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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ίσως ένας συνδυασμός κριτικής σκέψης , μελέτης και εξάσκησης με ασκήσεις. Ένας όμορφος 

συνδυασμός με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των εναλλαγών στα μαθήματά του : Νεοελληνική 

γλώσσα, Μαθηματικά , ΑΟΘ , Προγραμματισμός . Από αυτήν την κατεύθυνση θα δούμε πως 

λείπουν οι υπέρογκες ύλες ενώ φαίνεται να είναι η νούμερο ένα προτίμηση των υποψηφίων. 

 Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο 4ο επιστημονικό πεδίο .  

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 

Ένα  μάθημα το οποίο δεν απαιτεί προγενέστερες γνώσεις αφού δεν έχει διδαχθεί στο 

παρελθόν , κάτι το οποίο λειτουργεί σαφώς θετικά στους υποψηφίους. Φυσικά θα 

συναντηθούν ιδιαιτερότητες  μιας και θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι εντελώς νέο . Το 

μάθημα εξετάζεται κατά 40% στη θεωρία του και κατά 60% σε ασκήσεις και προβλήματα 

που αφορούν τον προγραμματισμό .  

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες 

ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας και  η κριτική ικανότητα των 

υποψηφίων. 

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της 

υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για 

την επίλυσή τους. 

Η εξέταση στο ανωτέρω μάθημα περιλαμβάνει ένα θέμα θεωρίας και τρεις ασκήσεις ή 

προβλήματα, σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος . 

Στατιστικά : Το 44,75% βρίσκεται για φέτος κάτω από τη βάση ενώ το 55,25% πάνω από 

τη βάση .  

 

Αρχές οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) 

Οι υποψήφιοι θα διδαχθούν βασικές οικονομικές έννοιες, θα μπούνε στον κόσμο των 

επιχειρήσεων συζητώντας για παραγωγή και κόστος, για προσφορά αγαθών, 

προσδιορισμό τιμών και άλλα.  Το μάθημα εξετάζεται με τέσσερα ισόβαθμα θέματα . 
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Το πρώτο  αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση βασικών 

εννοιών του μαθήματος. 

Το δεύτερο αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης 

και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που 

απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες. 

Το τρίτο αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή 

αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.  

Το τέταρτο αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα 

συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών 

μεγεθών.  

Στατιστικά: Το 39,76 βρίσκεται φέτος κάτω από τη βάση σε αντίθεση με το υπόλοιπο 

60,24%.  

 

Ιδανικός συνδυασμός , καθώς εμπλέκει μια ιδέα και από καθαρή μελέτη  και από κριτική σκέψη 

αλλά και από πρακτική  εξάσκηση . Αυτό φάνηκε άλλωστε , αφού για το 2020 ήταν η πρώτη σε 

προτίμηση κατεύθυνση από τους υποψηφίους! 

Ένας σύντομος πίνακας με τα φετινά στατιστικά του 2020  ανά κατεύθυνση , ας βοηθήσει με τον 

τρόπο του , τον προβληματισμό σας :  

 


