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ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Young Business Talents είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα με μορφή Διαγωνισμού στη 
Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα με Προσομοιωτή που υλοποιείται διαδικτυακά (OnlLine), με 
σκοπό να δώσει με βιωματικό τρόπο σε Μαθητές Λυκείων (Α’-Β’-Γ’ Γενικών, Επαγγελματικών 
και κάθε Λυκείου) τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και διαχείρισης της δικής τους εικονικής 
εταιρείας με την ομάδα τους (3-4 άτομα) Το πρόγραμμα και όλα τα οφέλη που αυτό προσφέρει,  
είναι εντελώς δωρεάν για τους νέους.

ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΑΜΑ

Η εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα οι καθηγητές-εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια οι μαθητές, 
να έχουν στη διάθεσή τους πρωτοποριακά εργαλεία, που τους επιτρέπουν :

• Να κάνουν πρακτική και να μαθαίνουν από την εμπειρία.

• Να διαθέτουν ένα εργαστήριο οικονομίας, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

• Την καλλιέργεια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στους νέους.

• Άμεση εφαρμογή της θεωρίας.

• Καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες.

• Βελτίωση του Βιογραφικού τους.

• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και εποικοδομητικές συμπεριφορές.

• Να δώσουν δυναμισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Να δώσουν εφόδια και να βοηθήσουν το μέλλον των νέων ανθρώπων και οικογενειών τους.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θέτει στη διάθεση των δικαιούχων, εκπαιδευτικών, σχολείων 
και μαθητών, τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους που 
περιγράφονται παραπάνω, σε ένα παιγνιώδες περιβάλλον. Το πρόγραμμα Young Business 
Talents είναι δωρεάν χάρη στην ολική χρηματοδότηση το 2022-23 από το κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ 
ΜΠΌΔΟΣΑΚΗ.

ΤΡΙΤΟ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ.

Διοργανωτής του Young Business Talents 2022-23 είναι η ARC Νέων & Ζωής Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο εξής : ‘Η Διοργάνωση’.

Για να εφικτή η εκπλήρωση της Αποστολής του προγράμματος, απαιτούνται πολλοί ανθρώπινοι 
και οικονομικοί πόροι, και γι’ αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους σαν Διοργανωτές και Συνεργάτες, 
ιδρύματα που στο πλαίσιο των προγραμμάτων ‘Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης’ τους, θέτουν 
υπό την αιγίδα τους και χορηγούν το πρόγραμμα, καθιστώντας έτσι δυνατή την εντελώς δωρεάν 
παροχή του στους δικαιούχους-αποδέκτες.
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ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Με σκοπό την εισαγωγή στοιχείων παρακίνησης και διασκέδασης για τους μαθητές, το 
πρόγραμμα παρουσιάζεται σε αυτούς σαν ένας διαγωνισμός στον οποίο οι μαθητές θα πρέπει 
να προχωρήσουν περνώντας από διαφορετικές φάσεις διοίκησης των δικών τους επιχειρήσεων. 
Έτσι, υπάρχει ένα περιεχόμενο και ένα περιβάλλον, όπου το περιεχόμενο είναι η πρακτική (το 
σημαντικό) και το περιβάλλον ο διαγωνισμός.

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι καθηγητές καταγράφονται και οι μαθητές κάνουν εγγραφή 
με την ομάδα τους, σαν τελικοί αποδέκτες του, προκειμένου να συμμετάσχουν.

ΠΕΜΠΤΟ - ΕΝΤΑΞΗ.

Μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι καθηγητές και οι μαθητές τους που φοιτούν στο :

• Γενικό, ενιαίο Λύκειο. 

• Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

• Σχολές κατάρτισης και τεχνικής εκπαίδευσης, προ-πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Θα πρέπει να είναι μεταξύ 15 και 22 ετών τον Μάρτιο του έτους που λαμβάνει χώρα η 
διαδικασία που ονομάζεται ‘Τελικός’. Αν είναι κάτω των 15 και άνω των 22 δικαιούνται 
συμμετοχής το πρόγραμμα, αλλά όχι στον Τελικό.

Θα πρέπει να σπουδάζουν σε ένα σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της ελληνικής επικράτειας, και 
να ακολουθούν το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

ΕΚΤΟ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Το Young Business Talents υλοποιείται εξ αποστάσεως και τόσο η χρήση του κύριου εργαλείου, 
ενός Προσομοιωτή 3ης γενιάς, όσο και οι επικοινωνίες, η εκπαίδευση, κλπ, πραγματοποιούνται 
μέσω του διαδικτύου.

Οι μαθητές διαμορφώνουν ομάδες των τριών ή τεσσάρων μελών, και ανήκουν όλοι στο ίδιο 
σχολείο ή εκπαιδευτικό κέντρο, και κατά προτίμηση στο ίδιο σχολικό έτος. Οι ομάδες θα πρέπει 
να διοικήσουν τις επιχειρήσεις τους συντάσσοντας Επιχειρηματικά Σχέδια που αποτελούνται 
από Αποφάσεις.

