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Οι µαθητές….ε�ιτυχηµένοι ε�ιχειρηµατίες 

 
Πρωτότυπες ιδέες, τη φαντασία και το επιχειρηµατικό τους πνεύµα παρουσίασαν οι βραβευµένοι 

µαθητές στην εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων του 2
ου

 Μαθητικού ∆ιαγωνισµού 

Επιχειρηµατικότητας 

 
Με στόχο να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια της επιχειρηµατικότητας, να συνεργαστούν, να σχεδιάσουν 

και να εφαρµόσουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µιας δράσης ή επιχείρησης διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόµενη 

φορά ο Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Επιχειρηµατικότητας από το Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise 

Europe Network,  µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του 

ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας. 

 

Στην εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων, που διεξήχθη µε επιτυχία το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου 

στις 6.30 το απόγευµα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, παρευρέθησαν ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας & 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Μισθός, Περιφερειακοί Σύµβουλοι, Αντιδήµαρχοι 

Αρκαδίας, ∆ιευθυντές Λυκείων, επιχειρηµατίες γονείς και φίλοι των συµµετεχόντων και πλήθος κόσµου. 

  

Μιλώντας µε µεγάλο ενθουσιασµό για τα σχέδια των παιδιών, που αναδεικνύουν τα αγροτικά, πολιτιστικά, 

τουριστικά στοιχεία της Αρκαδίας, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, στη 

διάρκεια του χαιρετισµού του, αναφέρθηκε µεταξύ άλλων, στην ελπίδα της νέας γενιάς που έρχεται να επενδύσει 

στην ανάδειξη και προβολή του «ελληνικού», του «αρκαδικού» πλούτου και στην κοινή δράση και συνεργασία. 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΜΜΕ 
 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ  1/10/2012 



Ο κ. Πέτρος Μισθός αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έδωσε ο διαγωνισµός στους µαθητές για να 

αναπτύξουν συνεργασίες µέσα στην σχολική και επιχειρηµατική κοινότητα και τόνισε ότι αυτές οι 

πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν την καινοτοµία και υιοθετούν την εξωστρέφεια ως βασική φιλοσοφία. 

 

Για την πρωτοτυπία των ιδεών των µαθητών και την εξοικείωση τους µε την  επιχειρηµατικότητα 

έκαναν λόγο ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κ. Πολύδωρος  Χαριτωνίδης 

και η υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας κα. Καλλιόπη ∆ηµητρέλη, ευχαριστώντας θερµά τον εµπνευστή της ιδέας, 

τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου καθώς και τους καθηγητές και γονείς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. 

 

 Πριν από τις παρουσιάσεις των βραβευµένων σχολείων έγινε µια σύντοµη παρουσίαση των συµµετεχόντων 

σχολείων:  2
ο
 ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  «To Σαπούνι της Κρίσης», ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ «Στήσιµο  

της  έναρξης µιας εικονικής, Τουριστικής   Επιχείρησης: Ένας νέος κόσµος γεννιέται στο Τουριστικό, Γίγνεσθαι», 

ΓΕΛ ΤΡΟΠΑΙΩΝ «Marketing plan µιας υποθετικής επιχείρησης», ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ «Μελισσοκοµική 

Επιχείρηση στην περιοχή Μεγαλόπολης», στα οποία στο τέλος της εκδήλωσης απονεµήθηκαν ειδικές τιµητικές 

πλακέτες για τη συµµετοχή τους. 

 

 Τα βραβεία έλαβαν τα σχολεία: 1
ο
 Βραβείο – 1500 ευρώ στο 1

ο
 ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ µε την εργασία 

«Επιχείρησέ το», 2
ο
 Βραβείο – 1000 ευρώ στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ µε την εργασία «Επιχειρώντας» και  3

ο
 

Βραβείο – 750 ευρώ στο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ, µε την εργασία «ΠΑΝ-Αρκαδική Ευωχία» 

 

 

Η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου ευχαριστεί για ακόµη µία φορά τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας, το ∆/ντη κ. Π. Χαριτωνίδη, καθώς και την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας κα. Καλλιόπη Δημητρέλη, 

για την άριστη συνεργασία και την επιτυχία αυτής της πρώτης προσπάθειας µε σκοπό την παρουσίαση της 

έννοιας της επιχειρηµατικότητας στους µαθητές. 

 



 

 

 



 


