
 

 

 

Θέμα: Διδακτέα και εξεταστέα ύλη και ενδεικτικός προγραμματισμός της ύλης  
στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των 
Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος  2019-20. 

Σύμφωνα με το υπ αριθμ. 124893/Δ2/02-07-2019, Υ.Α.(Β΄2875),  η διδακτέα-εξεταστέα ύλη 

των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων και Δ΄ τάξης 

εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθορίζεται ως εξής: 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

Διδακτικές ώρες 6 + 1 

 

Βιβλίο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Μικροοικονομία -Μακροοικονομία»  

της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. 

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες (παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας 

πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί... εκφράζει»).  

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15).  

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του 

μέρους Α' που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του 

μέρους Β', που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής).  

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9). 

Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5).  
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ΠΡΟΣ: 

 
    ΓΕΛ και Γυμνάσια ΜΟΝΟ με Λυκειακές 

τάξεις της Επιστημονικής ευθύνης 

αρμοδιότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς 

Ελλάδας.  

ΚΟΙΝ. : 
Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας  
Δ.Δ.Ε.: - Βοιωτίας 
             - Εύβοιας 
             - Ευρυτανίας 
             - Φθιώτιδας 
             - Φωκίδας 
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Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης 

της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας.. . Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10).  

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις - πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από 

την αρχή έως: «...5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης 

πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία... δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της 

ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5).  

Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της 

ενότητας i: «To μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών.. . πολεμικές περιόδους.», 

4) Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια. 

Για το σχ. έτος 2019-2020 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που 

εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με 

την άνω εξεταστέα ύλη. 

*** 

Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας και Εξεταστέας Ύλης : Τονίζεται ότι ο 

προγραμματισμός είναι ενδεικτικός, μέχρι να αποσταλούν νεώτερες οδηγίες από το 

Υπουργείο.  

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

 Περίπου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου: να έχει διδαχθεί μέχρι το τέλος της 

παραγράφου 6, σελίδα 15. 

 Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου: να έχει διδαχθεί το 1ο κεφάλαιο με τις ασκήσεις, σελίδα 

26. 

 Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου: να έχει διδαχθεί το 2ο κεφάλαιο με τις ασκήσεις, σελίδα 

50. 

 Μέχρι 20 Δεκεμβρίου: να έχει διδαχθεί περίπου μέχρι το τέλος του 3ου κεφαλαίου, 

σελίδα 66. 

 Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου: να έχει διδαχθεί ως το τέλος του 4ου κεφαλαίου με τις 

ασκήσεις σελίδα 91. 

 Μέχρι μέσα Φεβρουαρίου:  να έχει διδαχθεί το 5ο κεφάλαιο, ως τη σελίδα 101. 

 Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου: :  να έχει διδαχθεί το 7ο κεφάλαιο, δηλ. ως σελίδα 143. 

 Μέχρι μέσα Μαρτίου: :  να έχει διδαχθεί το 9ο κεφάλαιο, δηλ. ως σελίδα 174. 

 Μέχρι τέλος Μαρτίου: να έχει ολοκληρωθεί και το 10ο κεφάλαιο, σελίδα 183. 

 Μέχρι 30 Απριλίου 2020, να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ύλης με τις 

επαναλήψεις. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80  

Αννούλα  Κακαλέ 