Ο διαγωνισμός έχει πέντε φάσεις, όπου κατατίθενται τα εξής Επιχειρηματικά Σχέδια σε 
αντίστοιχα εταιρικά ‘έτη’ :

1. Πρώτος Γύρος :    2 Επιχειρηματικά Σχέδια (δοκιμαστικά, χωρίς βαθμολογία)

2. Δεύτερος Γύρος :  3 Επιχειρηματικά Σχέδια.

3. Τρίτος Γύρος :       3 Επιχειρηματικά Σχέδια.
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4. Ημιτελικά :             3 Επιχειρηματικά Σχέδια.

5. Εθνικός Τελικός: 3 Επιχειρηματικά Σχέδια (με φυσική παρουσία ομάδων)

Στην αρχή κάθε φάσης (Γύρου) το επιχειρηματικό παιχνίδι αρχίζει ξανά από την αρχή, με τον 
αρχικό Ισολογισμό του Σεναρίου, μηδενίζονται δηλαδή και δεν μετράνε οι Αποφάσεις και τα 
Αποτελέσματα της προηγούμενης. Επίσης σε κάθε νέο Γύρο οι ομάδες θα ανακατανέμονται σε 
νέες Προσομοιώσεις (‘ομίλους’ των 5 ‘εταιριών’).

Ο Τελικός θα είναι με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, και είναι στη διακριτική ευχέρεια 
της Διοργάνωσης να επιλέξει τον χώρο υλοποίησης, ενώ είναι σε θέση να ακυρώσει το 
χαρακτηριστικό της φυσικής παρουσίας για λόγους  ανωτέρα βίας (πχ πανδημία).

Ο τόπος υλοποίησης θα γνωστοποιηθεί στους φιναλίστ με επαρκή χρονικά προειδοποίηση, 
ώστε να τους δώσει χρόνο να οργανώσουν την μετακίνησή τους.

Οι φάσεις δεν είναι προκριματικές, ως εκ τούτου δεν διαγράφεται καμία ομάδα από το 
διαγωνισμό κατά τη διάρκειά του έως και τα Ημιτελικά. Διαγράφονται μόνο οι ομάδες που 
εγκαταλείπουν το πρόγραμμα ή εκείνες που παραβιάζουν τους κανόνες. Μόνο από τα Ημιτελικά 
προκρίνονται στον Τελικό 75 ομάδες.

ΕΠΤΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

Στο Ημερολόγιο, που θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο 2022 στην ιστοσελίδα ΥΒΤ, θα 
παρουσιαστούν:

• Οι χρονικές προθεσμίες, ημερομηνίες και ώρες για την εισαγωγή των Αποφάσεων σε κάθε 
μια από τις φάσεις (Γύρο).

• Ο αριθμός των ‘ετών’ – Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα έχει κάθε Γύρος, εκτός από τον 
Τελικό που θα κοινοποιηθεί στους φιναλίστ.

Το Ημερολόγιο μπορεί να τροποποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας, και αν συμβεί αυτό, θα 
ανακοινωθεί στους καθηγητές και στις ομάδες με επαρκή προειδοποίηση.

ΟΚΤΩ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Για την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν δεόντως, ατομικά, τη 
φόρμα αίτησης εγγραφής που θα είναι διαθέσιμη μέσω συνδέσμου (‘Εγγραφή’) στην ιστοσελίδα 
του ΥΒΤ, με τη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Για να συμμετάσχει, είναι απαραίτητο για κάθε συμμετέχοντα να περιλαμβάνονται στο έντυπο 
αίτησης εγγραφής τα ζητούμενα δεδομένα σωστά, καθώς και η αποδοχή του των παρόντων 
όρων και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτύου.

Κάθε ομάδα θα ορίσει ένα εκπρόσωπο, υπεύθυνο για την εγγραφή της ομάδας μέσα από την 
ιστοσελίδα ΥΒΤ, όπου θα εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο το όνομα της ομάδας και το e-mail 
επικοινωνίας του.
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Σε αυτό το e-mail θα φτάσει ένα μήνυμα με τον κωδικό της ομάδας για την πρόσβασή της στον 
προσομοιωτή, σε ιδιωτικό της χώρο, όπου θα εισάγει τις αποφάσεις της. Για να ολοκληρώσει 
την αίτησή του για την ατομική εγγραφή, ο εκπρόσωπος πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα 
εγγραφής καθώς και τα e-mails των συμπαικτών του στην ομάδα, στους οποίους θα σταλεί με 
τη σειρά τους, μια πρόσκληση (μήνυμα με σύνδεσμο) για να εγγραφούν ατομικά.

