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Βόλος, 24/11/2021 

ΠΡΟΣ 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον 3ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών 2022 και την 5η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών 2022» 

 
Αξιότιμοι κύριοι/ες, 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών (έγγραφο 
Φ15/88535/Δ2 του Υπουργείου Παιδείας, από τις 21/7/21) , ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο και 
διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, σας 
παρακαλούμε για την προώθηση της παρούσας επιστολής στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που βρίσκονται υπό την ευθύνη σας, προκειμένου για την ενημέρωση των αρμόδιων 
Διδασκόντων και των μαθητών/τριών. 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη 
των Οικονομικών (και ειδικότερα, στα αντικείμενα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής 
Ανάλυσης). Επιπρόσθετα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό προωθεί την εξοικείωση των μαθητών με τις 
έννοιες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Οικονομική Θεωρία και Ανάλυση. Στον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι μαθητές και 
μαθήτριες Λυκείων. 

Οι φάσεις του διαγωνισμού είναι τρεις (3), ήτοι οι «ΞΕΝΟΦΩΝ», «ΠΛΑΤΩΝ» και «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
Αρχικά, ας σημειωθεί ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού, εκτός από γνώσεις Οικονομικών, 
απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών, ενώ θεωρείται απαραίτητο προσόν η καλή γνώση 
Αγγλικών. Η εξεταστέα ύλη του Διαγωνισμού περιλαμβάνει τις εξής κύριες θεματικές κατηγορίες: 
Μακροοικονομία, Μικροοικονομία και Χρηματοοικονομικά. Από την τρίτη φάση του Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2021 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) προκύπτουν οι πέντε πρώτοι (σε 
βαθμολογία) μαθητές οι οποίοι εκπροσωπούν την Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών 
(International Economics Olympiad - ΙΕΟ). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών, μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο 
της σχετικής Προκήρυξης. Επίσης, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα 
https://contest.econ.uth.gr/ 

Στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών διαγωνίζονται περισσότεροι από 200 φοιτητές από 44 χώρες και 
θεωρείται ένας διεθνώς αναγνωρισμένος και καταξιωμένος μαθητικός διαγωνισμός στην επιστήμη των 
Οικονομικών. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ο διοργανωτής και 
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εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών. Υπεύθυνος της Ελληνικής αποστολής 
είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Ζαχείλας (zachilas@uth.gr). Η φετινή Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί 
στην πόλη Σανγκάη της Κίνας από 21 έως 30 Ιουλίου 2022 (με κάλυψη των δαπανών μετάβασης, 
διαμονής και διατροφής της ελληνικής ομάδας). Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν, η Διεθνής Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. Σύμφωνα με το Άρθρο 40 του Ν. 
4692/2020, Τεύχος Α’ 111/12.06.2020), τα μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας των Οικονομικών που θα 
κατακτήσουν κάποιο μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού των εισακτέων σε οποιοδήποτε Ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της 
επιλογής τους. 

Για την υποστήριξη και προετοιμασία της ελληνικής μαθητικής αποστολής, τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, θα αναλάβουν (αμισθί) τη διδακτική υποστήριξη των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, σε μια σειρά σεμιναριακών διαλέξεων για κάθε ένα 
από τα τρία γνωστικά πεδία του διαγωνισμού, προωθώντας και παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για την 
περαιτέρω ενασχόλησή τους με το αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών. Οι συμμετέχοντες / ουσες 
θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. κεντρικό κτίριο, λέσχη 
εστίασης, βιβλιοθήκη) αλλά και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (αίθουσες διδασκαλίας, κέντρο 
υπολογιστών, κλπ), στην τελική φάση προετοιμασίας για το διαγωνισμό (Ιούλιος 2022).  

Ευελπιστούμε ότι η δράση αυτή θα προωθήσει τη σύνδεση και τις συνέργειες με τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, αλλά και θα προσφέρει τη δυνατότητα για περαιτέρω μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των 
δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που μέλη τους θα συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, αναμένεται ότι ένας καθηγητής/τρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης 
ειδικότητας, θα συμμετάσχει στην ελληνική αποστολή στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού (επιλογή 
με κλήρωση).  

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, ώστε 
να ενδυναμώσουμε την ελληνική συμμετοχή με νέους και νέες που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στο 
αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. 

  

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ο  Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

           

   Μιχαήλ Ζουμπουλάκης   Λουκάς  Ζαχείλας 

     Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας              Αν. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας 


