
                                                                                   

 

 

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – SOCIAL INNOVATION RELAY» 

Οι δέκα ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση του e-mentorship με τη βοήθεια των 

εθελοντών στελεχών της ΝΝ είναι οι παρακάτω: 

 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – «BIODIESEL» : 

 Η κοινωνική επιχείρηση θα ανταποδίδει, σε αυτούς που θα συλλέγουν στους 

ειδικούς κάδους καμένα έλαια, το 1/2 της ποσότητας άχρηστου και επικίνδυνου 

καμένου λαδιού με χρήσιμο και οικολογικό βιοκαύσιμο. Θα ενθαρρύνονται οι 

μαζικές συλλογές ελαίων σε σχολεία, δήμους και μεγάλες επιχείρησης οι οποίοι θα 

αντικαταστήσουν ένα μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιούν δωρεάν. 

Αντιλαμβανόμενοι οι φορείς αυτοί τη θετική χρήση τέτοιων καυσίμων 

ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και επεκταμένη χρήση biodiesel για την 

κάλυψη λοιπών αναγκών τους, το οποίο θα αγοράζουν, κυρίως οι ίδιες αλλά και 

διαφορετικές επιχειρήσεις, από την κοινωνική επιχείρηση σε ανταγωνιστική τιμή. 

 

 2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – «ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»: Η δημιουργία 

μιας θερμαντικής συσκευής από ανακυκλώσιμες μεταλλικές συσκευασίες με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων (ηλιακής) & μη (ηλεκτρικής) πηγών ενέργειας ή, 

διαφορετικά, η εξασφάλιση θερμότητας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η 

έμπνευση για τη διαμόρφωση της  επιχείρησης αυτής μας δόθηκε από σχετική 

ανάρτηση ενός Σέρβου μαθηματικού, του Darko Milicevic, που βρήκαμε κατά την 

περιήγησή μας σε διαδικτυακές σελίδες, την οποία και  προωθήσαμε περαιτέρω 

ώστε να διαμορφώσουμε το προϊόν που αποτελεί και ένα από τα κύρια προϊόντα 

της επιχείρησης που περιγράφουμε. 

 

 Α’ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ – «BELIVΕ»: Η εταιρία μας λέγεται beLIVE. Μία 

κοινωνική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και 

δίνει λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα: το αίσθημα ανασφάλειας και κινδύνου του 

καθενός από εμάς στην καθημερινότητά του! Είναι μία εφαρμογή, διαθέσιμη σε 

λογισμικό Android (εκδόσεις 4.4.1 +), μέσω της οποίας στέλνεις μήνυμα SOS σε 

περίπτωση κινδύνου, με την χρήση ειδικής συσκευής. Λειτουργεί δηλαδή ως 

ασπίδα σε σένα που νοιώθεις ότι είσαι σε κίνδυνο. 

 

 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – «ITHAKI» : η υπηρεσία μας είναι μια εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς  υπολογιστές, που βρίσκει τον κατάλληλο τουριστικό 

προορισμό στην Ελλάδα, σε άτομα με κινητικά προβλήματα Με αυτή την εφαρμογή 



                                                                                   

 

καλύπτεται η ανάγκη των διακοπών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η υπηρεσία αυτή 

θα παρέχεται δωρεάν στους υποψήφιους πελάτες μας και ανάλογα με τις 

προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα κ.λ.π. η εφαρμογή μας θα τους παρέχει το 

κατάλληλο τουριστικό πακέτο: πχ τόμο με κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα 

θέλει να επισκεφτεί παραθαλάσσιο θέρετρο με πρόσβαση στη θάλασσα η 

εφαρμογή μας θα διαθέτει τις αντίστοιχες παραμέτρους αναζήτησης για την 

καλύτερη εξυπηρετήσει του χρηστή ο οποίος θα επιλέγει τον προορισμό και η 

υπηρεσία μας σχεδιάζει γι αυτόν το κατάλληλο τουριστικό πακέτο.  

Η εφαρμογή θα λειτουργεί έτσι ώστε να μπορεί να την χειρίζεται το ίδιο το άτομο 

και όχι μόνο οι οικείοι του προσφέροντας ουσιαστικά σχετική ανεξαρτησία του. Τα 

έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από την διαφήμιση τουριστικών πρακτορειών 

καταλυμάτων προϊόντων εστίασης και ορθοπεδικών ειδών. 