Η ομάδα θα έχει ολοκληρώσει την αίτηση για συμμετοχή στο Young Business Talents, όταν όλα 
τα μέλη της έχουν καταχωρηθεί & εγγραφεί σωστά ατομικά. Όταν συμβεί αυτό, όλα τα μέλη της 
ομάδας θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την εγγραφή 
τους.

Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο αίτησης για ένταξη στο 
διαγωνισμό προς τη Διοργάνωση,  στην προθεσμία των ημερομηνιών που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων και των καθηγητών θα περιληφθούν στη βάση δεδομένων του 
διαγωνισμού και θα παρέχονται στους Διοργανωτές, οι οποίοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν 
για να επικοινωνούν με τους καθηγητές και τους συμμετέχοντες και να τους καθοδηγούν.

Δεν μπορούν να εγγραφούν άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Η 
Διοργάνωση μπορεί να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια για την ένταξη ή τον αποκλεισμό των 
συμμετεχόντων καθώς και για τον καθορισμό των ποσοστώσεων & ανωτάτου ορίου 
συμμετοχής.

Η περίοδος των εγγραφών μελών στο Young Business Talents θα δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα και facebook.

ΕΝΝΕΑ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

1. Οι αιτήσεις εγγραφής που δεν είναι πλήρεις, δεν είναι κανονικές ή ληφθούν εκτός των 
καθορισμένων προθεσμιών, θα απορριφθούν.

2. Η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγξει την ταυτότητα των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όσα έγγραφα τους ζητήσει 
η Διοργάνωση για τη διακρίβωση της ταυτότητάς τους, και να παράσχουν τα σωστά 
στοιχεία, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες 
Όρους. 

3. Σε καμιά περίπτωση το ίδιο άτομο δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από μία ομάδα. 
Εάν το κάνει θα αποκλειστεί αυτόματα από τον διαγωνισμό και θα απαγορευτεί η 
συμμετοχή του σε οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό που θα διενεργήσει στο μέλλον η 
Διοργάνωση.

4. Η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό για λόγους ανωτέρας βίας. 

5. Η Διοργάνωση δεν θα έχει καμιά ευθύνη για την πρόσβαση στο Internet μέσω των 
διακομιστών (servers) με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός και θα 
φιλοξενείται το περιεχόμενο, είτε πρόκειται για βλάβες της καλωδίωσης, των routers, των 
κόμβων πρώτου επιπέδου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
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6. Η συμμετοχή στο Young Business Talents σημαίνει τη ρητή αποδοχή αυτών των ‘Ορων, 
του Κώδικα Συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, των τεχνικών κριτηρίων 
προγραμματισμού και της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

7. Οι πιθανές ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνουν οι ομάδες ή την 
κατάταξή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την εξέλιξη του 
διαγωνισμού, θα επιλύονται με οριστικό τρόπο από την Διοργάνωση σύμφωνα με τα 
κριτήρια τίθενται στους παρόντες Όρους. 

8. Η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει οποιαδήποτε ομάδα 
σε περίπτωση που εντοπίσει κάποια παρατυπία πριν ή κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού. Επίσης, (η Διοργάνωση) διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό για όσα άτομα δεν έχουν ή δεν είχαν συμφωνήσει (σε  προηγούμενους 
διαγωνισμούς) με τους παρόντες Όρους.

9. Οι καθηγητές έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν συμμετέχοντες και ομάδες και να 
επιτρέπουν ή όχι οποιαδήποτε αλλαγή ή διαγραφή των μαθητών τους.

10. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να γίνει αλλαγή ενός από τα μέλη της 
ομάδας. Αλλαγή σημαίνει αντικατάσταση ενός μέλους από άλλο, το οποίο συμμετέχει 
στο πρόγραμμα, καθώς και διαγραφή ενός από τα μέλη της. 

11. Τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να διαγράψουν από το πρόγραμμα ένα μέλος της ανά 
πάσα στιγμή, υπό τον όρο ότι περισσότεροι από το 51% της ομάδας συμφωνούν με τη 
διαγραφή και ότι η ομάδα δεν θα μείνει με λιγότερα από 3 μέλη. Για να μη μείνει με 2 
μέλη η ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα ‘μεταγραφής’ ενός μέλους άλλης ομάδας από το 
ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για να γίνει η διαγραφή από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική 
μια επιστολή προς τη Διοργάνωση (email) που θα υπογράφεται από τα μέλη που 
πραγματοποίησαν την διαγραφή, ή από τον καθηγητή. Οι διαγραφόμενοι θα χάσουν 
κάθε δικαίωμα να συνεχίσουν στο πρόγραμμα και σε κάθε βραβείο που θα μπορούσε να 
λάβει η ομάδα. 

