
 

 

 

 

Απολογισμός 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας: 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σαραβάκος,  

Project Manager Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2022 



Περιεχόμενα 
Εισαγωγή ................................................................................................................................... 3 

Η δομή και το περιεχόμενο του διαγωνισμού .......................................................................... 4 

Δομή ...................................................................................................................................... 4 

Περιεχόμενο .......................................................................................................................... 6 

Τα αποτελέσματα ανά γύρο σε αριθμούς ................................................................................ 9 

Σχολικός Γύρος ...................................................................................................................... 9 

Περιφερειακός Γύρος .......................................................................................................... 10 

Εθνικός Τελικός ................................................................................................................... 11 

Διεθνής Τελικός ................................................................................................................... 12 

Η αξιολόγηση του προγράμματος........................................................................................... 13 

Αξιολόγηση από τους διαγωνιζόμενους ............................................................................. 13 

Τα βασικά στοιχεία σε γραφήματα ................................................................................. 13 

Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς ............................................................................... 19 

Τα βασικά στοιχεία σε γραφήματα ................................................................................. 19 

Η επιστημονική και οργανωτική ομάδα της Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας ............... 25 

Επιστημονική επιτροπή ....................................................................................................... 25 

Εξεταστική επιτροπή προφορικής εξέτασης Εθνικού Τελικού ........................................... 25 

Διορθωτές τελικού .............................................................................................................. 26 

Οργανωτική επιτροπή ......................................................................................................... 26 

 

 

  



Εισαγωγή 

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που 

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και των μαθητριών στο πεδίο των 

οικονομικών. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2020 και διοργανώνεται με την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος για τα 

σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού και την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Βασικοί στόχοι της Οικονομικής Ολυμπιάδας είναι αφενός η ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών και των μαθητριών λυκείου για την οικονομική επιστήμη και ο εντοπισμός μιας 

νέας γενιάς ταλαντούχων μελλοντικών οικονομολόγων. Αφετέρου, σημαντικός στόχος της 

διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης με ειδικό 

ενδιαφέρον στον οικονομικό αλφαβητισμό και η βελτίωση της διδασκαλίας των αρχών της 

οικονομικής επιστήμης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Ακόμη, η Οικονομική Ολυμπιάδα αποσκοπεί στον εντοπισμό και την 

ενθάρρυνση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων μελλοντικών οικονομολόγων και στη σύνδεση 

της μαθητικής κοινότητας με καταξιωμένους και έγκριτους οικονομολόγους.  

  



Η δομή και το περιεχόμενο του διαγωνισμού 

Δομή 

Ο διαγωνισμός αποτελείται από 3+1 διακριτές φάσεις: 

i. Στην πρώτη φάση (Σχολικός Γύρος): 

a. Μπορούν να συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές από όλα τα Λύκεια της 

χώρας και τα ελληνικά σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού.  

b. Διεξάγεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή – 

σχολικό συντονιστή, εκτός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, με 

την υποστήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας.  

c. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν 

ατομικά σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα 40 λεπτά. Οι 

διαγωνιζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη διατύπωση των 

θεμάτων πριν την έναρξη της εξέτασης. Ο διαγωνισμός διεξάγεται 

διαδικτυακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Οικονομικής Ολυμπιάδας. 

d. Στον επόμενο γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας προκρίνεται από κάθε 

σχολείο κατ’ ελάχιστον η μαθήτρια ή ο μαθητής που έλαβε την υψηλότερη 

βαθμολογία, με την προϋπόθεση ότι βαθμολογήθηκε πάνω από τη βάση του 

50/100. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε περιφέρεια μια υψηλότερη βάση 

βαθμολογίας, με στόχο να προκριθεί στον περιφερειακό γύρο το ίδιο 

περίπου ποσοστό διαγωνιζομένων ανά περιφέρεια.  

