
 

 

 

 

 

Η Μαθητική επιχείρηση του Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων, η Art-tech, 
κατέκτησε την 2η θέση στον Πανελλαδικό διαγωνισμό «Καλύτερη Μαθητική 
Εικονική Επιχείρηση 2021» του JA Greece,  που έγινε στις 12 Ιουνίου 2021! 
 

Το Junior Achievement Greece, παράρτημα του JA Worldwide, υλοποιεί 
προγράμματα επιχειρηματικότητας για εφήβους και φοιτητές. 

Το JA GREECE εμπνέει τους εφήβους να κάνουν τα όνειρά τους 
πραγματικότητα μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και 
επαγγελματικού προσανατολισμού. To μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο 
πρόγραμμα του Junior Achievement Greece είναι η "Μαθητική Εικονική 

Επιχείρηση" (για εφήβους 15 έως και 18 ετών) που προσφέρεται δωρεάν σε 
όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Ελλάδας, με την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας και υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

 

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 90 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα. Το 1ο 

βραβείο απένειμε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως 
στην μαθητική επιχείρηση FlowOn από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.Το 3ο βραβείο παρέλαβε η ομάδα StandbyMe από το ΓΕΛ 
Επισκοπής από τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο Πρόεδρο του ΣΕΒ. 

Το 2ο βραβείο στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική 
Επιχείρηση 2021» του Junior Achievement Greece απένειμε στην Art-tech από 

το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων ο κ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. 

 
 

https://www.facebook.com/FlowOn.jag/?__cft__%5b0%5d=AZWHmoLwUQObrZKBZo09So4WqqF37Cf3bPwLGVIStH06yg_69m-vdCzbvK9tGeK3FKsO78073_UhKQ3BIcNvYnRFGkFuEseO9QyQLWadEPERzzFZxnQruN5zTfht7cYEiMy0XgTjMNcqVdgeZ_-S25I9rVQZ7U7EAACztEwrxjBNXQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/art.tech.anavryta/?__cft__%5b0%5d=AZWOkL6FxtLdbEp2kbDg551ynwpSOr36-3-y2R17i0aqn1a798eU10c4MSaLTFZw13HUpGF5y2OxpM1J0dTkZkR3DI0lJEeT8Lc7EoURWENOxRDvU6sXocAOsEbWODkWWcQTWj-JkZ4btHSNZD3nRhw2pmILBzF2Xg9EMWO6_CMMDQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/christos.dimas.nd/?__cft__%5b0%5d=AZWOkL6FxtLdbEp2kbDg551ynwpSOr36-3-y2R17i0aqn1a798eU10c4MSaLTFZw13HUpGF5y2OxpM1J0dTkZkR3DI0lJEeT8Lc7EoURWENOxRDvU6sXocAOsEbWODkWWcQTWj-JkZ4btHSNZD3nRhw2pmILBzF2Xg9EMWO6_CMMDQ&__tn__=kK-R


Ο κ. Χρίστος Δήμας στην απονομή  του βραβείου είπε: 
 
«Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία την σημασία 

της επιχειρηματικότητας». 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό με τις εξαιρετικές τους ιδέες, στους καθηγητές και τους γονείς που 
υποστήριξαν τις ομάδες, αλλά και στους διοργανωτές που κάνουν θαυμάσια 

δουλειά. 
Σήμερα είχα την χαρά να απονείμω το 2ο βραβείο των νικητών για την 
«μαθητική εικονική επιχείρηση 2021» στο διαγωνισμό του Junior Achievement 
Greece στην Art - Tech από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων! 

 
Για πρώτη φορά φέτος αποφασίστηκε η παρουσία και της 2ης και 3ης ομάδας 
κάθε χώρας στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και συμμετοχή σε δύο στάδια. 
 

H Art-Tech θα συμμετέχει στα Public Choice Awards και στα Virtual Stands του 
Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Company of the Year Competition 2021 του JA 
Europe που διοργανώνει φέτος το JA Lithuania! 

