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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  26/07/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/120805/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
;;;; ΚΟΙΝ:    Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 

              Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διοργάνωσης του 6ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας «Μαθητών Επιχειρείν» για 

μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Σερρών – σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 118311/Δ2/23-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 352/24-6-2019 έγγραφό σας με θέμα «Διοργάνωση 6ου Διαγωνισμού 
«Μαθητών Επιχειρείν» για το σχολικό έτος 2019-2020» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 
Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Διαγωνισμού 
Επιχειρηματικότητας «Μαθητών Επιχειρείν» του ΚΕΣΥ Σερρών, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες 
Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2019-2020 και διοργανώνεται με 
την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών και της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας). 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών/-τριων (τουλάχιστον 2 μαθητές/-
τριες σε κάθε ομάδα) των Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 
η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξοικείωση με την έννοια της επιχειρηματικότητας και την 
επιχειρηματική κουλτούρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές/-τριες να προσεγγίσουν την έννοια της 
επιχειρηματικότητας διερευνώντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία και 
ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της τοπικής 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες    : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)

: Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)

Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε)

Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’

---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ 
---

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
mail@kesy.ser.sch.gr 

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:mail@kesy.ser.sch.gr


κοινωνίας συμπληρώνοντας στο επαγγελματικό πλάνο της προσωπικής τους σταδιοδρομίας την 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση. 

Η συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό κατοχυρώνεται με τη δημιουργία εργασίας (σε μορφή 
κειμένου, βίντεο, παρουσίασης, ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης πρωτότυπης μορφής), η οποία θα 
σχετίζεται με το σχεδιασμό και τη ανάπτυξη μιας εικονικής επιχείρησης.

Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική ημερήσια εκδήλωση «Φεστιβάλ 
Μαθητικής Επιχειρηματικής Δημιουργίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Σερρών κατά 
τη διάρκεια του 2ου τετραμήνου του σχολικού έτους 2019-2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 
δοθεί η δυνατότητα δια ζώσης παρουσίασης των εργασιών με τη συμμετοχή των μαθητικών ομάδων σε 
μαθητική εμπορική έκθεση. 

  Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, 
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
μαθητών και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό.
2) Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των σχολικών 
μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 
3) Η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των 
διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και να μην υπάρξουν χορηγοί και 
διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού. 
4) Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, να αποσταλούν στο Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα 
αποτίμησης του διαγωνισμού. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας».

Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 
Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                   ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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