ii. Στην δεύτερη φάση (Περιφερειακός Γύρος):  

a. Μπορούν να συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές που έχουν προκριθεί από 

τον Σχολικό Γύρο.  

b. Η εξέταση γίνεται με μεικτό τρόπο: α) δια ζώσης στις περιφέρειες που η 

μετακίνηση είναι ευκολότερη σε σχολείο της κάθε περιφέρειας σε μία από 

τις κεντρικές πόλεις, β) διαδικτυακά σε επίπεδο σχολικής μονάδας από τον 

υπεύθυνο καθηγητή – σχολικό συντονιστή, εκτός του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου, με την υποστήριξη της ομάδας της Οικονομικής 

Ολυμπιάδας σε ακριτικές περιοχές και νησιά.  

c. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν 

ατομικά σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα 40 λεπτά. Οι 



διαγωνιζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη διατύπωση των 

θεμάτων πριν την έναρξη της εξέτασης. 

d. Στον επόμενο γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας προκρίνονται από κάθε 

Περιφέρεια τουλάχιστον δύο μαθητές ή μαθήτριες (28 θέσεις) και οι 

υπόλοιπες θέσεις (22) συμπληρώνονται βάσει της καλύτερης επίδοσης των 

διαγωνιζόμενων ανεξαρτήτως περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 

τελευταία θέση, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 

iii. Στην τρίτη φάση (Εθνικός Τελικός): 

a. Μπορούν να συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές που έχουν προκριθεί από 

τον Περιφερειακό Γύρο.  

b. Η εξέταση γίνεται με σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες 

εξετάζονται γραπτώς ενώ στο δεύτερο στάδιο οι συμμετέχοντες με τις 10 

καλύτερες επιδόσεις στην γραπτή εξέταση εξετάζονται σεδιαδικτυακά σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή – σχολικό 

συντονιστή, εκτός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, με την 

υποστήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας σε ακριτικές περιοχές 

και νησιά.  

c. Η γραπτή εξέταση διαρκεί 60 λεπτά και περιλαμβάνει προβλήματα 

οικονομικής φύσης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης και λύσεις 

ασκήσεων. Η διόρθωση γίνεται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και κάθε γραπτό βαθμολογείται από 2 ανεξάρτητους 

βαθμολογητές τυφλά – χωρίς να γνωρίζουν το όνομα του γραπτού που 

διορθώνουν. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης διαμορφώνεται από τον μέσο 

όρο. Εάν δύο βαθμολογίες αποκλίνουν περισσότερο από 10/100 μονάδες, 

γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο διορθωτή. Στην προφορική εξέταση ο 

διαγωνιζόμενος επιλέγει τυχαία ένα θέμα οικονομικής φύσης, το 

προετοιμάζει για 2 λεπτά, δίνει την απάντηση του και μετά ακολουθούν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις από την εξεταστική επιτροπή. Ο τελικός βαθμός 

διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των βαθμών της γραπτής και της 

προφορικής εξέτασης. 

d. Στον επόμενο γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας προκρίνονται οι 5 πρώτοι 

στην συνολική βαθμολογία.  

iv.  Στην τελευταία φάση που είναι ο Διεθνής Τελικός: 



a. Μπορούν να συμμετέχουν οι 5 πρώτες/οι μαθήτριες και μαθητές που έχουν 

προκριθεί από τον Εθνικό Τελικό κάθε χώρας που συμμετέχει στον 

διαγωνισμό.  

b. Η εξέταση ακολουθεί την διαδικασία του Εθνικού Τελικού.  

