
Όροι Συμμετοχής   

1. Σε ποιους απευθύνεται  
 

1.1 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών (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 
 
Ο 5ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύει στην πλήρη ισότητα και εξάλειψη των 

διακρίσεων μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό επίπεδο, οικογενειακό, 

μισθολογικό, ιεραρχικής εξέλιξης κ.α.). Στη χώρα μας, καταγράφεται ακόμα ανισότητα 

ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στον εργασιακό τομέα, ως προς τη συμμετοχή των 

γυναικών σε θέση διοίκησης και ευθύνης καθώς και μισθολογικής αμοιβής.  

 
Το θέμα της εργασίας είναι:  

Η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα στον 

χώρο εργασίας, παραμένει ζητούμενο στη χώρα μας. 

 Σε τι κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η ανισότητα; 

 Ποιος είναι ή θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου; 

 Ποια άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν και πώς; 

 Πώς πετυχημένα μοντέλα του εξωτερικού θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα 

προς μίμηση;  

 Τι προτείνετε ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και πώς; 

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. Πώς επιδρά η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα, σε τι 

οφείλεται, ποιες οι επιπτώσεις από την εφαρμογή ή μη στο αποτύπωμα της κάθε 

επιχείρησης/οργανισμού, πως την εφαρμόζουν και σε ποιο βαθμό την υλοποιούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, ποιοι κίνδυνοι & ευκαιρίες αναδεικνύονται;  

 
4.2. Μια πολυδιάστατη άποψη για τον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης που στοχεύει στην 

πλήρη ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των φύλων. 

 
4.3 Τι προτείνετε ότι θα πρέπει να συμβεί στην Ελλάδα και πώς;  
 
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 

ανισότητας των φύλων. 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 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. 
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9. Ημερομηνία λήξης  
 
Οι  εργασίες πρέπει να υποβληθούν με αποστολή του συμπληρωμένου template (βλ. 3.1), 

έως την 15η Ιουλίου 2020 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  
 
Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα όνομα-κωδικός. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με τα 

ονόματα-κωδικούς στην ιστοσελίδα του CSR Hellas περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές 

Οκτωβρίου 2020. Επίσης, οι νικήτριες ομάδες θα ανακοινωθούν και στο μεγάλο συνέδριο 

για τα 20 χρόνια δράσης του CSR Hellas που θα διοργανωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 

από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

12. Βραβεία 
 
Το  βραβείο για τα μέλη των τριών καλύτερων εργασιών είναι ένα ταξίδι, με τα έξοδα 

πλήρως καλυμμένα για όλα τα μέλη των τριών ομάδων, στις Βρυξέλλες, όπου οι φοιτητές 

θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

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 csr@csrhellas.org  

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

εργασιών με όποιο μέσο θεωρεί κατάλληλο. 
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