
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

6ος Κύκλος φοιτητικού διαγωνισμού από το CSR HELLAS 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 

 

 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2021 

 

Tο CSR HELLAS ανακοινώνει σήμερα τον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ 

«Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την 

ακαδημαϊκή και τους φοιτητές  

 

Όπως και στους τελευταίους δύο κύκλους, το θέμα του διαγωνισμού βασίζεται στο πλαίσιο που 

θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Ο 6ος κύκλος 

του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής»,   εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) ενώ η προθεσμία για την 

υποβολή των εργασιών είναι στις 20 Ιουλίου 2021. 

  

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι:  

 

“Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.” 

 

Οι εργασίες των φοιτητικών ομάδων μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα ή παραπάνω από τα 

παρακάτω ερωτήματα: 

 

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 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 
συνείδησης στους καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση της σπατάλης τροφίμων και άρα 

φυσικών πόρων; Πώς, με τη σειρά της, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 

υπευθυνότητα και στο επίπεδο των επιχειρήσεων;  

 

2. Πώς 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. Πώς 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; 
 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα 

Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές να βρίσκονται στο 

δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι ομάδες διαμορφώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές κατόπιν 

συνεννόησης μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αλλά δεν 

έχετε ομάδα, το CSR HELLAS μπορεί να σας βοηθήσει στη συγκρότηση ομάδας αφού 

επικοινωνήσετε στο info@csrhellas.org με το ανάλογο αίτημα. 

 

Κάθε μέλος των τριών νικητριών ομάδων του φετινού διαγωνισμού θα λάβει ένα αεροπορικό 

εισιτήριο μετ’ επιστροφής με ανοιχτό προορισμό. 



 
Επιπλέον, οι νέοι και νέες που θα διακριθούν θα λάβουν περαιτέρω βραβεία που 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. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής με την ομάδα σας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2021 ΕΔΩ.  

Συνοδευτικό υλικό προς περαιτέρω επεξήγηση και καθοδήγηση στη διαδικασία συγγραφής των 

εργασιών ΕΔΩ.  

 

Στις 12 Μαΐου 2021 (ώρα 2μ.μ.) το CSR HELLAS διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή 

προς όλους και όλες τους ενδιαφερόμενους/-ες φοιτητές/-τριες αφιερωμένη στο  Στόχο 12 και 

τη σημασία του για την επίτευξη των Στόχων 2030. Στην εκδήλωση, θα  γίνει παρουσίαση του 

περιεχομένου και των απαιτήσεων του φετινού διαγωνισμού και στη συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου εκπρόσωποι πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για τη 

σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής και τον καθοριστικό ρόλο της 

εκπαίδευσης. Προ-εγγραφείτε στην εκδήλωση ΕΔΩ. 

 

Χορηγοί της πρωτοβουλίας μέχρι στιγμής είναι οι εταιρίες AEGEAN, EUROCERT, IMERYS, 

SARMED και ΤΙΤΑΝ.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» 

πραγματοποιείται για 6η φορά, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον 221 φοιτητών που 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_yi0-gR0lIWsr1eFXB1hIqvA0SauH1CUVwb9MbY-pyo3Cyw/viewform?usp=sf_link
https://csrhellas.org/activities/2020-6os-foititikos-diagonismos-gia-tin-eke-nikos-analytis/
https://zoom.us/meeting/register/tJUkfu2uqzMjGtdCwm2hpo3sK2TiWNotb1zO


 
συμμετείχαν σε 67 ομάδες. Στις προηγούμενες πέντε διοργανώσεις, το θέμα του διαγωνισμού  

αφορούσε: 

• την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο επιχειρείν” με έμφαση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και στους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας και της αγροτο-διατροφής 

(στους 3 πρώτους κύκλους_ 

•  τις προκλήσεις για την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Νέο Επιχειρηματικό 

Μοντέλο που προκύπτει” – πως οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)(στον 4ο κύκλο) και 

• την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα 

στον χώρο εργασίας, παραμένοντας ζητούμενο για τη χώρα μας (SDG #5) (στον 5ο 

κύκλο).  

