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2ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 από τις 9.00 έως τις 13.00 η παρουσίαση των μαθητικών σχεδίων 

που έλαβαν μέρος στο 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε 

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

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

Τα υποψήφια σχολεία και οι υπεύθυνοι καθηγητές, καθώς και οι τίτλοι του προγράμματος που παρουσίασε κάθε 

σχολείο παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 
ΜΜΕ 

 
ΠΡΟΣ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟI 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

1. 
 
 

«To Σαπούνι της Κρίσης» 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Βασιλική Παπαγιάννη 
Θεότη Οικονομίδου 

2.  
«Επιχείρησέ το» 

 

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ρόζη  Μαρίνα 

3. «Επιχειρώντας» ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 

Σταυροπούλου Δήμητρα 
Λιακοπούλου Ευστρατία 

4. «Παναρκαδική Ευωχία» ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ Πολυμενάκος Νικόλαος 
Βαρλάμος Αντώνιος 

 

5. «Στήσιμο  της  έναρξης μιας εικονικής  Τουριστικής   Επιχείρησης: Ένας 
νέος κόσμος γεννιέται στο Τουριστικό Γίγνεσθαι» 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ 

Βούλγαρη Ευαγγελία 
Περσίδης Ευθύμιος 
Τσώρου Ανδρονίκη 

Λαλουδάκης Δημήτριος 
 

6. «Μελισσοκομική Επιχείρηση στην περιοχή Μεγαλόπολης» ΕΠΑΛ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Δρακόπουλος Ιωάννης 
Παπαθανάση Αικατερίνη 
Λαγωνικάκος Νικόλαος 

7.  
«Marketing plan μιας υποθετικής επιχείρησης» 

 

ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Αϊνατζής Ιωάννης 
Θωμάς Χρήστος 

ΤΡΙΠΟΛΗ   18/5/2011 
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Οι μαθητές 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. Μαντά Παναγιώτη, Πρόεδρο του 

Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Τότση Νικόλαο, Πρόεδρο του Τμήματος Μεταποίησης του 

Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Δεληγιάννη Στεφανία, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Πρόεδρο της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας «Αγαπήνωρ», Γάκη Παύλο, Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας και Βίγλα 

Γιαννούλα, εκπρόσωπο 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 καλυτέρων ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία για την Επιτροπή, αφού όλες οι εργασίες ήταν πραγματικά αξιόλογες. 

Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση, έλαβε υπόψη την ιδέα αυτή καθαυτή, την παρουσίαση, την καινοτομία, το ρεαλισμό 

και την αρτιότητα του σχεδίου κάθε σχολείου. Μετά από σχετική ψηφοφορία και με πολύ μικρές διαφορές, τα 

αποτελέσματα του Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας έχουν ως εξής: 

 

               1ο βραβείο: 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ για το project με τίτλο ««Επιχείρησέ το» 
              
               2ο βραβείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, για το project με τίτλο «Επιχείρησέ το» 

 

3ο βραβείο: ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ, για το project με τίτλο «Παναρκαδική Ευωχία» 

 

Οριακά τέταρτο κατατάχθηκε το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης, με το project «Μελισσοκομική Επιχείρηση στην περιοχή 

Μεγαλόπολης», ενώ ακολούθησαν τα υπόλοιπα σχολεία. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δεν κέρδισαν ένα από τα 

τρία βραβεία, θα επιβραβευθούν με ιδιαίτερα αναμνηστικά δώρα από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. 

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 και το Δ/ντη κ. Π. Χαριτωνίδη, τους εκπροσώπους της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας κ. Γάκη και κα Βίγλα και τους υπεύθυνους 

καθηγητές των σχολείων, που βοήθησαν τα παιδιά σε αυτήν τους την προσπάθεια, για την άριστη συνεργασία και την 

επιτυχία και του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας 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. 

 