H Art-Tech  δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2021 στο πλαίσιο του μαθήματος 
"Εργαστήρια Δεξιοτήτων", με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Μαρία 
Παπαχρήστου και συνεργάτες την καθηγήτρια κα. Μαρίνα Πανδή, την 

καθηγήτρια κα. Φανή Δαμιανάκη και τον Εθελοντή Εμπειρογνώμονα Δρ. 
Δημήτρη Θανασά, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται τα παιδιά στην 
επιχειρηματικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό οι 26 μαθητές του Γ3 τμήματος του ίδρυσαν την επιχείρηση 
Art-tech. Εφαρμόζοντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η  Art-
tech, μετατρέπει, κατ' επιλογή του πελάτη, φωτογραφίες του σε έργα Τέχνης 

βασισμένα σε στυλ ζωγραφικής και τεχνοτροπία γνωστών ζωγράφων 
(Ελλήνων και ξένων). Στη συνέχεια, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει 
τη διαμορφωμένη φωτογραφία σε αντικείμενο που επιλέγει (Print-On-Demand).  

 

 Οι μαθητές του Γ΄3 με τις καθηγήτριες κα. Μαρία Παπαχρήστου και Φανή Δαμιανάκη και τον εθελοντή-

μέντορα Δρ. Δημήτρη Θανασά 

https://www.facebook.com/christos.dimas.nd/?__cft__%5b0%5d=AZWOkL6FxtLdbEp2kbDg551ynwpSOr36-3-y2R17i0aqn1a798eU10c4MSaLTFZw13HUpGF5y2OxpM1J0dTkZkR3DI0lJEeT8Lc7EoURWENOxRDvU6sXocAOsEbWODkWWcQTWj-JkZ4btHSNZD3nRhw2pmILBzF2Xg9EMWO6_CMMDQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece/?__cft__%5b0%5d=AZWOTb2Ogw4dQ2Zn-A0Zwua46qFLT9o7_jpKJ01928a5mX2HCze7BJnCp1_e_Pgf1ekJ8Ksas8AE58KQT7XDw_g1RfXz9VM_4UXBPYDLzq09bykCkZaqe-pLLUKZrgbkOjbKk8WqGzzDMaXHjj5BvD_aXUZmMweW2xos-jb8WO8H3A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece/?__cft__%5b0%5d=AZWOTb2Ogw4dQ2Zn-A0Zwua46qFLT9o7_jpKJ01928a5mX2HCze7BJnCp1_e_Pgf1ekJ8Ksas8AE58KQT7XDw_g1RfXz9VM_4UXBPYDLzq09bykCkZaqe-pLLUKZrgbkOjbKk8WqGzzDMaXHjj5BvD_aXUZmMweW2xos-jb8WO8H3A&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/jaeurope/?__cft__%5b0%5d=AZWEkUar8rodcZGlXaZGnUKmOt-8M0YdNgxUYKvP0xUfd9Mfp6NAxc5oqQI8HUcdjnfsmmTwWVxOX461yw6NG1nwoXg2Tn99Gtb72MWLquCsuqaALGmnWxpiFJCCbxe3i8_SZ3Se1Z_OBzGrUzP9yCZRF3VYB-Cs1nbunkimhYvaFg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jaeurope/?__cft__%5b0%5d=AZWEkUar8rodcZGlXaZGnUKmOt-8M0YdNgxUYKvP0xUfd9Mfp6NAxc5oqQI8HUcdjnfsmmTwWVxOX461yw6NG1nwoXg2Tn99Gtb72MWLquCsuqaALGmnWxpiFJCCbxe3i8_SZ3Se1Z_OBzGrUzP9yCZRF3VYB-Cs1nbunkimhYvaFg&__tn__=kK-R


 
 

 

Η Διοίκηση της Art-tech: Αγγελίνα Τζανετή, Μιχάλης Πουλάκης, Κωστής Παπαδόπουλος,, Κων/νος 

Σαγματόπουλος, Ιωάννα Ξηρογιάννηα, Αριάδνη Μπουρδέκα, Μαριλίζα Πάτσκα, Εβίτα Τσότρα, ο 
εθελοντής-μέντορας Δρ. Δημήτρης Θανασάς και η καθηγήτρια Μαρία Παπαχρήστου 

 

 

 

 

Η 5αδα που εκπροσώπησε την Art-tech Ιωάννα Ξηρογιάννη, Αριάδνη Μπουρδέκα,  

Μαριλίζα Πάτσκα, Κων/νος Σαγματόπουλος, Μιχάλης Πουλάκης                                                        

 


