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ΘΕΜΑ:   Η Σημασία της Επιλογής του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» 

από τους μαθητές της Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου   

   

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ253/28934/Β6/21-03-2006 ΦΕΚ Β 391 με θέμα «Πρόσβαση 

των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου  ή άλλου τύπου Λυκείου  στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση»,  οι μαθητές και απόφοιτοι εξετάζονται σε εθνικό 

επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα γενικής 

παιδείας. Ειδικότερα, όσον αφορά τα μαθήματα γενικής παιδείας, οι υποψήφιοι 

εξετάζονται υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα δεύτερο μάθημα 

γενικής παιδείας, αυτό που θα επιλέξουν, από τα μαθήματα Νεότερη Ελληνική 

Ιστορία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.  

 

Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5
ο
 επιστημονικό πεδίο (που 

περιλαμβάνει τις Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας αλλά και τις Σχολές Αστυνομικής 

Ακαδημίας, Οικονομικών Αξιωματικών ΣΣΑΣ και τη Σχολή Υπαξιωματικών 

Διοικητικών της Αεροπορίας) το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει 

να επιλέξει και να  εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία 

Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να  εξετασθεί σε 

πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.  Σε 

αυτή την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7).  Κανένας υποψήφιος 

δεν μπορεί να δηλώσει το 5
ο
 επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει 

δηλώσει ότι θα εξετασθεί  σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης 

βαρύτητας του πεδίου αυτού. 

  

Ο βαθμός του μαθήματος επιλογής ‘‘Αρχές Οικονομικής Θεωρίας’’ 

συνυπολογίζεται και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου. Αυτό σημαίνει ότι 

συμβάλλει θετικά στην επιτυχία του υποψηφίου και στα πέντε επιστημονικά 

πεδία και όχι μόνο στο 5
ο
 πεδίο, που είναι μάθημα 1

ης
 βαρύτητας, υποχρεωτικό 

και απαραίτητο. 

Για την κατανόηση αυτής της λειτουργίας ας δούμε δύο ενδεικτικά παραδείγματα:  

� Υποψήφιος Θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή 

Θεσσαλονίκης, και γράφει σε 5 μαθήματα 19,2 και στη Νεοελληνική Γλώσσα 

18,7, συγκεντρώνει 19136 μόρια (Η βάση το 2008 ήταν 19145 μόρια). Αν είχε 

εξεταστεί και στο μάθημα ΑΟΘ γράφοντας επίσης 19,2 συγκεντρώνει 19145 

και εισάγεται. 

� Υποψήφιος Τεχνολογικής κατεύθυνσης γράφει σε 6 μαθήματα 9,9 και 

συγκεντρώνει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) 9,90 και Μόρια 2
ου

 & 4
ου

 

Πεδίου 9900. Δεν συμπληρώνει τη βάση και δεν μπορεί να περάσει σε καμία 



σχολή. Αν είχε εξεταστεί και στο μάθημα ΑΟΘ γράφοντας 10,6 συγκεντρώνει 

ΓΒΠ 10,00 και μπορεί να περάσει σε αρκετές σχολές του 2
ου

-4
ου

-5
ου

 πεδίου. 

 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές, τους υπεύθυνους ΣΕΠ και τους συναδέλφους 

Οικονομολόγους ΠΕ09, να ενημερώσουν πλήρως τους μαθητές της Β Λυκείου, με 

την λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς αλλά και στο ξεκίνημα της επόμενης, τον 

Σεπτέμβρη, ώστε να είναι ξεκάθαρη η χρησιμότητα του μαθήματος ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, σε όλους τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη 

σχολική χρονιά στη Γ Λυκείου. 

 

Τέλος γνωρίζουμε στους συναδέλφους Οικονομολόγους ότι προχωρήσαμε στη 

δημιουργία blog το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση http://econoteach.blogspot.com  

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και υλικού. 

Οτιδήποτε θέλετε να δημοσιευθεί στο blog, μπορείτε να το στείλετε στη διεύθυνση 

geopapxxl@gmail.com  ή geopapxxl@yahoo.gr 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε πάντα στη διάθεση σας. 
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