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Ακινα, 16 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ), ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 100 χρόνων από τθν ίδρυςι του,
προκθρφςςει τον Πρϊτο Μακθτικό Διαγωνιςμό ςτα Οικονομικά «ΕΡΜΗ» για μακθτζσ Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ.
Η οργάνωςθ και διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ αναλαμβάνεται, με τθν ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ
(Φ15/178112/Δ2/14-11-2019), από το ΟΠΑ, ςε ςυνεργαςία με το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ και
τθν Ζνωςθ Οικονομολόγων Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
κοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι να κακιερωκεί ωσ ετιςιοσ κεςμόσ άμιλλασ οικονομικϊν γνϊςεων ανάμεςα
ςτουσ μακθτζσ Λυκείου ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ζφεςθ των υποψθφίων φοιτθτϊν
ςτισ οικονομικζσ ςπουδζσ και να δθμιουργθκοφν κίνθτρα ςτθν νζα γενιά, προκειμζνου να αποκτιςει
καλφτερθ πλθροφόρθςθ και γνϊςεισ για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ. Γενικότερα, αποςκοπεί ςτο να προάγει
τθν οικονομικι παιδεία ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ και να κινθτοποιιςει τουσ μακθτζσ Λυκείου να αςχολθκοφν
ςυςτθματικά με τισ οικονομικζσ ςπουδζσ, ϊςτε οι τελευταίεσ να αποτελζςουν προτεραιότθτα ςτισ
επιλογζσ τουσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό κα εξετάηονται γραπτά ςτο γνωςτικό αντικείμενο των Οικονομικϊν,
όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τθ ςχετικι διδακτζα φλθ του Λυκείου, αλλά και τισ ευρφτερεσ γνϊςεισ και
αναφορζσ που περιζχονται ςε άλλα παρεμφερι βιβλία του Λυκείου.
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί το άββατο 28 Μαρτίου 2020 και ϊρα 09:00-12:00 ςε επιλεγμζνα
εξεταςτικά Κζντρα που κα ανακοινωκοφν εγκαίρωσ. Ο Διαγωνιςμόσ κα είναι γραπτόσ και κα λάβουν
επαίνουσ οι πρϊτοι επιτυχόντεσ που κα αναλογοφν ςε ποςοςτό 3% από το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςε
εκνικό επίπεδο και οι πρϊτοι επιτυχόντεσ που κα αναλογοφν ςε ποςοςτό 5% ςε περιφερειακό επίπεδο.
Η υποβολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτον διαγωνιςμό κα γίνει θλεκτρονικά
ςτον ςφνδεςμο www.diagonismos.ermis.aueb.gr .
Προκεςμία υποβολισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: 1 – 31 Ιανουαρίου 2020.
Η ςυμμετοχι των μακθτϊν δεν κα επιφζρει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτουσ ίδιουσ και τα ςχολεία.
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Τπεφκυνθ επικοινωνίασ: κα Χριςτίνα Βάγγθ (info@diagonismos.ermis.aueb.gr).

Σμιμα Δθμοςίων χζςεων ΟΠΑ

