
 
 

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό 
στην Αειφόρο Ανάπτυξη. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Envolve Entrepreneurship Greece (Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ) Δ.Τ. Envolve 
Entrepreneurship Greece) προκηρύσσει για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων της 
χώρας, τον «1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό 
στην Αειφόρο Ανάπτυξη», για το σχολικό έτος 2020-2021.  

Ο διαγωνισμός είναι ψηφιακά υπογεγραμμένος με αριθμό πρωτ. 109096/2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 
Σε μια τοπική και παγκόσμια οικονομία με ζητούμενο τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε υπόψιν μας ότι η ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 
του ανάγκες, θα πρέπει δηλαδή να είναι αειφόρος. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε τον «1ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη».  

 
Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στους μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα,  θέτοντας την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής 
τους.  

 
Σκοπός μας είναι μέσα από την ανάδειξη και την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων να 
δημιουργήσουμε τη νέα γενιά επιχειρηματιών, η δράση των οποίων θα είναι προσανατολισμένη 
στην αειφόρο ανάπτυξη και θα συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στη διατήρηση ενός βιώσιμου 
πλανήτη στο εγγύς μέλλον. Η προτεινόμενη δράση μακροπρόθεσμα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην εθνική οικονομία της χώρας, να ενισχύσει σημαντικά το προϊόν της τουριστικής βιομηχανίας, 
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και του τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας.  

 
Οι ομάδες των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν σε ψηφιακή 
πλατφόρμα την επιχειρηματική τους ιδέα, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), την τεκμηρίωση 
του αειφόρου προσανατολισμού και video με παρουσίαση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό του διαγωνισμού.  

  

 

 

 

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


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

• Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων όλων των Γυμνασίων και 
Λυκείων της χώρας. 

• Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες με ομαδικές συμμετοχές. Ατομικές 
συμμετοχές δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.   Μέγιστος αριθμός ομάδας 4 άτομα.  

• 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.  

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

• Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους. Η εταιρεία αναλαμβάνει την τήρηση των προσωπικών 
δεδομένων και τη μη διάθεσή τους σε τρίτους. Πρόσβαση στις αιτήσεις συμμετοχής θα έχουν 
μόνο η ομάδα αξιολόγησης και η κριτική επιτροπή.    

• Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες, τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Οι μαθητές/τριές Γυμνασίων και Λυκείων εκτός 
του νομού Αττικής, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, θα συμμετέχουν μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

• Στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση του διαγωνισμού, προβλέπονται και διαδικασίες 
αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωσή τους σε επόμενη σχολική χρονιά.  

• Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα (Envolve) που προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό ή για άλλον, από τις υποβληθείσες προτάσεις λόγω εμπορίας ή διαφήμιση και ότι 
η χρήση των προτάσεων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

• Ο φορέας διοργάνωσης, Envolve, αναλαμβάνει να διασφαλίσει όλη τη διαδικασία 
υλοποίησης του διαγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

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

• Διευκρινίζεται ότι η προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό θα να γίνει εκτός ωρολογίου 
προγράμματος  αξιοποιώντας τις υποδομές του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη σύγχρονη 
και ασύγχρονη εκπαίδευση (Open eclass και WebEx αντίστοιχα) καθώς και την ιστοσελίδα της 
διοργανώτριας εταιρείας (www.envolveglobal.org) .  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

• 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 

http://www.envolveglobal.org/
http://www.envolveglobal.org/


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 που προκρίθηκαν στην τελική φάση.  

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

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Θα απονεμηθούν βραβεία: Καλύτερης Επιχειρηματικής Ιδέας, Καινοτομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες και οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν, θα 
λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι νικητήριες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
υποδομές της διοργανώτριας εταιρείας, έτσι ώστε να συνεχίσουν την υλοποίηση της ιδέας τους σε 
μεγαλύτερη κλίμακα. 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

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  

• το  video παρουσίασης του τελικού τους προϊόντος/υπηρεσίας   

• την καινοτομία 

• την ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό του διαγωνισμού.  

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

 

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 

 

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


 


