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Προκήρυξη 

2ος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός – Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα  

  

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) σε συνεργασία με το 

τσεχικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Institut ekonomického vzdělávání – INEV) 

διοργανωτή φορέα της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας, προκηρύσσει τον 2ο πανελλήνιο 

μαθητικό διαγωνισμό «Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα» για το σχολικό έτος 2021-2022. 

  

Σκοπός  

Η Οικονομική Ολυμπιάδα στοχεύει:  

- Στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών των Λυκείων της χώρας 

για την οικονομική επιστήμη και την επιχειρηματικότητα.    

- Στον εντοπισμό και την ενθάρρυνση μίας νέας γενιάς ταλαντούχων μελλοντικών 

οικονομολόγων.   

- Στη διασύνδεση της μαθητικής κοινότητας με καταξιωμένους και έγκριτους 

οικονομολόγους.    

- Στη δημιουργία ενός δικτύου καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον 

για τον οικονομικό αλφαβητισμό.    

- Στον εντοπισμό πεδίων βελτίωσης της διδασκαλίας των αρχών της οικονομικής 

επιστήμης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Στην Οικονομική Ολυμπιάδα μπορούν να συμμετάσχουν μαθήτριες και μαθητές δημόσιων 

και ιδιωτικών λυκείων της χώρας (Γενικών, Επαγγελματικών, Νυχτερινών, Μουσικών, 

Αθλητικών, Εκκλησιαστικών) και σχολείων του απόδημου Ελληνισμού. Η συμμετοχή στον 

διαγωνισμό είναι δωρεάν.   

  

Μέλη της οργανωτικής επιτροπής  

Την οργανωτική επιτροπή του 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού – Ελληνική 

Οικονομική Ολυμπιάδα, συνιστούν οι εξής:  

1. Αλέξανδρος Σκούρας, Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

2. Νικόλαος Ρώμπαπας, Υπεύθυνος Διοργάνωσης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας, 

Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

3. Γεώργιος Αρχόντας, διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και Οικονομικής Θεωρίας, 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 
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4. Κωνσταντίνος Σαραβάκος, Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - 

Μάρκος Δραγούμης και Project Manager της Οικονομικής Ολυμπιάδας. 

5. Αλόνα Τατάροβα, Υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας, του ΚΕΦίΜ - Μάρκος 

Δραγούμης. 

6. Γιάννος Χατζηγεωργίου, Βοηθός εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - 

Μάρκος Δραγούμης. 

   

Μέλη της επιστημονικής επιτροπής*  

Την επιστημονική επιτροπή του 1ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού – Ελληνική 

Οικονομική Ολυμπιάδα, που έχει την ευθύνη της επιλογής των ερωτήσεων του διαγωνισμού 

και της αξιολόγησης των συμμετεχόντων, συνιστούν οι εξής:  

1. Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).   

2. Γιώργος Πάνος, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. 

3. Σωτήρης Γεωργανάς, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο City, Πανεπιστήμιο 

του Λονδίνου.  

4. Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   

5. Γεώργιος Αρχόντας, διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και Οικονομικής Θεωρίας, 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.  

6. Χαρά Ξάνθη, Διδάκτωρ Δημόσιων Οικονομικών, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, 

πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης.  

7. Άρης Νότης, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, αρχισυντάκτης του Περιοδικού 

Ξενοφών για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τακτικό 

μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Φάσεις του διαγωνισμού  

Η ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται σε τρεις κύκλους*:  

Ο πρώτος (σχολικός) κύκλος θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του 

διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 

να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να απαντήσουν εντός χρονικού παραθύρου 40 λεπτών 25 

κλειστές (πολλαπλής επιλογής) ερωτήσεις γενικών οικονομικών γνώσεων (μικροοικονομία, 

μακροοικονομία, χρηματοοικονομικά) κοινές ως προς το περιεχόμενό τους για όλες τις χώρες 

που συμμετέχουν στην Οικονομική Ολυμπιάδα. Οι ερωτήσεις θα δοθούν στην ελληνική 

γλώσσα. Κατά τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιβάλλεται η παρουσία 

επιβλέποντος καθηγητή - συντονιστή. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στον 

διαγωνισμό μία φορά κατ’ έτος.  