12. Η υποστήριξη των καθηγητών ή άλλων προσώπων σε μία ομάδα, θα πρέπει να 
περιορίζεται στην διδασκαλία. Εάν η Διοργάνωση εντοπίσει υπερβολική συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων από τον καθηγητή, μπορεί να διαγράψει την ομάδα. 

13. Οι ομάδες ή εγγεγραμμένοι μαθητές οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να 
συνεχίσουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιούν την αποχώρησή τους στη 
Διοργάνωση μέσω e-mail, στη διεύθυνση που θα βρουν στην ιστοσελίδα.

ΔΕΚΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.

Θα ονομάζεται εταιρία κάθε ομάδα συμμετεχόντων στις διακριτές φάσεις του διαγωνισμού, σε 
μια ‘αγορά’ αποτελούμενη από 4 ή 5 εταιρίες, περιλαμβανομένης της δικής τους, η οποία θα 
αποκαλείται Προσομοίωση.

Στην αρχή κάθε φάσης, οι ομάδες που συμμετέχουν θα κατανέμονται σε προσομοιώσεις.
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Κάθε ‘εταιρία’ θα πρέπει να εκπονήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό Επιχειρηματικών Σχεδίων (ή 
Προγραμμάτων Διοίκησης – Business Plans) με χρονικό ορίζοντα ενός έτους προσομοίωσης σε 
κάθε φάση. (Το κάθε ‘έτος’ διαρκεί μια ημερολογιακή εβδομάδα).

Όλες οι εταιρίες θα αρχίσουν κάθε φάση ξεκινώντας από την ίδια κατάσταση (Ισολογισμός) και 
με τα ίδια στοιχεία (Σενάριο).

Κάθε ομάδα θα λάβει έναν κωδικό πρόσβασης τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αίτησης 
εγγραφής. Κάθε ομάδα θα διατηρήσει αυτόν τον κωδικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
θα τον χρησιμοποιεί για πρόσβαση στον Προσομοιωτή σε κάθε φάση. 

Θα οριστούν στο Ημερολόγιο καταληκτικές ημερομηνίες και ώρες για την καταχώρηση των 
αποφάσεων κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου (κάθε ‘έτος’), μετά την πάροδο των οποίων ο 
Προσομοιωτής θα κλειδώνει για να επεξεργαστεί τις αποφάσεις που έχουν εισάγει οι ομάδες, 
και θα διεκπεραιωθούν τα αποτελέσματα προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά ως χρήστες. Το ‘Ημερολόγιο’ του Διαγωνισμού, θα δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα ΥΒΤ.

Κάθε εταιρία αγνοεί τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της, εκτός από εκείνα που μπορεί να 
λάβει κανείς μέσα από τις μελέτες Έρευνας Αγοράς.

Με βάση τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν ένα νέο Επιχειρηματικό 
Σχέδιο για ένα νέο εικονικό ‘έτος’, που θα δώσει νέα αποτελέσματα τα οποία θα ακολουθήσουν 
την ίδια διαδικασία με τα προηγούμενα.

ΕΝΤΕΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Το κριτήριο κατάταξης θα ποικίλει ανάλογα με τη φάση που διανύει ο διαγωνισμός, και τα 
κριτήρια είναι τα εξής:

1. Οι ομάδες θα κατανεμηθούν σε ‘αγορές’ των 5 εταιριών σε κάθε φάση του διαγωνισμού.

2. Στον 1ο Γύρο και στον 2ο Γύρο θα περιληφθούν στην ίδια προσομοίωση ομάδες του ίδιου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, εφόσον είναι δυνατόν. Όταν δεν είναι δυνατόν, οι ομάδες θα 
ομαδοποιούνται τυχαία. Στις άλλες φάσεις θα υπάρχει ενημέρωση πριν από κάθε μορφή 
ομαδοποίησης ομάδων σε προσομοιώσεις, που μπορεί να είναι με διαφορετικά συστήματα, 
όπως κρίνεται απαραίτητο σε κάθε φάση.

3. Πρόκριση στον Δεύτερο Γύρο: Θα προκριθούν στον 2ο Γύρο όλες οι ομάδες που 
συμμετείχαν στη Φάση του 1ου Γύρου και καταχώρησαν τουλάχιστον ένα πλήρες 
Επιχειρηματικό Σχέδιο στον Προσομοιωτή. 

4. Πρόκριση στον Τρίτο Γύρο και στα Ημιτελικά : Θα προκριθούν στους Γύρους αυτούς όλες οι 
ομάδες που συμμετείχαν στη Φάση του προηγούμενου Γύρου και καταχώρησαν 
τουλάχιστον τα Επιχειρηματικά Σχέδια 2 και 3 (‘ετών’ 2 και 3) ολοκληρωμένα στον 
Προσομοιωτή.



   

8

5. Θεωρείται ότι μία συμμετέχουσα ομάδα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εάν και στα 
Ημιτελικά καταχώρησε τουλάχιστον τα Επιχειρηματικά Σχέδια 2 και 3. 

