
H Ελληνική Πρωτοβουλία υποστηρίζει για τρίτη χρονιά την “Εικονική 

Επιχείρηση” του ΣΕΝ/ JA Greece 

 

 

Η Ελληνική Πρωτοβουλία στηρίζει για τρίτη συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εικονική 

Επιχείρηση”, το οποίο διεξάγεται από το SEN/JA Greece σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε όλη την 

Ελλάδα. Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» διδάσκει μαθητές λυκείου πώς να μετατρέψουν της 

επιχειρηματικές τους ιδέες σε πραγματικά προϊόντα. Η νικήτρια ομάδα θα μπορέσει να εκπροσωπήσει 

την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Εμπορική Έκθεση που διοργανώνεται από το Junior Achievement Europe. 

 

Μέσω της στήριξης του ΤΗΙ, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί σε έναν ευρύτερο αριθμό σχολείων, τόσο 

εντός, όσο και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρα. Ενδεικτική της επιτυχίας του 

προγράμματος είναι η συμμετοχή 130 σχολείων με 2.500 μαθητές και 130 μέντορες στο φετινό κύκλο. 

Στον προηγούμενο κύκλο, συμμετείχαν 120 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με 2.300 μαθητές. 

 

Η 12η Εμπορική Έκθεση Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "Trade Fair 2018", του ΣΕΝ/JA 

Greece, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Απριλίου στο “The Mall Athens”, με τη συμμετοχή 

σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου, ενώ η 

Έκθεση στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου στο “Mediterranean Cosmos”, με τη 

συμμετοχή σχολείων της Βορείου Ελλάδας και των νησιών του Ιονίου. 

 

Η στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο πρόγραμμα είναι ενδεικτική της μακροχρόνιας δέσμευσης 

της στην αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

 

Ο Μιχάλης Πρίντζος, THI’s Director of Programming, δήλωσε: “H Ελληνική Πρωτοβουλία είναι 

περήφανη που στηρίζει το Junior Achievement Greece στις προσπάθειες του να προάγει την 

επιχειρηματικότητα στους νέους της χώρας μας. Για να εμφυσήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στην 

Ελλάδα, πρέπει να διδάξουμε τους νέους να σκέφτονται και να ενεργούν καινοτόμα, να προσπαθούν 

πάντα να βελτιώνονται και να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. 

Πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece είναι 

καταλυτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου, και εμείς στην Ελληνική Πρωτοβουλία παραμένουμε 

σταθερά αφοσιωμένοι στο να τους στηρίζουμε”. 

 

Ο Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SEN/JA Greece, δήλωσε: "Το Σωματείο 

Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece βρίσκεται σε πολύ δυναμική, ανοδική πορεία 

και σε αυτό έχει συμβάλλει ουσιαστικά η Ελληνική Πρωτοβουλία. Η εκπαίδευση από την σχολική ηλικία 

στην επιχειρηματικότητα είναι απολύτως αναγκαία για τα παιδιά και την Ελλάδα και το ΣΕΝ/JA Greece 

είναι ο μοναδικός οργανισμός που εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε υπερήφανοι για τη 

συνεργασία μας με την Ελληνική Πρωτοβουλία και ευχόμαστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στο 

μέλλον έτσι ώστε να υλοποιήσουμε το όραμά μας, που είναι να φτάσει το πρόγραμμα Μαθητική 

"Εικονική Επιχείρηση" σε όλα τα Ελληνικά σχολεία". 
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