 

Περιεχόμενο 

Η λογική της εξέτασης της Οικονομικής Ολυμπιάδας, σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνεται 

τόσο σε τομείς ευρείας γνώσης (ιστορία και μεθοδολογία των οικονομικών) όσο και σε 

οικονομικά προβλήματα με πραγματικό περιεχόμενο. Στόχος της πρώτης φάσης είναι αφενός 

να ελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητριών και των μαθητών για τα οικονομικά, για αυτό 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις ευρύτερου περιεχομένου, και αφετέρου να κατανοήσουν οι 

συμμετέχοντες το ζητούμενο από πραγματικά οικονομικά προβλήματα και να καταλήξουν σε 

οικονομικές αποφάσεις βάσει των δεδομένων που δίνονται.  

Οι θεματικές περιοχές εξέτασης της Οικονομικής Ολυμπιάδας περιλαμβάνουν σχεδόν όλο 

τον εύρος της οικονομικής επιστήμης και δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί στόχοι της διοργάνωσης 

φτάνουν πολύ μακρύτερα από το παρών ελλιπές εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Οι θεματικές ενότητες αφορούν όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, αλλά ιδιαίτερα τον πρώτο 

και τον δεύτερο γύρο. Ακολουθούν οι 6 ενότητες και υποενότητες που καθορίζουν το 

περιεχόμενο των εξετάσεων: 

1. Μεθοδολογία των οικονομικών, βασικές έννοιες και ιστορία της οικονομικής 

σκέψης  

i. Μεθοδολογία και περιεχόμενο των οικονομικών, βασικές έννοιες. 

ii. Ιστορία της οικονομικής σκέψης μέχρι την οριακή επανάσταση. 

iii. Ιστορία της οικονομικής σκέψης από την οριακή επανάσταση και μετά. 

2. Μικροοικονομικά 

i. Καταναλωτής, ζήτηση και ρίσκο.  

ii. Εταιρία, κόστος, προσφορά, ισορροπία της αγοράς, κρατική παρέμβαση στις 

τιμές.  



iii. Μορφές αγοράς, τέλειος και ατελής ανταγωνισμός, ρυθμίσεις και 

αντιμονοπωλιακές πολιτικές.  

iv. Αγορές για συντελεστές παραγωγής.  

v. Αποτυχία της αγοράς, θεωρία παιγνίων, δημόσια επιλογή, συμπεριφορικά 

οικονομικά. 

3. Μακροοικονομικά  

i. Το ΑΕΠ, τα συστατικά και η μέτρησή του.  

ii. Οικονομική ανάπτυξη.   

iii. Χρήμα και νομισματική πολιτική, δημόσιος προϋπολογισμός.  

iv. Οικονομικός κύκλος, ανεργία. 

4. Διεθνή οικονομικά  

i. Διεθνής κατανομή εργασίας, απόλυτα και σχετικά πλεονεκτήματα.  

ii. Τα μακροοικονομικά μιας ανοιχτής οικονομίας.  

iii. Κρατικές παρεμβάσεις στο ελεύθερο εμπόριο. 

5. Ειδήσεις, οικονομική πολιτική  

i. Τρέχοντα γεγονότα στην ελληνική οικονομία.  

ii. Τρέχοντα γεγονότα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.  

iii. Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία αγορά.   

iv. Οικονομική πολιτική. 

6. Χρηματοπιστωτικά οικονομικά και χρηματοπιστωτικός αλφαβητισμός 

i. Απλό επιτόκιο.  

ii. Ανατοκισμός.  

iii. Επενδύσεις.  

iv. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα.  

v. Ασφάλιση.  



vi. Επιτόκια, πληθωρισμός, αγοραστική δύναμη του χρήματος. 

 

Το βασικό υλικό μελέτης για όλους τους γύρους είναι το εξής:  

• Στα ελληνικά: 

Mankiw G. (2001), Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Α΄, Αθήνα: Τυπωθήτω.  

Mankiw G. (2002), Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Β΄, Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Cowen T., Tabarrok A. (2019), Σύγχρονες Αρχές Μικροοικονομικής, Εκδόσεις Παπαζήση. 

Cowen T., Tabarrok A.( 2019), Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, Εκδόσεις Παπαζήση. 