6. Εάν στο τέλος οποιασδήποτε φάσης η Διοργάνωση διαπιστώσει ότι μια ομάδα δεν 
συμμετέχει, αυτή θα αποκλειστεί αυτόματα.

7. Εάν σε οποιαδήποτε φάση η Διοργάνωση διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες ομάδες 
ενεργούν με τρόπο αντικανονικό, ή σε συνεννόηση, αυτές θα αποκλειστούν αυτόματα.

Κάθε ομάδα θα λάβει μια σειρά από βαθμούς, σύμφωνα με τη θέση που επιτυγχάνει σε κάθε 
Επιχειρηματικό Σχέδιο (κάθε ‘έτος’), ανάλογα με το αποτέλεσμα της άσκησης για το έτος, σε 
σύγκριση με τις άλλες ομάδες της ίδιας Προσομοίωσης. Αυτοί οι βαθμοί συσσωρεύονται από 
την ομάδα στη διάρκεια των φάσεων. 

Η πρώτη φάση, ο 1ος Γύρος, δεν θα έχει βαθμολογία, γιατί θεωρείται δοκιμαστική φάση.

Μπορεί σε μια προσομοίωση να συμμετέχουν ενεργά λιγότερο από πέντε ομάδες. Ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, η βαθμολογία θα προκύψει από τη 
θέση που έχει λάβει η κάθε ομάδα, μεταξύ των πέντε εταιριών της προσομοίωσης. 

Η τελική βαθμολογία θα είναι το σύνολο των βαθμών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια 
του 2ου Γύρου, του 3ου Γύρου και των Ημιτελικών.

Ο πίνακας βαθμολογίας θα ανακονωθεί με την έναρξη του διαγωνισμού το Σεπτέμβριο

ΔΩΔΕΚΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ.

Οι ομάδες θα κατατάσσονται σε χωριστές λίστες ανά Νομό, με σειρά κατάταξης από την 
υψηλότερη προς τη χαμηλότερη σωρευτική βαθμολογία κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των Ημιτελικών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ ομάδων, αυτή θα 
λύεται με κριτήριο την συσσωρευμένη κερδοφορία της κάθε ‘εταιρίας’ στα Ημιτελικά.

Ο αριθμός των φιναλίστ θα είναι 75 ομάδες. Δηλαδή, θα υπάρχουν 75 θέσεις στον Τελικό. 

Κατά την έναρξη των Ημιτελικών θα καθοριστεί η προέλευση των ομάδων για τον Τελικό και γι’ 
αυτό θα ληφθεί υπόψη η εδαφική ενότητα που ονομάζεται Νομός

Κατά τη στιγμή της έναρξης των Ημιτελικών κάθε Νομός θα έχει μια σειρά από ομάδες που θα 
αποτελούν ένα ποσοστό του συνόλου των ομάδων από όλους τους Νομούς, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν Νομοί :

α) Με ένα ποσοστό του αριθμού των συνολικών θέσεων μεγαλύτερο από ή ίσο με 1,  
στρογγυλοποιούμενο στον κατώτερο ακέραιο, και που θα είναι ο αριθμός των ομάδων που 
συμμετέχουν από κάθε Νομό. Θα κατανεμηθούν οι φιναλίστ με την υψηλότερη προς τη 
χαμηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης, και δεν θα μπορεί να είναι 
περισσότερες από δύο ομάδες ανά εκπαιδευτικό κέντρο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα επιλεγεί ο 
επόμενος στη λίστα, με την εφαρμογή αυτού του κανόνα διαδοχικά. Εάν παραμένουν θέσεις 
διαθέσιμες για ένα Νομό, η Διοργάνωση θα καθορίσει πως αυτές θα καλυφθούν.
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β) Με ένα ποσοστό του αριθμού των συνολικών θέσεων μικρότερο από 1. Θα καλυφθεί η 
πρώτη θέση σε κάθε ένα από αυτούς τους Νομούς σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης και 
θα κατατάσσονται από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη βαθμολογία. Θα καθορισθεί μια 
ομάδα σε κάθε θέση μέχρι να έχει επιτευχθεί η κάλυψη του αριθμού των θέσεων που καθορίζει 
η Διοργάνωση.

Στην περίπτωση που μένουν διαθέσιμες θέσεις χωρίς να καλυφθούν, η Διοργάνωση θα είναι 
αυτή που θα καθορίσει σε ποιούς Νομούς θα διατεθούν.

Η Διοργάνωση μπορεί να απορρίψει την πρόκριση για τον Τελικό, των ομάδων που σε όλο το 
πρόγραμμα, δεν κατέλαβαν τουλάχιστον 3 φορές την τρίτη ή υψηλότερη θέση στην 
προσομοίωσή τους (πεντάδα).