 

—————————————  Τέλος δημοσίευσης   —————————————————————— 

Πληροφορίες για τους συντάκτες: 

Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, Communications & Media Relations Partner, CSR HELLAS,  

κιν: 6986576307, alexandra.lefopoulou@gmail.com 

————————————————————————————————————————————— 

Σχετικά με το CSR HELLAS (Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) 

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Είναι 
ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις-μέλη, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 
και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των 
αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική 
επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη 
κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLAS – Info@csrhellas.org – 
210 3387422. 

 

Ακολουθήστε το CSR HELLAS στα Social Media: LinkedIn / Facebook / Youtube 

 

https://www.linkedin.com/company/csr-hellas/
https://www.facebook.com/csrhellas/


ΑΡΧΕΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ

•Ανακοίνωση 6ου

κύκλου 
(Εκδήλωση 
04/03) 

ΜΕΣΑ 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

•Έναρξη 
Φοιτητικού 
Διαγωνισμού 
(12/04)

ΜΕΣΑ ΜΑΙΟΥ

•Web Event προς 
ευαισθητοποίηση 
ενδιαφερόμενων 
νέων (12/05)

ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ

•Συλλογή 
εργασιών (20/07)

•Δημιουργία 
ομάδων 
αξιολόγησης 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-
ΑΡΧΕΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•Περίοδος 
αξιολόγησης 
εργασιών 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

•Επιλογή τριών (3) 
νικητριών 
ομάδων 

•Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

•Βράβευση 
νικητριών 
ομάδων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ»



1

Anastasia Terzopoulou

From: Ματίνα Κάμπρα <mkampra@minedu.gov.gr>
Sent: Monday, May 24, 2021 11:20 AM
To: ΕΚΠΑ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; ΕΜΠ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; boudouvis@ntua.gr; ΑΠΘ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'rector-

secretary@auth.gr'; ΟΠΑ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; bouranto@aueb.gr; 'r@aua.gr'; ΑΣΚΤ-
ΠΡΥΤΑΝΗΣ; ΠΑΝΤΕΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'ΠΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ; 'prytania@uoi.gr'; 'talbanis@uoi.gr'; 'ΔΠΘ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 
'secretary@rector.uoc.gr'; 'ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'kontak@med.uoc.gr'; ΠΟΛΥΤ. 
ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'prytan@aegean.gr'; ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; ΙΟΝΙΟ-
ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 'prytanis@uth.gr'; zmamur@uth.gr; ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 
'mara@hua.gr'; 'kmas@uop.gr'; 'rectorate@uop.gr'; 'rector@uniwa.gr'; 
'prytanis@puas.gr'; 'ΕΑΠ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.; 'ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ; 
'choffice@ihu.edu.gr'; 'rector_office@staff.teicrete.gr'; 'rector@hmu.gr'; 'Γραφείο 
Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ; 'ΑΣΠΑΙΤΕ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ; 'info@aeaa.gr'; 'secretary@aeath.gr'; 
'contact@aeavellas.gr'; 'info@aeahk.gr'; 'senate@uop.gr'

Cc: Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας
Subject:  Φοιτητικός Διαγωνισμός «Νίκος Αναλυτής»
Attachments: press-release-student_contest_launch_220421.pdf; 

Χρονοδιάγραμμα_Φοιτητικού_Διαγωνισμού_6_CSRHELLAS.pdf

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε./Α.Σ., 
 
Διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες, ανακοίνωση και χρονοδιάγραμμα που αφορούν 
στον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» με στόχο τη διασύνδεση της 
επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές. Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών 
λήγει στις 20 Ιουλίου 2021. 
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του. 
 
Με εκτίμηση 
 
Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας 
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Α. Παπανδρέου 37, 
 15180 Μαρούσι, Αθήνα 
 e.mail: dqa@minedu.gov.gr 
Τηλ:+30 210 344 3386, 2452 
 


