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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 

3ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ “ΕΡΜΗΣ”  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22   

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) προκηρύσσει τον Τρίτο 

Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για το σχολικό έτος 

2021-22.   

Σε ποιους απευθύνεται: Ο μαθητικός διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» στα 

Οικονομικά είναι ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων 

που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου όλων των Σχολείων 

της χώρας. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εξετάζονται γραπτά στο 

γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από την 

σχετική διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις  ευρύτερες γνώσεις και 

ζητήματα τα οποία περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία του Λυκείου. 

Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος και ξεκίνησε το 2020 με αφορμή τον 

εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του ΟΠΑ. 

Σκοπιμότητα: Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η νέα γενιά να αποκτήσει 

καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις και  τα νέα 

εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η οικονομική επιστήμη και να 

ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών - υποψήφιων φοιτητών - στις 

οικονομικές σπουδές.  

Φορέας διοργάνωσης: Ο διαγωνισμός ΕΡΜΗΣ οργανώνεται και 

διεξάγεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Πατησίων 

76, Αθήνα 10434, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (παρακάτω αναφέρονται τα μέλη της επιστημονικής και 

οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού). Το ΟΠΑ έχει την ευθύνη 



 

υλοποίησης του διαγωνισμού τηρώντας την κείμενη νομοθεσία 

προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Χαρακτηριστικά του διαγωνισμού: (α) Η συμμετοχή των μαθητών είναι 

προαιρετική με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. (β) Ο 

διαγωνισμός γίνεται εκτός σχολικού ωρολογίου προγράμματος. (γ) Η 

συμμετοχή των μαθητών δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους 

μαθητές και τα σχολεία, με εξαίρεση τα έξοδα μετακίνησης όσων λάβουν 

μέρος στην τελική φάση του διαγωνισμού που προβλέπεται να γίνει στο 

κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ την Άνοιξη του 2022.   

Αιτήσεις συμμετοχής στο 3ο διαγωνισμό ΕΡΜΗΣ: Ως ημερομηνία 

υποβολής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται το χρονικό 

διάστημα 1/01/2022 – 31/01/2022. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://diagonismos.ermis.aueb.gr/. Η 

Επιτροπή του Διαγωνισμού θα έρθει σε επαφή με τους Οικονομολόγους 

εκπαιδευτικούς των Σχολείων της χώρας με σκοπό να ενημερωθούν οι 

μαθητές για τον διαγωνισμό. Πληροφορίες και ενημέρωση θα 

παρέχονται παράλληλα και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ 

https://diagonismos.ermis.aueb.gr/. Οι μαθητές θα ενημερώνονται από 

τους Διευθυντές και τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς των σχολείων 

τους.  

Τρόπος διεξαγωγής του 3ου διαγωνισμού ΕΡΜΗΣ:  Ο διαγωνισμός του 

σχολικού έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις. Η Α’ Φάση θα 

διεξαχθεί ηλεκτρονικά - εξ αποστάσεως - το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 

και ώρα 16:00-18:00. Εκεί θα λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Γ’ 

Λυκείου που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η 

διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από την υποχρέωση 

μετάβασης και παρουσίας στις αίθουσες των εξετάσεων. Η Β’ Φάση θα 

γίνει το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00-11:00, όπου θα λάβουν 

μέρος μόνο οι επιτυχόντες – διακριθέντες της Α’ φάσης του 

Διαγωνισμού. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να γίνει με φυσική παρουσία 

στους χώρους του ΟΠΑ, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα επιτρέπεται 

από τις επικρατούσες συνθήκες προστασίας από την  πανδημία.  

https://diagonismos.ermis.aueb.gr/
https://diagonismos.ermis.aueb.gr/


 

Τρόπος βαθμολόγησης γραπτών: Τα γραπτά βαθμολογούνται σε ειδικό 

χώρο του ΟΠΑ από  καθηγητές Οικονομολόγους και διδακτορικούς 

φοιτητές. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι 

βαθμολογητές  σημειώνουν στο γραπτό - τις ατέλειες-  χρησιμοποιώντας 

ο μεν  πρώτος (Α) στυλό με κόκκινο μελάνι και ο δεύτερος (Β) στυλό με 

μπλε μελάνι. Η αξιολόγηση γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από  ένα 

μέχρι εκατό (1 – 100) και καταγράφεται από τον κάθε βαθμολογητή. Σε 

περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδες, 

βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των 

δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης 

των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από 

αναβαθμολογητές (που έχουν ορισθεί από την επιτροπή) και ως βαθμός 

αξιολόγησης του γραπτού ορίζεται ο βαθμός της αναβαθμολόγησης.  

Βραβεία σε διακριθέντες : Οι πρώτοι επιτυχόντες σε εθνικό επίπεδο και 

οι πρώτοι σε περιφερειακό επίπεδο θα λάβουν επαίνους. Ο αριθμός των 

διακριθέντων ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή κάθε έτους. Η 

τελετή βράβευσης γίνεται στο ΟΠΑ με την συμμετοχή του Πρύτανη.  

Διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης: Μέχρι στιγμής η αξιολόγηση 

γίνεται με βάση τη συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό κάθε χρόνο. 

Η συμμετοχή θεωρείται ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές οικονομικών Γ’ Λυκείου, ότι 

ξεκίνησε το 2020, και ότι τόσο ο 1ος όπως και ο 2ος πραγματοποιήθηκαν 

σε συνθήκες πανδημίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2020 ήταν από τους 

πρώτους μαθητικούς διαγωνισμούς στη χώρα μας που έγιναν online. 

Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή:  Η επιτροπή του διαγωνισμού 

για το σχολικό έτος 2021-22, σύμφωνα με την απόφαση του Πρύτανη 

του ΟΠΑ Καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη και Αρ. Πρωτ. 2492/15-6-

2021, αποτελείται από 9 μέλη με την ακόλουθη σύνθεση: 

1.  Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης ΟΠΑ ως Πρόεδρος/Συντονιστής 

2.  Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΟΠΑ ως  
Αναπληρωτής Πρόεδρος/Συντονιστής 



 

3.   Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ ως μέλος 

4.   Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ ως μέλος 

5.   Θωμάς Μούτος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ ως μέλος 

6.   Ιωάννης Λοϊζίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΟΠΑ ως μέλος 

7.   Κων/νος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.), ως εξωτερικό μέλος 

8.   Χαρίκλεια (Χαρά) Ξάνθη, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), ως εξωτερικό μέλος 

9.   Άγγελος Αντωνόπουλος, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), ως εξωτερικό μέλος 

Στις αρμοδιότητες της ανωτέρω  επιτροπής περιλαμβάνονται: η 
συνολική οργάνωση του διαγωνισμού, η επικοινωνία με σχολεία και 
οικονομολόγους εκπαιδευτικούς, η ενημέρωση των μαθητών σε 
συνεχή βάση, η επιλογή των θεμάτων, η εποπτεία της βαθμολόγησης 
των γραπτών, ο καθορισμός των κριτηρίων για την επόμενη φάση 
του διαγωνισμού, η απονομή βραβείων. 

 

Επικοινωνία και πληροφορίες   

Για περισσότερες πληροφορίες: www.diagonismos.ermis.aueb.gr    

e-mail: info@diagonismos.ermis.aueb.gr 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  

Χριστίνα Βάγγη,  chrisvaggi@aueb.gr,  Τ: 2108203369.   
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