Samuelson P., Nordhaus William D. (2000), Οικονομική (Ά τόμος), Αθήνα: Παπαζήση.  

Samuelson P., Nordhaus William D. (2000), Οικονομική (Β’ τόμος), Αθήνα: Παπαζήση.  

 

• Στα αγγλικά: 

N. Gregory Mankiw, Principles Of Economics 7th edition. 

Cowen T., Tabarrok A., Modern Principles of Economics. 

Samuelson P., Nordhaus W., Economics.  

  



Τα αποτελέσματα ανά γύρο σε αριθμούς 

Σχολικός Γύρος 

Στον Σχολικό Γύρο της 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας συμμετείχαν 2.353 μαθητές 

και μαθήτριες από 172 σχολεία  της Ελληνικής επικράτειας και 2 σχολεία από την ελληνική 

ομογένεια, από την Αίγυπτο και την Αλβανία.  

Πίνακας 1. Συμμετοχή στον Σχολικό Γύρο ανά φύλο και ανά τάξη 

Φύλο  Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Κορίτσια  1248 53% 

Αγόρια  1105 47% 

Σύνολο  2.353 100% 

Τάξη  Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Α’ Λυκείου  562 24% 

Β’ Λυκείου  468 20% 

Γ’ Λυκείου  1323 56% 

Σύνολο  2.353 100% 

 

Το 44% των συμμετεχόντων προερχόταν από την Αττική ενώ το υπόλοιπο 56% από το 

υπόλοιπο της Ελληνικής επικράτειας και τα δύο σχολεία σε Αλβανία και Αίγυπτο.  

 

Πίνακας 2. Συμμετοχή στον Σχολικό Γύρο ανά Περιφέρεια 

Περιφέρεια Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Σχολεία Ομογένειας 25 1% 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 49 2% 

Αττικής 1035 44% 

Βορείου Αιγαίου 25 1% 

Δυτικής Ελλάδας 75 3% 

Δυτικής Μακεδονίας 10 0% 

Ηπείρου 12 1% 

Θεσσαλίας 67 3% 

Ιονίων Νήσων 60 3% 

Κεντρικής Μακεδονίας 371 16% 

Κρήτης 98 4% 

Νοτίου Αιγαίου 186 8% 

Πελοποννήσου 277 12% 

Στερεάς Ελλάδας 63 3% 

Σύνολο 2.353 100% 



Η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων του Σχολικού Γύρου ήταν 55/100, ενώ η διάμεση 

βαθμολογία 56/100.  

 

Περιφερειακός Γύρος 

Στον Περιφερειακό Γύρο της 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας συμμετείχαν 485 (69% 

του συνόλου των προκριθέντων) μαθητές και μαθήτριες (από 155 σχολεία), από τους 

οποίους 284 (58%) με φυσική παρουσία και 201 (42%) εξ αποστάσεως στα σχολεία με 

επιτήρηση του εκπαιδευτικού – συντονιστή.  

Πίνακας 3. Συμμετοχή στον Περιφερειακό Γύρο ανά φύλο, τάξη και Περιφέρεια 

Φύλο Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Κορίτσια 169 34,8% 

Αγόρια 316 65,2% 

Σύνολο 485 100% 

Τάξη Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Α’ Λυκείου 85 17,5% 

Β’ Λυκείου 108 22,3% 

Γ’ Λυκείου 292 60,2% 

Σύνολο 485 100% 

Περιφέρεια Εξέταση 
Αριθμός 

μαθητών/ριων 
Ποσοστό στο σύνολο 

Αττικής (Αθήνα) Φυσική παρουσία 203 42,1% 

Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Φυσική παρουσία 58 12% 

Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα) Φυσική παρουσία 53 10,9% 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Καβάλα) Φυσική παρουσία 14 2,9% 

