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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Δεφτεροσ Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ «ΕΡΜΗ» ςτα Οικονομικά 2021 

 

Σο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν προκθρφςςει τον Δεφτερο (2ο) Μακθτικό Διαγωνιςμό ςτα 

Οικονομικά «ΕΡΜΗ» για μακθτζσ Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ο οποίοσ κακιερϊκθκε με αφορμι τον 

εορταςμό των 100 ετϊν από τθν ίδρυςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ).  

Με τθν ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ (Φ15/154530/Δ2/12-11-2020), θ οργάνωςθ και διεξαγωγι 

του διαγωνιςμοφ αναλαμβάνεται από το ΟΠΑ ςε ςυνεργαςία με το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

και τθν Ζνωςθ Οικονομολόγων Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

κοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι να κακιερωκεί ζνασ ετιςιοσ κεςμόσ άμιλλασ οικονομικϊν γνϊςεων 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ Λυκείου ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια για να ενιςχυκεί θ ζφεςθ των υποψθφίων 

φοιτθτϊν ςτισ οικονομικζσ ςπουδζσ και να δϊςουμε κίνθτρα ςτθν νζα γενιά να αποκτιςει καλφτερθ 

πλθροφόρθςθ  για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό κα εξετάηονται ςτο γνωςτικό αντικείμενο των Οικονομικϊν, όπωσ 

προςδιορίηεται από τθν ςχετικι διδακτζα φλθ του Λυκείου, αλλά και τισ ευρφτερεσ γνϊςεισ και 

αναφορζσ που περιζχονται ςε άλλα παρεμφερι βιβλία του Λυκείου.  

Ο Διαγωνιςμόσ «ΕΡΜΗ» κα πραγματοποιθκεί ςε 2 Φάςεισ.  

Η Α’ Φάςη κα διεξαχκεί θλεκτρονικά με τθν εξ αποςτάςεωσ μζκοδο το άββατο 20 Μαρτίου 2021 και 

ϊρα 16:00-19:00. ε αυτι τθν διαδικαςία κα λάβουν μζρουσ όλοι οι μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου που κα 

δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό. Η διαδικαςία αυτι απαλλάςςει τουσ ςυμμετζχοντεσ από τθν 

υποχρζωςθ μετάβαςθσ και παρουςίασ ςτισ αίκουςεσ των εξετάςεων. 

Η Β’ Φάςη κα γίνει το άββατο 17 Απριλίου 2021 και ϊρα 09:00-12:00, όπου κα λάβουν μζροσ μόνο οι 

300 πρϊτοι επιτυχόντεσ – διακρικζντεσ τθσ Α’ φάςθσ του Διαγωνιςμοφ.  Η Β’ Φάςθ προγραμματίηεται 

να γίνει με φυςικι παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με τθν 

προχπόκεςθ φυςικά ότι κα ζχουν ομαλοποιθκεί οι ςυνκικεσ μετακίνθςθσ και παρουςίασ. Σα ζξοδα 

μετακίνθςθσ τθσ Βϋ Φάςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον διαγωνιηόμενο, δθλαδι χωρίσ δαπάνθ για το 

Δθμόςιο ι για το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 

Ημερομθνία υποβολισ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 

21/12/2020 μέχρι 24/01/2021 και κα γίνει θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του Διαγωνιςμοφ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να ενθμερωκείτε ςτο site: www.diagonismos.ermis.aueb.gr 

Τπεφκυνθ επικοινωνίασ: κα Χριςτίνα Βάγγθ (info@diagonismos.ermis.aueb.gr). 

 Σμιμα  Δθμοςίων χζςεων ΟΠΑ 
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