που 
αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 10/2/2017). 
Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 10/3/2017). 
Κεφάλαιο 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 
07/4/2017) 

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια. 

 
Τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω για την εποικοδομητική συνεργασία και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 
δύσκολο εκπαιδευτικό σας έργο. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ο σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων 
Λούκας Ηλίας 
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