Θεσσαλίας (Λάρισα) Φυσική παρουσία 12 2,5% 

Νοτίου Αιγαίου Εξ' αποστάσεως 45 9,3% 

Κρήτης Εξ' αποστάσεως 27 5,6% 

Στερεάς Ελλάδας Εξ' αποστάσεως 19 3,7% 

Δυτικής Ελλάδας Εξ' αποστάσεως 17 3,5% 

Ιονίων Νήσων Εξ' αποστάσεως 14 2,95 

Ομογένεια Εξ' αποστάσεως 7 1,4% 

Βορείου Αιγαίου Εξ' αποστάσεως 7 1,4% 

Ηπείρου Εξ' αποστάσεως 6 1,2% 

Δυτικής Μακεδονίας Εξ' αποστάσεως 3 0,6% 

Σύνολο - 485 100% 

 

Η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων του Περιφερειακού Γύρου ήταν 42/100, ενώ η 

διάμεση βαθμολογία 40/100.  



Εθνικός Τελικός 

Στον Εθνικό Τελικό της 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας συμμετείχαν 55 μαθητές και 

μαθήτριες (78,5% των προκριθέντων), από 45 σχολεία.  

Πίνακας 4. Συμμετοχή στον Τελικό Γύρο ανά φύλο, τάξη και Περιφέρεια 

Φύλο Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Κορίτσια 17 31% 

Αγόρια 38 69% 

Σύνολο 55 100% 

Τάξη Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Α’ Λυκείου 9 16% 

Β’ Λυκείου 16 29% 

Γ’ Λυκείου 30 54% 

Σύνολο 55 100% 

Περιφέρεια Αριθμός μαθητών/ριων Ποσοστό στο σύνολο 

Ομογένεια 
2 

4% 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2 4% 

Αττικής 25 45% 

Δυτικής Ελλάδας 2 4% 

Δυτικής Μακεδονίας 1 2% 

Ηπείρου 1 2% 

Θεσσαλίας 2 4% 

Ιονίων Νήσων 3 5% 

Κεντρικής Μακεδονίας 8 15% 

Κρήτης 2 4% 

Νοτίου Αιγαίου 1 2% 

Πελοποννήσου 4 7% 

Στερεάς Ελλάδας 2 4% 

Σύνολο 55 100% 

 

 Η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων του Εθνικού Τελικού ήταν 52/100, ενώ η διάμεση 

βαθμολογία 50/100.  

 



Διεθνής Τελικός 

Στον Διεθνή Τελικό της 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας συμμετείχαν 80 μαθητές και 

μαθήτριες Λυκείου από 8 χώρες:  

Την Ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι 5 πρώτοι/ες μαθητές και μαθήτριες: του Εθνικού 

Τελικού όπως φαίνονται παρακάτω:  

Κατάταξη Όνομα Επώνυμο Σχολείο Τάξη Περιφέρεια 
Ονοματεπώνυμο 
Εκπαιδευτικού 

1 Κωνσταντίνος Ηλίας 
Αρσάκειο ΓΕΛ 

Ιωαννίνων 
Γ’ 

Λυκείου 
Ηπείρου 

Μαρία 
Γεωργούλα 

2 
Αλκιβιάδης 

Ιωάννης 
Τουτζιαρίδης 

Κολλέγιο 
Ψυχικού 

Β’ 
Λυκείου 

Αττικής 
Θάνος 

Καραμήτσας 

3 
Σωφρονία 

Ευφροσύνη 
Βουδούρη 

Κολλέγιο 
Ψυχικού 

Β’ 
Λυκείου 

Αττικής 
Θάνος 

Καραμήτσας 

4 Πλάτων Φάκας 
Αμερικανικό 

Κολλέγιο 
Ανατόλια 

Γ’ 
Λυκείου 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Αντιγόνη 
Πυροβέτση 

5 Δημοσθένης Κλειδέρης 

Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση - 

Εκπαιδευτήρια 
Αντωνόπουλου 

Γ’ 
Λυκείου 

Αττικής Πηγή Λιαγκρή 

 

Ο τελικός διεξήχθη το διάστημα 6-9 Σεπτεμβρίου στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με όλα 

τα έξοδα καλυμμένα από την Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα.  

