
 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6ος Κύκλος Φοιτητικού Διαγωνιμού (2021) 

1. Σε ποιους απευθύνεται  
 

1.1 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών (αποτελούμενες από 3-4 

άτομα) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από 

όλα τα πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο φοιτητής να βρίσκεται στο δεύτερο 

έτος σπουδών του και άνω. 

 

1.2 Ατομικές εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από 3 

έως 4 άτομα. 

2. Θεματολογία 
 
Η διασφάλιση της βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη κάθε 
κοινωνίας, όπως διαπιστώνεται από όλες τις σχετικές μελέτες και έρευνες και όπως ορίζεται 
στην εθελοντική συνθήκη του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2030.  
 
Το θέμα της εργασίας είναι:  

 

«Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.» 
 

1. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την καταναλωτική αντίληψη από εκείνη της μαζικής 

παραγωγής και κατανάλωσης και συνεπώς σπατάλης σε μία αντίληψη με επίκεντρο 

την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη 

δημιουργία κοινωνικής συνείδησης στους καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση 

της σπατάλης τροφίμων και άρα φυσικών πόρων; Πως, με τη σειρά της, η αλλαγή 

αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη υπευθυνότητα και στο επίπεδο των 

επιχειρήσεων;  

 

2. Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών ώστε να μεταβούμε σε μία κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση της 

σπατάλης και τη μετατροπή «σκουπιδιών» σε επαναχρησιμοποιήσιμες πρώτες 

ύλες; Ποια είναι η σημασία αυτής της συνεργασίας;   

 
3. Πως η διαφάνεια και η εθελοντική δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη πλευρά 

των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας 

μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς στους 

καταναλωτές και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των 

ΣΒΑ 2030;  



 
 

4. Πώς η εμπειρία της τρέχουσας πανδημίας αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς 

υπευθυνότητας σε επίπεδο καταναλωτών και επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για την ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης 

κουλτούρας και συμπεριφοράς; 

3. Δομή εργασιών  
 
3.1 Τα περιεχόμενα – η βασική δομή της εργασίας  υποβάλλεται με την μορφή template, το 

οποίο μπορεί να κατεβάσει κάθε ομάδα από την ηλεκτρονική σελίδα του CSR Hellas. Η 

συμπλήρωση και υποβολή του είναι υποχρεωτική και θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των 

εργασιών.  

 

3.2 Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις (στις λέξεις αυτές δεν 

περιλαμβάνονται τυχόν παραρτήματα) 

4.  Τι περιμένουν να διαβάσουν οι κριτές  
 
4.1. Μια πολυδιάστατη άποψη για τον 12ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης που στοχεύει στην 

διασφάλιση της υπευθυνότητας και βιωσιμότητας στο επίπεδο του παραγωγού αλλά και του 

καταναλωτή.  

 
4.2. Μια συνολική ανάλυση του ρόλου της εκπαίδευσης στη καλλιέργεια υπεύθυνης 
κατανάλωσης και παραγωγής. 
 
4.3. Μια εξέταση της συμβολής της τρέχουσας πανδημίας στην κατανόηση του επιπέδου 
υπευθυνότητας και βιωσιμότητας καταναλωτών και παραγωγών και των ελλείψεων που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια της εκπαίδευσης. 
 
4.4  Οι εργασίες να είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και ανάλυσης.  

5. Προδιαγραφές/κριτήρια αξιολόγησης  
 
Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση είναι:   
 

➢ Καινοτομία/Πρωτοτυπία. Να έχει νεωτεριστικές ιδέες και να υπάρχει 

καινοτομία/πρωτοτυπία στην προσέγγιση. 

➢ Κριτική ανάλυση. Η εργασία να μην περιορίζεται στην απλή περιγραφή της 

υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής. Η ανάλυση και η διαμόρφωση 

συμπερασμάτων να είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης. 

➢ Έρευνα πεδίου. Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων είναι επιθυμητή.  

➢ Ολιστική προσέγγιση. Πολύπλευρη και συνολική θεώρηση του θέματος. Η εργασία 

να καλύπτει όλα τα ερωτήματα επί του θέματος. 



 
➢ Συμπεράσματα/Προτάσεις. Μπορούν να περιλαμβάνουν νέες ιδέες αλλά και 

διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση. Οι προτάσεις να είναι εφαρμόσιμες και 

τεκμηριωμένες με τη μελέτη και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. 

➢ (Σύνδεσμος με τα κριτήρια αξιολόγησης) 

6. Αριθμός Συμμετοχών  
 
Κάθε φοιτητής/-τρία μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα και κάθε ομάδα με μια 

μόνον εργασία. 

7. Υποβολή εργασιών   
 
7.1 Η υποβολή των εργασιών γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της κάθε 

ομάδας στο email του CSR HELLAS, info@csrhellas.org  

 
7.2 Η εργασία υποβάλλεται μία φόρα στην τελική της μορφή. 

8. Διασφάλιση υποβολής 
 
Με την αποστολή/υποβολή της εργασίας στο email, info@csrhellas.org, η κάθε ομάδα θα 

λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα επιτυχούς παραλαβής της. 

9. Ημερομηνία λήξης  
 
Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν με αποστολή του συμπληρωμένου template εργασίας 

έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. 

10. Αξιολόγηση 
 

Οι εργασίες θα δοθούν στους αξιολογητές χωρίς τα στοιχεία της ομάδας που εκπόνησε την 

εργασία, δηλαδή ανώνυμα. Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί από διμελή ομάδα αξιολογητών, 

αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ακαδημαϊκής και έναν της επιχειρηματικής 

κοινότητας, με εμπειρία στο σχετικό τομέα. Η κάθε εργασία θα βαθμολογηθεί ξεχωριστά 

από τον κάθε αξιολογητή, οι οποίοι στη συνέχεια θα συζητήσουν τις απόψεις τους 

προκειμένου να καταλήξουν σε μία από κοινού βαθμολογία. Σε περίπτωση μεγάλης 

απόκλισης μεταξύ των βαθμολογιών της διμερούς ομάδας, η εργασία θα δοθεί και σε τρίτο 

αξιολογητή. 

11. Ανακοίνωση Νικητών  
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Τα αποτελέσματα και οι τρεις νικήτριες ομάδες θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου 

2021.  

12. Βραβεία 
 
Τα βραβεία του φετινού διαγωνισμού σχετίζονται άμεσα με την αναβάθμιση και βελτίωση 
των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και των 
δυνατοτήτων ένταξής τους στο χώρο εργασίας μέσω: 

• Απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα ή 

• Πρακτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων ή 

• Παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο 
πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης ή 

• Live feedback session για όλες τις ομάδες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς για το 
περιεχόμενο και τη βελτίωση των εργασιών ή 

• Εκπαιδευτικών ταξιδιών 

13. Επικοινωνία 
 
Οποιοδήποτε παράπονο ή πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί 

άμεσα στην υπεύθυνη για το θέμα Ομάδα του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@csrhellas.org ή asb@csrhellas.org.  

14. Δικαιώματα 
 
Το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ θα έχει το δικαίωμα μελλοντικής δημοσιοποίησης των 

εργασιών με όποιο μέσο θεωρεί κατάλληλο. 

15. Χορηγοί μέχρι στιγμής 
 
AEGEAN, APIVITA, EUROCERT, IMERYS, SARMED, TITAN 
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