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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 στις 11.00 το πρωί η παρουσίαση των μαθητικών projects που 

έλαβαν μέρος στο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία 

με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΣΥΠ Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την 

ενημέρωση των μαθητών και μια πρώτη επαφή τους με την έννοια και την αξία της επιχειρηματικότητας. 

Οι μαθητές πέντε σχολείων της Αρκαδίας και συγκεκριμένα α) του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης, με υπεύθυνη 

καθηγήτρια την κα Τζανή Ελένη, ΠΕ02 β) του Γυμνασίου Νεστάνης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Τζανή Ελένη, Δ/ντρια 

Γυμνασίου Νεστάνης γ) του 4ου Λυκείου Τρίπολης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Ρόζη Μαρίνα,  ΠΕ13 δ) του ΕΠΑΛ 

Άστρους, με υπεύθυνο καθηγητή τον κο Πολυμενάκο Νίκο, ΠΕ02 και ε) του Γενικού Λυκείου Λεωνιδίου, με υπεύθυνη 

καθηγήτρια την κα Γολεγού Ελένη, ΠΕ09, παρουσίασαν στην πενταμελή Επιτροπή του Διαγωνισμού τα φιλόδοξα 

επιχειρηματικά τους σχέδια, τα οποία πραγματικά εντυπωσίασαν όλα τα μέλη της Επιτροπής, που αποτελούνταν από τους 

κ.κ. Μπουντρούκα Ιωάννη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη, Πρόεδρο της ΟΕΒΑ και 

μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Βράτιμο Χρήστο, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Βίγλα 

Γιαννούλα, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας και Γάκη Παύλο, Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας. 

Όλες οι προτάσεις που παρουσίασαν οι μαθητές είχαν δουλευτεί με πολύ μεράκι από τα παιδιά και διέθεταν 

πρωτοτυπία και φαντασία που σπάνια απαντάται στους «μεγάλους» επίδοξους επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα όλη η 

εργασία τους διακρίνονταν από σοβαρότητα και επαγγελματισμό που εξέπληξε την Επιτροπή. Η αξιολόγηση και η επιλογή 

των καλύτερων ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία για την Επιτροπή, αφού όλες οι εργασίες ήταν πραγματικά αξιόλογες. 

Μετά από σχετική ψηφοφορία και με πολύ μικρές διαφορές, τα αποτελέσματα του Μαθητικού Διαγωνισμού 

Επιχειρηματικότητας έχουν ως εξής: 

 

1ο βραβείο – 1500 ευρώ: ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ για το project με τίτλο «Το ξαναζωντάνεμα ενός ερημωμένου χωριού του 

Πάρνωνα και η μετατροπή του σε πρότυπη Αγροτουριστική – Οικονομική – Πολιτιστική μονάδα» 

2ο βραβείο – 1000 ευρώ: 4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για τη δημιουργία της εικονικής επιχείρησης «ARCADIA 

TEMPO A.E.», ένα πολύ-χώρο για ψυχαγωγία, διασκέδαση, άθληση, αναψυχή 

3ο βραβείο – 750 ευρώ : 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για τη δημιουργία, έκδοση και προώθηση εφημερίδας  
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Βραβείο συμμετοχής (500 ευρώ) - Λύκειο Λεωνιδίου, για την αξιοποίηση της Λίμνης Πελιάς  

- Γυμνάσιο Νεστάνης, για την πρόταση δημιουργίας Γεωργικής Σχολής στην 

Αρκαδία 

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους μαθητές και στα σχολεία σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε 

ημερομηνία και χώρο που θα συμφωνηθεί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.  

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θέλει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας, το Δ/ντη κ. Π. Χαριτωνίδη, καθώς και την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ κα Γ. Βίγλα, για την άριστη συνεργασία και την 

επιτυχία αυτής της πρώτης προσπάθειας με σκοπό την παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικότητας στους μαθητές. 

Η ανταπόκριση των παιδιών και κυρίως η ποιότητα της δουλειάς τους μας δίνει πραγματικά ελπίδα για το μέλλον. 

 

 

 

 
 
 



 