  



Η αξιολόγηση του προγράμματος 

Αξιολόγηση από τους διαγωνιζόμενους 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του διενεργήθηκε 

έρευνα αξιολόγησης του από τους διαγωνιζόμενους με σκοπό την βελτίωση του διαγωνισμού 

εκπαιδευτικά και οργανωτικά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν την περίοδο 7-15 Ιουλίου, αμέσως 

μετά την λήξη του Εθνικού Τελικού με ανώνυμο διαδικτυακά ερωτηματολόγια. 

Το δείγμα της αξιολόγησης: 

• Συνολικά 209 μαθητές και μαθήτριες ή το 9% του συνόλου συμμετεχόντων στον 

πρώτο γύρο.  

o 100 μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν μόνο στον πρώτο γύρο (4% του 

πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

o 84 μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στον πρώτο και τον δεύτερο 

γύρο (17% του πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

o 25 μαθητές και μαθήτριες που έφτασαν μέχρι τον εθνικό τελικό (45% του 

πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

Τα αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.  

 

Τα βασικά στοιχεία σε γραφήματα 

Το 75% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση αξιολόγησε από 7-10 την 

ικανοποίηση του από τον διαγωνισμό οργανωτικά και εκπαιδευτικά.  
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Συνολικά από τον διαγωνισμό, πόσο ικανοποιημένοι εκπαιδευτικά και οργανωτικά 
θα λέγατε ότι μείνατε;



Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος όσοι συμμετείχαν σε περισσότερους γύρους του 

διαγωνισμού και είχαν συνολικότερη εικόνα του, έμειναν πιο πολύ ευχαριστημένοι κατά 

μέσον όρο από τον διαγωνισμό εκπαιδευτικά και οργανωτικά. Ωστόσο, για καμία ομάδα 

συμμετοχής ο μέσος όρος γενικής αξιολόγησης δεν είναι χαμηλότερος του 7/10.  

 

Το 73% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Σχολικού Γύρου.  
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Σχολικού Γύρου;



Το 81% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Περιφερειακού Γύρου. 

 

Το 82% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Τελικού Γύρου. 
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Περιφερειακού Γύρου 
(Μόνο για όσες και όσους συμμετείχαν στον Περιφερειακό Γύρο);
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Τελικού Γύρου (Μόνο 
για όσες και όσους συμμετείχαν στον Τελικό Γύρο);



Το 79% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση χαρακτηρίζει πολύ καλή ή 

άψογη την συνολική υποστήριξη που παρείχε σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού η 

οργανωτική ομάδα.  

 

Το 55% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως το περιεχόμενο 

που εξετάζεται στον διαγωνισμό προετοιμάζει σε πολύ καλό ή στον μέγιστο βαθμό τους 

συμμετέχοντες για την ύλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οικονομικές σχολές.  
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Αξιολογώντας τη συνολική υποστήριξη που παρείχε σε όλα τα στάδια του 
διαγωνισμού η οργανωτική ομάδα θα λέγατε ότι ήταν:
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιεχόμενο που εξετάζεται στον διαγωνισμό 
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την ύλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 

οικονομικές σχολές;



Το 55% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως το περιεχόμενο 

που εξετάζεται στον διαγωνισμό προετοιμάζει σε πολύ καλό ή στον μέγιστο βαθμό τους 

συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της καθημερινότητας. 