Αν μια ομάδα αρνηθεί να παραστεί στον Τελικό, θα προσκληθεί η επόμενη σύμφωνα με τα 
παραπάνω κριτήρια.

Οι ομάδες που προκρίνονται για τον Τελικό, θα ειδοποιούνται αρκετό χρόνο εκ των προτέρων 
για τον τόπο, τον χρόνο και τη μορφή της πρόσβασης.

η Διοργάνωση δεν θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του ταξιδιού, τη διαμονή και διατροφή 
των συμμετεχόντων στον εθνικό Τελικό, ούτε για τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τη 
μετακίνησή τους, τη διαμονή και τη διατροφή τους.

Ο Τελικός θα διέπεται από τους δικούς του Όρους, επιπλέον των παρόντων, και αυτοί θα 
επικοινωνούνται αρκετό χρόνο εκ των προτέρων για τις ομάδες φιναλίστ.

ΔΕΚΑΤΡΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

Η Διοργάνωση θα παράσχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου ειδικά 
αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση των καθηγητών για την επίλυση όλων των ζητημάτων που 
έχουν, σχετικά με το πώς να έχουν πρόσβαση, για διάφορα  περιστατικά, ή για οποιαδήποτε 
βοήθεια μπορεί να χρειαστούν στο πρόγραμμα. Για να έχει αυτή την υποστήριξη, ο καθηγητής 
θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, στο χώρο ‘Αίθουσα Καθηγητών’. 

Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις, εάν κρίνει ότι η απάντηση 
μπορεί να δώσει σε μια ομάδα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων ομάδων που 
συμμετέχουν.

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΒΡΑΒΕΙΑ.

Τα μέλη των ομάδων που θα τελειώσουν όλο το πρόγραμμα, θα ολοκληρώσουν δηλ. και τα  
Ημιτελικά, θα λάβουν ένα Δίπλωμα πιστοποίησης της συμμετοχής τους σε αυτήν τη διδακτική 
εμπειρία. 

Το Δίπλωμα, ονομαστικό και καταγεγραμμένο, είναι πιστοποιημένο από τους Διοργανωτές και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για τους σκοπούς που επιθυμεί.
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Οι καθηγητές που καθοδηγούν τουλάχιστον 3 ομάδες οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα, τα Ημιτελικά, θα λάβουν ένα Δίπλωμα που θα πιστοποιεί τη καινοτομία της 
διδασκαλίας τους, το χρόνο που αφιέρωσαν, τα οφέλη που παρείχαν στους μαθητές τους και 
τους πόρους που αξιοποίησαν.

Τα μέλη των ομάδων που θα φτάσουν στον εθνικό Τελικό θα λάβουν ένα Δίπλωμα 
πιστοποίησης, ότι έφτασαν σε αυτήν τη φάση.

Οι ομάδες που στον Τελικό θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε μία από τις  
προσομοιώσεις που θα υλοποιηθούν, θα λάβουν ένα Δίπλωμα και ένα συμβολικό Βραβείο.

Επίσης, σαν ειδικά βραβεία, οι ομάδες που θα καταταγούν στις πέντε πρώτες θέσεις του 
Τελικού θα λάβουν ένα Βραβείο.

Οι καθηγητές των ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε μία από τις  
προσομοιώσεις του Τελικού, θα λάβουν ένα Βραβείο 

Οι καθηγητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των πρώτων πέντε ομάδων, θα λάβουν ένα 
Βραβείο.

Τα βραβεία, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και μπορεί να είναι σε είδος ή σε χρήματα. 
Σύμφωνα με τους νόμους, τα βραβεία μπορεί να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Οι Διοργανωτές μπορεί να προσφέρουν επιπλέον βραβεία σε μετρητά ή σε είδος για τους 
φιναλίστ, τους καθηγητές τους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ – ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ.

1. Η Διοργάνωση θα ζητά ξεχωριστά και ατομικά από κάθε νικητή -μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου e-mail ή ταχυδρομικής διεύθυνσης που θα παρέχεται  την στιγμή της αίτησης 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό- τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απονομή 
του βραβείου. Αν ο νικητής δεν επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες προς την 
Διοργάνωση έγκαιρα και σωστά (στην φόρμα), θα χάνει το δικαίωμα στο βραβείο, ενώ η 
Διοργάνωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένα δεδομένα παρέχονται από το 
νικητή.

2. Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και η Διοργάνωση δεν ευθύνεται για την χρήση των 
βραβείων που θα κάνουν οι νικητές.

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν βραβεία σε είδος, αυτά δεν μπορούν να ανταλλαγούν με 
χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο βραβείο.

