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Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  λα ζηαζνύλ 

αξωγνί  (Χνξεγνί) ζην δηαγωληζκό «Μαζεηώλ Δπηρεηξείλ 2019» 

 

  Αγαπηηά μέλη,    

 Το Δπιμεληηήπιο Σεππών ζε ζςνεπγαζία με ηη  Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Σεππών διοπγανώνει για 5η ζςνεσόμενη σπονιά ηον Γιαγυνιζμό 

Δπισειπημαηικόηηηαρ για ηο ζσολικό έηορ 2018-2019 με ηίηλο «Μαζεηώλ Δπηρεηξείλ», 

με ηην ςποζηήπιξη ηηρ  Γιεύθςνζηρ Σηήπιξηρ Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν (Υποςπγείο 

Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού – Γενική Γπαμμαηεία Βιομησανίαρ). 

Σηο Γιαγυνιζμό θα ζςμμεηάζσοςν ομάδερ μαθηηών – ηυν Νεπηαγωγείωλ, 

Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίωλ, ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σεξξώλ.  

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε εμνηθείωζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα. Δίναι ιδιαίηεπα ζημανηικό 

οι μαθηηέρ να πποζεγγίζοςν ηην έννοια ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ, διεπεςνώνηαρ ηιρ 

δςζκολίερ και ηιρ πποκλήζειρ ηος ζύγσπονος επισειπημαηία και ηαςηόσπονα να 

ζςνειδηηοποιήζοςν ηη ζςμβολή ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ ζηην ανάπηςξη ηηρ ηοπικήρ 

κοινυνίαρ. 

 Η ζπκκεηνρή ζην Μαζεηηθό Γηαγωληζκό θαηνρπξώλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

εξγαζίαο (ζε κνξθή θεηκέλνπ, βίληεν, παξνπζίαζεο, ηζηνζειίδαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πξωηόηππεο κνξθήο) ε νπνία ζα ζρεηίδεηαη κε ην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο.  

Οι επγαζίερ ηυν μαθηηικών ομάδυν θα αξιολογηθούν από επιηποπή η οποία θα 

αποηελείηαι από εκπποζώποςρ ηος Δπιμεληηηπίος Σεππών, ηηρ Γιεύθςνζηρ Σηήπιξηρ 

Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν (Υποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού – 

Γενική Γπαμμαηεία Βιομησανίαρ) και ηυν Γιεςθύνζευν Ππυηοβάθμιαρ και 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 
62122 ΕΡΡΕ 
ΣΗΛ.(23210)99711- 99739  
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Καηά ηην αξιολόγηζη ηυν επγαζιών θα ληθθούν ςπότη ηο παπαδοηέο ςλικό και ηα 

γενικόηεπα σαπακηηπιζηικά ηοςρ όπυρ είναι: η καινοηομία ζηην ιδέα, η 

ανηαγυνιζηικόηηηα, η ππυηοηςπία, η αξιοποίηζη ηυν ηοπικών πόπυν, η κοινυνική 

εςθύνη. 

Η παξνπζίαζε ηωλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή εκεξήζηα 

εθδήιωζε «Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γεκηνπξγίαο» ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δπηκειεηήξην Σεξξώλ ηελ Τεηάξηε 8 Μαΐνπ 2019. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο ηωλ εξγαζηώλ κε 

ηε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηηθώλ νκάδωλ ζε καζεηηθή εκπνξηθή έθζεζε κπξνζηά 

ζην Δπηκειεηεξηαθό Μέγαξν. 

Η επιηποπή κπίζηρ ηυν επγαζιών μεηά ηην αξιολόγηζη, θα πποκπίνει ηιρ μαθηηικέρ 

επγαζίερ οι οποίερ και θα βπαβεςηούν ζε ειδική Ημεπίδα Δπισειπημαηικόηηηαρ ζηιρ 

8/5/2019 με βπαβεία καθώρ και ειδικούρ επαίνοςρ και δώπα πος θα δοθούν ζε όλοςρ 

ηοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

    Σαρ καλούμε υρ επισείπηζη να ζηαθείηε απυγοί υρ Φοπηγοί ηυν βπαβείυν πος θα 

απονεμηθούν (Πιεξνθνξίεο: Α΄ Αληηπξόεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Σεξξώλ, θνο 

Γεκήηξηνο Γηαλλάθεο: 6944525105.) 

Με ηιμή 
Ο Ππόεδπορ 

 
 

Φπήζηορ Μέγκλαρ 