 

Το 81% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση κρίνει ότι είναι απαραίτητες 

πρωτοβουλίες όπως η Οικονομική Ολυμπιάδα για την ανάπτυξη οικονομικής παιδείας στους 

μαθητές.  
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιεχόμενο που εξετάζεται στον διαγωνισμό 
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

προβλημάτων της καθημερινότητας;
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Πόσο απαραίτητες κρίνετε ότι είναι πρωτοβουλίες όπως η Οικονομική Ολυμπιάδα 
για την ανάπτυξη οικονομικής παιδείας στους μαθητές; 



Το 30% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως τα υφιστάμενα 

προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχεδόν 

επαρκή ή επαρκή, σε αντιδιαστολή με το 39% που θεωρεί πως τα υφιστάμενα προγράμματα 

οικονομικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ανεπαρκή ή πολύ ανεπαρκή.  
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Πόσο επαρκή βρίσκετε τα υφιστάμενα προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση;



Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του διενεργήθηκε 

έρευνα αξιολόγησης του από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς με σκοπό την βελτίωση του 

διαγωνισμού εκπαιδευτικά και οργανωτικά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν την περίοδο 7-15 

Ιουλίου, αμέσως μετά την λήξη του Εθνικού Τελικού με ανώνυμο διαδικτυακά 

ερωτηματολόγια. 

Το δείγμα της αξιολόγησης: 

• Συνολικά 47 συντονιστές και συντονίστριες ή το 9% του συνόλου συμμετεχόντων 

στον πρώτο γύρο.  

o 6 συντονιστές και συντονίστριες που συμμετείχαν μόνο στον πρώτο γύρο (4% 

του πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

o 23 συντονιστές και συντονίστριες που συμμετείχαν στον πρώτο και τον 

δεύτερο γύρο (15% του πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

o 17 συντονιστές και συντονίστριες που έφτασαν μέχρι τον εθνικό τελικό (47% 

του πληθυσμού που συμμετείχε σε αυτή την φάση). 

Τα αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.  

 

Τα βασικά στοιχεία σε γραφήματα 

Το 97% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση αξιολόγησε από 7-10 την 

ικανοποίηση του από τον διαγωνισμό οργανωτικά και εκπαιδευτικά.  
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Συνολικά από τον διαγωνισμό, πόσο ικανοποιημένοι εκπαιδευτικά και οργανωτικά 
θα λέγατε ότι μείνατε;



Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος όσοι συμμετείχαν σε περισσότερους γύρους του 

διαγωνισμού και είχαν συνολικότερη εικόνα του, έμειναν πιο πολύ ευχαριστημένοι κατά 

μέσον όρο από τον διαγωνισμό εκπαιδευτικά και οργανωτικά. Ωστόσο, για καμία ομάδα 

συμμετοχής ο μέσος όρος γενικής αξιολόγησης δεν είναι χαμηλότερος του 8/10.  

 

 Το 96% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Σχολικού Γύρου.  
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Σχολικού Γύρου;



Το 96% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Περιφερειακού Γύρου. 

 

  

Το 94% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση έμεινε πολύ ή πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από την διοργάνωση του Τελικού Γύρου. 
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Περιφερειακού Γύρου 
(Μόνο για όσες και όσους συμμετείχαν στον Περιφερειακό Γύρο);
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες μείνατε από την διοργάνωση του Τελικού Γύρου (Μόνο 
για όσες και όσους συμμετείχαν στον Τελικό Γύρο);



Το 98% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση χαρακτηρίζει πολύ καλή ή 

άψογη την συνολική υποστήριξη που παρείχε σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού η 

οργανωτική ομάδα.  

 

Το 59% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως το περιεχόμενο 

που εξετάζεται στον διαγωνισμό προετοιμάζει σε πολύ καλό ή στον μέγιστο βαθμό τους 

συμμετέχοντες για την ύλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οικονομικές σχολές.  
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Ανεπαρκής 2 3 4 Άψογη

Αξιολογώντας τη συνολική υποστήριξη που παρείχε σε όλα τα στάδια του 
διαγωνισμού η οργανωτική ομάδα θα λέγατε ότι ήταν:
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιεχόμενο που εξετάζεται στον διαγωνισμό 
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την ύλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 

οικονομικές σχολές;



Το 71% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως το περιεχόμενο 

που εξετάζεται στον διαγωνισμό προετοιμάζει σε πολύ καλό ή στον μέγιστο βαθμό τους 

συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της καθημερινότητας. 