4. Η Διοργάνωση μπορεί να καθορίσει ότι για να παραληφθεί το βραβείο από ένα δικαιούχο, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια υπηρεσία ενός τρίτου μέρους. Αυτή η υπηρεσία θα είναι 
πάντα δωρεάν.
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5. Όλα τα έξοδα που μπορεί να προκληθούν από την καθυστέρηση παραλαβής των βραβείων, 
ή από την αμέλεια εκ μέρους των βραβευθέντων, θα βαρύνουν τους ίδιους τους 
δικαιούχους.

6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να απονεμηθούν τα προβλεπόμενα βραβεία, 
μπορεί να αντικατασταθούν με άλλα, σε είδος, ίσης ή ανώτερης αξίας.

ΔΕΚΑΕΞΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

Προκειμένου ο διαγωνισμός να είναι μια ευχάριστη εμπειρία για όλους, οι Διοργανωτές απαιτούν 
από τους συμμετέχοντες να αποδεχθούν μια σειρά από δεσμεύσεις που είναι γνωστές ως 
‘Κώδικας Συμπεριφοράς’.

Στόχος αυτού του κώδικα είναι να προσδιορίσει ενέργειες που θεωρούνται σαν αρνητικές ή σαν 
παραβιάσεις και με αυτό τον τρόπο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις 
συνέπειες των πράξεών τους.  

1. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα σεβαστούν τους κανόνες και τους 
Όρους του διαγωνισμού και θα αποδεχθούν τις αποφάσεις που θα λάβει η Διοργάνωση 
σύμφωνα με αυτούς.

2. Αναμένεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα δείξουν σεβασμό προς τους άλλους συμμετέχοντες, 
καθηγητές, προσωπικό, εθελοντές και λοιπά μέλη της Διοργάνωσης, επιδεικνύοντας την 
απαραίτητη καλή διαγωγή. 

3. Θα θεωρηθούν ως παραβιάσεις το καταχρηστικό ή χυδαίο λεξιλόγιο, το να κάνει κανείς 
ζαβολιές ή να το τις επιχειρεί, η επίδειξη κακού χαρακτήρα ή η έλλειψη σεβασμού προς τους 
συνδιαγωνιζόμενους, καθηγητές, προσωπικό, εθελοντές και λοιπά μέλη της Διοργάνωσης, ο 
μη-σεβασμός των αξιών, ηθικών ή θρησκευτικών και κάθε άλλη συμπεριφορά που θεωρείται 
επιζήμια για τους αγαθούς σκοπούς του προγράμματος.

4. Εάν ένας συμμετέχων αποκλεισθεί από το πρόγραμμα, οφείλει να το δεχθεί με αξιοπρέπεια.

5. Σε περίπτωση που σημειωθεί παραβίαση των Όρων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο 
συμμετέχων οφείλει να τηρήσει αμέσως τον κώδικα, τους κανόνες και/ή τους Όρους του 
διαγωνισμού. Αυτό οφείλει να γίνει χωρίς καθυστέρηση και ο κώδικας θα πρέπει στο εξής να 
τηρείται.

6. Η  παραβίαση μπορεί να σημάνει την προειδοποίηση ή τον αποκλεισμό και διαγραφή. 

7. Η Διοργάνωση του προγράμματος θα είναι η τελική αρχή σε θέματα πειθαρχικά ή 
αποκλεισμών.
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ΔΕΚΑΠΕΠΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ.

Οι συμμετέχοντες, καθηγητές και συνεργάτες, εξουσιοδοτούν τη Διοργάνωση και τους 
Διοργανωτές να αναπαράγουν και να χρησιμοποιήσουν το ονοματεπώνυμό τους και άλλα 
στοιχεία (όπως ηλικία, φύλο, τόπο διαμονής), καθώς και την εικόνα τους σε βίντεο ή 
φωτογραφία, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με το πρόγραμμα ή την επικοινωνία του, 
χωρίς η χρήση αυτή να αποδίδει δικαιώματα αμοιβής ή κέρδους, εκτός των ανταμοιβών του 
ιδίου του προγράμματος, των διπλωμάτων και βραβείων σε νικητές.

Οι συμμετέχοντες εξουσιοδοτούν ρητά την Διοργάνωση και τους Διοργανωτές για να 
δημοσιεύσουν το ονοματεπώνυμο και την εικόνα τους σε μέσα γραφιστικά ή οπτικοακουστικά ή 
στον ιστότοπο ή σε έγγραφα του προγράμματος. 

ΔΕΚΑΟΚΤΩ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. 

Οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σχετικά με οποιαδήποτε εργασία 
ή έγγραφο που προκύπτει σαν αποτέλεσμα του προγράμματος, εάν υπάρξει, στην Διοργάνωση, 
χωρίς κανενός είδους αντιστάθμισμα, ειδικά τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής, 
μετασχηματισμού και δημόσιας γνωστοποίησης, για όλη την περίοδο που επιτρέπει η 
υφιστάμενη νομοθεσία, και με μόνο στόχο να τα παρουσιάσει, γνωστοποιήσει, χρησιμοποιήσει 
για διαβούλευση και για σκοπούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα. 