Στον περιφερειακό οι συμμετέχοντες με τις καλύτερες επιδόσεις στον πρώτο γύρο θα 

εξεταστούν γραπτώς (διά ζώσης ανά περιφέρεια, ή διαδικτυακά ανάλογα με τις συμμετοχές 
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και τις υγειονομικές περιστάσεις) σε ερωτήσεις που έχουν προετοιμαστεί από την 

Επιστημονική Επιτροπή της ελληνικής διοργάνωσης.     

Στον τελικό, οι διακριθέντες μαθητές του δεύτερου γύρου θα εξεταστούν γραπτά και στη 

συνέχεια οι δέκα καλύτεροι προφορικά ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που θα 

απαρτίζεται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Οι τρεις 

πρώτοι νικητές θα λάβουν έπαθλα, ενώ βραβεία θα απονεμηθούν και στους υπόλοιπους 

διακριθέντες.    

*(Οι ακριβείς ημερομηνίες των τριών φάσεων του διαγωνισμού θα προσδιοριστούν σε 

χρονική στιγμή που θα προηγείται της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους)  

 

Βραβεία  

Οι 5 τελικοί νικητές του διαγωνισμού θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα που διοργανώνεται ετησίως από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Τσεχίας σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες του 

θεσμού.  

Στους τρεις πρώτους διακριθέντες θα απονεμηθούν επίσης τα κάτωθι χρηματικά έπαθλα:  

- 3.000 ευρώ στον πρώτο νικητή / στην πρώτη νικήτρια  

- 1.500 ευρώ στον δεύτερο νικητή / στην δεύτερη νικήτρια  

- 500 ευρώ στον τρίτο νικητή / στην τρίτη νικήτρια  

Επιπλέον θα απονεμηθούν επιστημονικά βιβλία και υλικά βραβεία στους υπόλοιπους 

επιτυχόντες και συμμετέχοντες και τιμητικά διπλώματα στα σχολεία όπου φοιτούν οι 

διακριθέντες του διαγωνισμού.  

  

Διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων  

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα μελετηθούν ανωνυμοποιημένα από τους 

διοργανωτές φορείς (ΚΕΦίΜ, INEV) προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο των οικονομικών 

γνώσεων των συμμετεχόντων και να εντοπιστούν πεδία βελτίωσης της διδασκαλίας των 

οικονομικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα σχετικά συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν 

στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το ΙΕΠ.  

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, ισχύουν 

πλήρως οι εθνικές και ευρωπαϊκές νομικές προβλέψεις.  

  

Όροι συμμετοχής  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και προαιρετική και δεν 

συνεπάγεται σχετική δαπάνη (κόστος συμμετοχής). Κόστη όπως για τη μετακίνηση των 
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συμμετεχόντων προς και από τους χώρους συμμετοχής δεν καλύπτονται από τους 

διοργανωτές.  

Κάθε μαθητής και μαθήτρια δικαιούται να συμμετάσχει σε κάθε διαδικτυακό κύκλο του 

διαγωνισμού μόνο μία φορά ετησίως. Μετά την πρώτη συμμετοχή, κάθε επόμενη θεωρείται 

αυτομάτως άκυρη.  

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η έγγραφη συγκατέθεση γονέα ή κηδεμόνα του 

συμμετέχοντος (εφόσον είναι ανήλικος) και η αποδοχή των όρων συμμετοχής του 

διαγωνισμού. Οι γονείς και κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη τυχόν μετακίνησης των ανήλικων 

συμμετεχόντων για τις ανάγκες του διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό του σχολείου, δεν 

διεξάγεται σε ώρες διδασκαλίας, και δεν συνεπάγεται ευθύνη της διεύθυνσης ή 

διδασκόντων.  

Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και 

θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οικονομική Ολυμπιάδα, μπορείτε να 

απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση info@kefim.org  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

Νίκος Ρώμπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής ΚΕΦίΜ nicos.rompapas@kefim.org  

Πανεπιστημίου 64, 10677, Αθήνα  

Τηλέφωνο: 2105238373  

  

  


