
 
 

 Q&A  για τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 
Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα;  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) φάσεις :  

• Α’ Φάση (12 Σεπτέμβριου- 30 Οκτωβρίου): Αποστολή προκήρυξης διαγωνισμού μέσα από τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες.   

• Β’ Φάση (2 Νοεμβρίου – 27 Νοεμβρίου): Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία 
οι συντονιστές καθηγητές/τριες κάθε σχολείου θα κληθούν να υποβάλουν την αίτηση 
ενδιαφέροντος-συμμετοχής.   

• Γ’ Φάση (30 Νοεμβρίου – 14 Φεβρουαρίου): Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην 
οποία η κάθε ομάδα θα κληθεί να υποβάλει και να οριστικοποιήσει την επιχειρηματική της 
ιδέα, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), την τεκμηρίωση του αειφόρου 
προσανατολισμού και video με παρουσίαση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. Μετά την 
υποβολή των απαντήσεών τους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν οποιαδήποτε 
απάντησή τους. 

• Δ’ Φάση (15 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου): Αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων και 
ανακοίνωση των επιχειρηματικών προτάσεων (20) που προκρίθηκαν στην τελική φάση.  

• Ε’ Φάση (2 Απριλίου): Τελικός διαγωνισμός και βραβεύσεις.   

 
Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν; 

Ναι, δεν γίνονται δεκτές και ατομικές συμμετοχές. Προτείνουμε τη συμμετοχή ομάδας 3-4 μαθητών.  
 
Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός;  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων όλων των Γυμνασίων και 
Λυκείων της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι για κάθε μια 
ομάδα ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί,  να έχουν αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των 
μαθητών και ένας εκπαιδευτικός να οριστεί ως συντονιστής/στρια.  

 

Πώς δηλώνω συμμετοχή; 

Ο συντονιστής καθηγητής/τρια κάθε ομάδας οφείλει να συμπληρώσει την ψηφιακή αίτηση 
συμμετοχής, η οποία θα αναρτηθεί στο www.envolveglobal.org από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 27 
Νοεμβρίου 2020. 

 

Θα υπάρξει εκπαίδευση των συντονιστών πάνω στην πλατφόρμα; 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν υποστήριξη/επιμόρφωση μέσω 
τηλεδιάσκεψης – webinar, με σκοπό την εξοικείωση με την πλατφόρμα του διαγωνισμού.  

 

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;  

Οι συμμετέχουσες ομάδες του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν ως προς: 

• την επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό της μοντέλο-business plan  

• τον προσανατολισμό προς την αειφόρο ανάπτυξη   

• την ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας  

http://www.envolveglobal.org/


 
 

• το  video παρουσίασης του τελικού τους προϊόντος/υπηρεσίας   

• την καινοτομία 

• την ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του project;  

Όταν ανοίξει η πλατφόρμα οι μαθητές, ανά ομάδα, θα κληθούν να συμπληρώσουν με μορφή 
ερωτοαπαντήσεων σε πλατφόρμα τα παρακάτω βήματα:  
 
Βήμα 1: Εξώφυλλο  
Τίτλος Επιχείρησης, Ιδρυτές, Σχολείο, Λογότυπο επιχείρησης  

 
Βήμα 2: Περιγραφή Εταιρείας και ομάδας   

• Περίληψη: Ποιο είναι το προϊόν ή υπηρεσία που θα προσφέρει η επιχείρησή; Ποιοι είναι οι 
στόχοι της επιχείρησής και ποια είναι η αποστολή; (max 350 λέξεις) 

• Ποια είναι τα κύρια μέλη της ομάδας και ποιοι είναι οι ρόλοι τους.: 

• Ποια είναι η νομική μορφή της εταιρείας; 
 
Βήμα 3:  Έρευνα Αγοράς 

• Ποιος είναι ο προσανατολισμός στην αειφόρο ανάπτυξη;  

• Λεπτομερής Περιγραφή της Πρότασης: Θέλουμε να δούμε μία λεπτομερή περιγραφή της 
επιχειρηματικής  πρότασης: Πώς θα υλοποιήσετε το επιχειρηματικό σχέδιο; Σε ποια αγορά 
απευθύνεται η πρότασή; Ποιο πρόβλημα της αγοράς λύνεται; Πως θα προωθηθεί η 
εμπορική επιτυχία της εταιρείας; Ποιος είναι ο ανταγωνισμός; Υπάρχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα;  

• Add files: Μπορείτε να προσθέσετε υποστηρικτικά έγγραφα όπως φωτογραφίες ή 
παρουσίαση. Δεν είναι υποχρεωτικό  

 
Βήμα 4: Προϊόν/Υπηρεσία και Μάρκετινγκ & Πωλήσεις 

• Τι προϊόν/υπηρεσία θα παρέχει η επιχείρησή και ποια τιμολογιακή πολιτική θα 
ακολουθήσει; 

• Ποιες είναι οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που κάνει; Υπάρχει σχέδιο 
ανάπτυξης;  

• Πώς θα πουλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας; 

• Add files: Διαφημιστικό βίντεο διάρκειας 1-2 λεπτών με την παρουσίαση του προϊόντος.  
 
Βήμα 5: Οικονομικές Προβλέψεις 
θα υπάρχει πίνακας προς συμπλήρωση 
 
Βήμα 6:  Γιατί θέλετε να κερδίσετε το διαγωνισμό και οριστικοποίηση αίτησης.  
 

Υπάρχει οδηγός που αποσαφηνίζει τις έννοιες; 

Ναι, μπορείτε να τον βρείτε εδώ.  
 

Υπάρχει βραβείο;  

Θα απονεμηθούν βραβεία: Καλύτερης Επιχειρηματικής Ιδέας, Καινοτομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Οι νικητές θα αναδειχτούν από κριτική επιτροπή. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες 
και οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν, θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι νικητήριες ομάδες θα 

https://drive.google.com/file/d/1_cLdfeRmwjmGUyupTHRQUhnmsEBK6oGE/view?usp=sharing


 
 

έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν υποδομές της διοργανώτριας εταιρείας, έτσι ώστε να 
συνεχίσουν την υλοποίηση της ιδέας τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η λίστα των βραβείων θα 
ανακοινωθεί αργότερα.  
  

Θα υπάρξει τελετή απονομής; 

Στην τελική φάση, οι 20 καλύτερες ομάδες θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, ώστε να 
γίνει η ανάδειξη των νικητών. Η τελετή θα είναι ανοιχτή και στο κοινό. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 
εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19 για τη νέα σχολική χρονιά δεν είναι προβλέψιμη, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει η δυνατότητα «ζωντανού» διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας βίας δύναται η 
διοργάνωση ψηφιακής τελετής και αποστολή των βραβείων στους νικητές.  
 
Διοργάνωση: Envolve Entrepreneurship Greece (Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ)  

Συντονισμός: Αλέξανδρος Νούσιας 

Επικοινωνία: τηλ. +30 216 809 9155 

Web: www.envolveglobal.org  

Email: teamgr@envolveglobal.org 

 

 
 


