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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece 
παρουσιάζει τις μαθητικές «επιχειρήσεις» του 2019  

σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα  
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: https://we.tl/t-xXcYwoCuzT 
 

Πάνω από 3.000 μαθητές και μαθήτριες από 160 Γυμνάσια και Λύκεια όλης της Ελλάδας 
συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό στο πρόγραμμα Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση 2019», 
του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece. Mε την καθοδήγηση και 
την υποστήριξη του ΣΕΝ/JA Greece, των καθηγητών και των εθελοντών (στελέχη επιχειρήσεων), 
τα παιδιά, μέσα σε λίγους μήνες, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, έχουν πετύχει ένα 
«επιχειρηματικό θαύμα»!  Το ΣΕΝ/JA Greece για να τιμήσει τους μικρούς «επιχειρηματίες», για 
να τους φέρει σε επαφή με το αγοραστικό κοινό και για να αξιολογήσει τη δουλειά τους,  
διοργανώνει κάθε χρόνο δύο μεγάλες Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Εκεί τα παιδιά παρουσιάζουν τα έξυπνα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και 
αξιολογούνται από την κριτική επιτροπή του οργανισμού. Για πρώτη φορά φέτος οι εκδηλώσεις 
ξεκινούν από τη Βόρεια Ελλάδα.  
 
Oι δύο Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις του ΣΕΝ/JA Greece θα πραγματοποιηθούν: 
 
Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο «Mediterranean Cosmos»   
Για τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας, της Ρόδου και της Κρήτης. 
Αθήνα: Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 στο «The Mall Athens», Μαρούσι  
Για τα σχολεία της Κεντρικής, της Νότιας Ελλάδας και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου. 
 
Οι Μαθητικές Εμπορικές  Εκθέσεις του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση 2019» θα είναι 
πανηγυρικές καθώς εορτάζονται τα 100 χρόνια του παγκόσμιου οργανισμού Junior 
Achievement Worldwide, παράρτημα του οποίου είναι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων/Junior Achievement Greece. Eπίσης, για πρώτη φορά φέτος, το πρόγραμμα Μαθητική 
«Εικονική Επιχείρηση 2019», έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.   
 
«Αποτελεί μεγάλη τιμή για τα παιδιά και το ΣΕΝ/JA Greece, η υποστήριξη του Προέδρου της 
Δημοκρατίας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior 
Achievement Greece  Μάρκος Βερέμης και τόνισε: «Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
αντιλαμβάνονται ότι αυτό το project είναι υψηλού κύρους και με μεγάλη αξία για τη ζωή τους και 
την Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος θα δούμε έφηβους «επιχειρηματίες» από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας ακόμα και από τους Φούρνους Ικαρίας. Τα παιδιά είναι έτοιμα να μας 
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καταπλήξουν με τις καινοτόμες ιδέες τους, που μπορούν να εξελιχθούν σε αληθινές 
επιχειρήσεις».  
 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΝ/JA Greece και Αντιπρόεδρος του Eκτελεστικού Συμβουλίου του 
Junior Achievement Europe, Αργύρης Τζικόπουλος δήλωσε: «To ΣΕΝ/JA Greece έχει καταξιωθεί 
στο χώρο ως ο μόνος μη κερδοσκοπικός φορέας που προάγει και στηρίζει την επιχειρηματικότητα 
στη μαθητική κοινότητα και έχει πλέον αγγίξει τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε επίπεδο οργάνωσης και 
συμμετοχής μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων. Γιορτάζοντας τα 100α γενέθλια του Junior 
Achievement Worldwide θα έχουμε τη δυνατότητα να συναναστραφούμε με τους νέους 
«επιχειρηματίες» της κοινωνίας μας, να αφουγκραστούμε  τις ανησυχίες τους και να 
σχεδιάσουμε από κοινού ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά». 