  

Το 92% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση κρίνει ότι είναι απαραίτητες 

πρωτοβουλίες όπως η Οικονομική Ολυμπιάδα για την ανάπτυξη οικονομικής παιδείας στους 

μαθητές.  
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Ελάχιστο 2 3 4 Μέγιστο

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιεχόμενο που εξετάζεται στον διαγωνισμό 
προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

προβλημάτων της καθημερινότητας;
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Λίγο 2 3 4 Πάρα πολύ

Πόσο απαραίτητες κρίνετε ότι είναι πρωτοβουλίες όπως η Οικονομική Ολυμπιάδα 
για την ανάπτυξη οικονομικής παιδείας στους μαθητές;



Το 10% του συνόλου του δείγματος που απάντησε στην ερώτηση θεωρεί πως τα υφιστάμενα 

προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχεδόν 

επαρκή ή επαρκή, σε αντιδιαστολή με το 77% που θεωρεί πως τα υφιστάμενα προγράμματα 

οικονομικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ανεπαρκή ή πολύ ανεπαρκή.   
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Πόσο επαρκή βρίσκετε τα υφιστάμενα προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση;



Η επιστημονική και οργανωτική ομάδα της Ελληνικής 

Οικονομικής Ολυμπιάδας 

Επιστημονική επιτροπή 

• Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). 

• Γεώργιος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης Adam Smith Business School.  

• Σωτήρης Γεωργανάς, Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο City, Πανεπιστήμιο 

του Λονδίνου. 

• Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

• Γεώργιος Αρχόντας, Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και Οικονομικής Θεωρίας, 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

• Χαρά Ξάνθη, Διδάκτωρ Δημόσιων Οικονομικών, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, 

πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

• Άρης Νότης, Οικονομολόγος εκπαιδευτικός, αρχισυντάκτης του Περιοδικού Ξενοφών 

για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τακτικό μέλος της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  

 

Εξεταστική επιτροπή προφορικής εξέτασης Εθνικού Τελικού 

• Γεώργιος Πάνος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης Adam Smith Business School. 

• Χρήστος Κουτσαμπέλας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών του Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

• Άρης Νότης, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, αρχισυντάκτης του Περιοδικού Ξενοφών 

για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τακτικό μέλος της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

• Σοφία Τακάογλου, οικονομολόγος εκπαιδευτικός, Ένωση Οικονομολόγων 

Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 



Διορθωτές τελικού 

• Χριστίνα Βασιλοπούλου 

• Γιώργος Καμαρινός 

• Ευάγγελος Καντας 

• Γεωργια Κουρεμαδη 

• Αθανασία Κωτσάκου 

• Κωστής  Λιόλιος 

• Δημήτρης Μαθιανάκης 

• Ηλίας Μηνάς 

• Αριστείδης Νότης 

• Γεώργιος  Παπανικολάου 

• Παναγιώτης Πρέντζας 

• Γιώργος Τζήρος 

• Μαρία Τζώρτζη 

• Λίνα Φιλιππάκη 

 

Οργανωτική επιτροπή 

• Αλέξανδρος Σκούρας, Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

• Νικόλαος Ρώμπαπας, Υπεύθυνος Διοργάνωσης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας, 

Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

• Γεώργιος Αρχόντας, διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και Οικονομικής Θεωρίας, 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

• Κωνσταντίνος Σαραβάκος, Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - 

Μάρκος Δραγούμης και Project Manager της Οικονομικής Ολυμπιάδας, Υπ. Δρ. 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

• Αλόνα Τατάροβα, Διευθύντρια επικοινωνίας, του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης. 

• Γιάννος Χατζηγεωργίου, Βοηθός εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ - 

Μάρκος Δραγούμης. 

 

 