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ.

Πέρα από τα ήδη αναφερθέντα αναφορικά με τον περιορισμό των ευθυνών, η Διοργάνωση δεν 
φέρει καμία ευθύνη: 

1. Για τις υπηρεσίες που τρίτοι πρέπει να παράσχουν στους καθηγητές, συμμετέχοντες και 
νικητές. 

2. Για τα περιστατικά που μπορεί να συμβούν κατά τη μετακίνηση στην πόλη διοργάνωσης 
του Τελικού του προγράμματος, περιλαμβανομένων προβλημάτων με τα μέσα 
μεταφοράς, καθυστερήσεις και/ή ακυρώσεις, και γενικά οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε σε δημόσιους χώρους ή στον τόπο διαμονής, και στα 
οποία η Διοργάνωση δεν έχει καμιά ευθύνη για την ποιότητά τους.

ΕΙΚΟΣΙ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Πέρα από τα προαναφερθέντα σε προηγούμενες παραγράφους, αναφορικά με την επιφύλαξη 
δικαιωμάτων εκ μέρους της Διοργάνωσης: 

1. Η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει και να διαγράψει όσους 
κάνουν κακή χρήση του προγράμματος, πραγματοποιώντας δόλιες ενέργειες ή βλάπτουν 
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τους λοιπούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που η Διοργάνωση ή οποιοσδήποτε φορέας με 
επαγγελματική διασύνδεση με αυτόν τον διαγωνισμό διαπιστώσουν οποιαδήποτε ανωμαλία 
ή υποπτευθούν ότι ένας συμμετέχων εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του, αλλοιώνοντας τη 
συμμετοχή του με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή με οποιαδήποτε δόλια ενέργεια που θα 
παραβιάζει τη διαφάνειά του, η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να 
αποκλείσει και να αποσύρει αυτόματα τα βραβεία χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, απ’ όλους 
τους συμμετέχοντες που επωφελήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από αυτές τις δόλιες πράξεις. 

2. Με αυτήν την έννοια, η Διοργάνωση δηλώνει ότι έχει ενεργοποιήσει τους κατάλληλους 
μηχανισμούς και τα τεχνολογικά μέσα για τον εντοπισμό οποιασδήποτε πιθανής δόλιας και 
ανώμαλης δράσης που στόχο έχει την αλλοίωση της ομαλής ροής του προγράμματος.

3. Η Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις 
στους παρόντες Όρους ή να προσθέσει παραρτήματα.

4. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή του προγράμματος καταστεί αδύνατη, είτε λόγω δόλιων 
ενεργειών που ανιχνεύονται, είτε λόγω τεχνικών δυσκολιών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
που ανήκει στην ευθύνη της Διοργάνωσης, και που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του, η 
Διοργάνωση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει, τροποποιήσει ή αναβάλει το 
πρόγραμμα χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν καμιά ευθύνη.

ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά στοιχεία θα συλλεχθούν από την Διοργάνωση με σκοπό τη διαχείριση της 
συμμετοχής και τη διενέργεια του προγράμματος, γι’ αυτό τα στοιχεία εγγραφής οφείλουν να 
είναι αληθή, καθώς υπάρχει μία αναγνώριση, ένας τίτλος πιστοποίησης, το Δίπλωμα. 

Τα καταχωρημένα στοιχεία θα αποθηκευθούν σε αρχεία ιδιοκτησίας της Διοργάνωσης, με 
εφαρμογή του Νόμου 3471/2006-ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006 για την ‘Προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
τροποποίηση του ν. 2472/1997.’ Η Διοργάνωση δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει ο 
Νόμος 3471/2006.
Προς εκπλήρωση του Νόμου περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας Πληροφοριών και Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου, ο χρήστης παρέχει ρητά την άδειά του στην Διοργάνωση έτσι ώστε αυτή να του 
στέλνει πληροφορίες των προϊόντων της ή αυτών των χορηγών και συνεργατών της, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ισοδύναμων μέσων. 

Για να ασκήσει ένας συμμετέχων το δικαίωμά του για πρόσβαση, διόρθωση, αντίκρουση ή 
ακύρωση των στοιχείων του, θα πρέπει να στείλει το αίτημά του μαζί με φωτοαντίγραφο ενός 
εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητας ή διαβατηρίου και από τις δύο όψεις), με μήνυμα στη 
διεύθυνση : data@youngbusinesstalents.com με θέμα ‘Διαγραφή δεδομένων’. 

mailto:data@youngbusinesstalents.com
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ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ και ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Ανάλογα με την περίπτωση, θα εφαρμόζεται η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων 
και τη ρητή δέσμευση σεβασμού των ερμηνευτικών αποφάσεων, όπως το ίδιο κάνει και η 
Διογάνωση.

______________________


