
 

 

 

 

 

 

 

Διεθνής διαγωνισμός οικονομικών 

για μαθητές και μαθήτριες λυκείου:  

Εγγραφές συμμετοχής 17/11 – 18/12 2020  

 
 

Αξιότιμε Διευθυντή / αξιότιμη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας,  

  

Με την παρούσα επιστολή, έχω τη χαρά να σας ενημερώσω για τη διεξαγωγή της 

Οικονομικής Ολυμπιάδας, ενός πανελλήνιου διαγωνισμού οικονομικών γνώσεων 

που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου με στόχο την προώθηση του 

οικονομικού αλφαβητισμού στους νέους και τις νέες στη χώρα μας, και να σας 

προσκαλέσω να εγγράψετε κατά το διάστημα 17 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 

2020 το λύκειό σας στον διαγωνισμό μέσω του υπεύθυνου καθηγητή του 

σχολείου ακολουθώντας τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

της Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας.  

Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται από το ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης με 

την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου 

Φ15/ 139260/ Δ2) σε συνεργασία με το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής 

Εκπαίδευσης (INEV), υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός έχει την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ στην 

Επιστημονική Επιτροπή της Οικονομικής Ολυμπιάδας μετέχουν διαπρεπείς 

οικονομολόγοι από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην προώθηση του οικονομικού 

αλφαβητισμού στους νέους και τις νέες στη χώρα μας, προϋπόθεση απαραίτητη για 

την καλύτερη προετοιμασία τους στη διαχείριση προσωπικών οικονομικών 

ζητημάτων, την κατανόηση της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, τη 
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θωράκιση απέναντι στον λαϊκισμό, και την προετοιμασία τους για αποτελεσματική 

και ενημερωμένη συνεισφορά στις δημόσιες υποθέσεις.  

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα σκέλη:  

Σχολικός γύρος: Οργανώνεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας από τον 

υπεύθυνο καθηγητή με την στήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας και 

διεξάγεται διαδικτυακά.  

Περιφερειακός γύρος: Οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία με τις τοπικές 

αρχές και τους εταίρους της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην εκάστοτε περιοχή.  

Τελικός: Οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ. Ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα.  

Οι διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες του τελικού γύρου θα βραβευθούν με τα εξής 

έπαθλα: 

Πρώτο βραβείο: 3000 ευρώ  

Δεύτερο βραβείο: 1500 ευρώ  

Τρίτο βραβείο: 500 ευρώ 

Διεθνής τελικός: Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις προκρίνονται 

στον τελικό της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας που θα διεξαχθεί στις αρχές της 

επόμενης σχολικής χρονιάς σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.  

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.  

  

Με τιμή,  

  

Νίκος Ρώμπαπας  

Εκτελεστικός Διευθυντής, ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης  

 

eo@kefim.org 

Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης 

Στέγη Μάρκου Δραγούμη, Μαιζώνος 38, Αθήνα 10438 

Ελλάδα 