 
«Διαπιστώνουμε φέτος αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση των παιδιών από περιοχές 
όλης της Ελλάδας  για επιχειρηματικές λύσεις που ανταποκρίνονται με καινοτόμο τρόπο σε 
καίριες κοινωνικές ανάγκες, όπως θέματα προσβασιμότητας/κινητικότητας ατόμων τρίτης ηλικίας 
και διαπολιτισμικής συνύπαρξης», δήλωσε η Υπεύθυνη του Προγράμματος Μαθητική «Εικονική 
Επιχείρηση», Ελένη Χελιώτη και συμπλήρωσε: «Παραμένει βέβαια πάντα, όπως και τις 
προηγούμενες χρονιές, ως αντικείμενο πολλών μαθητικών επιχειρήσεων και βασικός 
προβληματισμός των παιδιών, το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της  
αξιοποίησης  νέων επαγγελματικών ευκαιριών, είτε υπό μορφή ενημέρωσης των νέων είτε με την 
έννοια της αξιοποίησης  τοπικών προϊόντων». 
 

Το πρόγραμμα των Μαθητικών Εμπορικών Εκθέσεων 2019 του ΣΕΝ/JA Greece 
 

Στις Εμπορικές Εκθέσεις συμμετέχουν συνολικά 100 Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα, 
60 στην Αθήνα και 40 στη Θεσσαλονίκη. To ΣΕΝ/JA Greece στήνει «περίπτερα» για τις 
Μαθητικές «Εικονικές Επιχειρήσεις» και εκεί τα παιδιά τοποθετούν τις αφίσες, τα φυλλάδια και 
τα έξυπνα προϊόντα τους, τα οποία θέτουν προς πώληση στο αγοραστικό κοινό. Τα περίπτερα 
των ομάδων επισκέπτεται και βαθμολογεί η κριτική επιτροπή του οργανισμού, ενώ τα έσοδα από 
τις πωλήσεις των προϊόντων των παιδιών διατίθενται σε φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς 
σκοπούς. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά (15-18 ετών) που την περιμένουν 
με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς εκεί τους δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουν την 
ανταπόκριση του κοινού και της κριτικής επιτροπής στο προϊόν τους και να γνωριστούν με 
μικρούς «επιχειρηματίες» άλλων σχολείων.  
 
Οι δύο Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις ξεκινούν στις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 15:00 με την 
απονομή των βραβείων των Εμπορικών Εκθέσεων και τον εορτασμό των 100 χρόνων του 
παγκόσμιου Junior Achievement. Θα απονεμηθούν 3 βραβεία στην Αθήνα και 3 στη 
Θεσσαλονίκη.   
 
Το παγκόσμιο πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης» -που υλοποιείται με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας- ωθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στην καινοτομία, τους δίνει χαρά, 
ελπίδα και προοπτική για το επαγγελματικό τους μέλλον, ενώ δημιουργεί τη βάση για την 
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ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές μας σε 
ένα έργο απαραίτητο για τα παιδιά και τη χώρα μας.   
Κύριοι Χορηγοί ΣΕΝ/JA Greece: MetLife, Citi Foundation, Εθνική Τράπεζα, General Mills, Hellenic 
Initiative, Πρεσβεία Η.Π.Α. στην Αθήνα, Accenture 
Χορηγοί Εμπορικών Εκθέσεων 2019: The Mall, Mediterranean Cosmos, Mondelēz International, 
Vision. 
Χρυσός Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean 
Χορηγοί Επικοινωνίας: EΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, KΟSMOS 93.6, ΕΡΑ Σπορ, Η Καθημερινή, 
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, epixeiro.gr, OPEN BEYOND TV, ΑCTION 24, 
Capital.gr, 95.2 Athens DeeJay, 969 Rock FM, Λάμψη 92.3, Τηλεθεατής, Τηλέραμα 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μαρία Γιαννέτου 
Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΣΕΝ/JA Greece 
6932102633 
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