 

 3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – « WOMEN»: Στόχος του συνεταιρισμού 

είναι να συμβάλει στην απασχόληση άνεργων γυναικών σε συνδυασμό με την 

εθελοντική εργασία γυναικών που έχουν ελεύθερο χρόνο, με αποτέλεσμα την 

κερδοφορία της κοινωνικής επιχείρησης και τη διανομή ενός μέρους των κερδών 

της σε άπορεςοικογένειες.Οι άπορες οικογένειες είναι ακόμα ένα σύγχρονο 

φαινόμενο της κρίσης τόσο εξαιτίας της ανεργίας και των δύο γονέων ή των 

ευέλικτων σχέσεων εργασίας που εφαρμόζονται σε πολλές επιχειρήσεις τα 

τελευταία έτη. Ο συνεταιρισμός που θα εργάζονται και θα τη διαχειρίζονται 

γυναίκες θα παράγει αποξηραμένα φρούτα (chips fruit), κάτι που αποτελεί μια νέα 

και καινοτόμα ιδέα, δίνοντας λύσεις σε σνακ και όχι μόνο, με υγιεινές και ωφέλιμες 

διατροφικές προτάσεις για όλες τις ώρες, χρησιμοποιώντας φρέσκες και αγνές 

πρώτες ύλες. 

 

 1Ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – «DUM TEK TEK»: "Το προϊόν μας – η υπηρεσία μας είναι 

μια εφαρμογή για κωφούς. Ο/Η χρήστης μπορεί να την κατεβάσει μέσω app store ή 

play store στα κινητά τηλέφωνα και στα tablets αφού είναι δωρεάν. Όταν γίνει η 

εγκατάστασή της, την ανοίγει και αρχίζει να την λειτουργεί. Επιλέγει την γλώσσα 

που θέλει και ενεργοποιεί την κάμερα και το μικρόφωνο. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον κωφό μιλώντας στο μικρόφωνο, και στην οθόνη 

εμφανίζεται στην νοηματική γλώσσα αυτά που λέει, δηλαδή μεταφράζει στον κωφό 

αυτά που είπε. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο! Μέσω της κάμερας ο κωφός μιλάει 

στην νοηματική γλώσσα και μεταφράζεται στην γλώσσα του άλλου. Η εφαρμογή 

μας καλύπτει την ανάγκη των ατόμων με προβλήματα ακοής ενσωμάτωσης στην 

κοινωνία. Τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε ακόμα 

και αν δεν γνωρίζει την νοηματική γλώσσα. Η αγορά – στόχος μας είναι οι πελάτες 

που έχουν προβλήματα ακοής και οι οικείοι τους. Κύριο όφελος είναι η 



                                                                                   

 

ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην κοινωνία με αποτέλεσμα την λειτουργία της 

γενικότερα." 

 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ – «GROUP CGV» : Η ιδέα μας περιλαμβάνει λοιπόν την ίδρυση 

ενός «ελεύθερου» Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών το οποίο θα προσφέρει σε 

μαθητές και μαθήτριες την ευκαιρία εκμάθησης ξένων γλωσσών που δεν 

διδάσκονται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (όπως π.χ. 

Ισπανικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ρωσικών ή της Κινέζικης γλώσσας). Κάθε 

μαθητής μπορεί να συμμετάσχει ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης και 

τις σχολικές του επιδόσεις. 

 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ – «GROUP ΕGV»: Η ιδέα μας είναι να αξιοποιήσουμε τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή μας, δίνοντας προτεραιότητα στην 

ηλιακή ενέργεια, ώστε να ανακουφίσουμε οικονομικά τους συμπολίτες μας, να 

προσφέρουμε εργασία σε άνεργους τεχνικούς και επιστήμονες στην περιοχή μας 

και να συνεισφέρουμε στην πράσινη ενέργεια και την προστασία του 

περιβάλλοντος στην πατρίδα μας, με παράλληλα οφέλη για την οικονομία. 

Συγκεκριμένα η επιχείρησή μας θα αναλαμβάνει την αγορά και εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια συνδημοτών μας που αδυνατούν να 

πληρώνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η πλεονάζουσα ενέργεια 

η οποία δεν καταναλώνεται θα εκχωρείται στην επιχείρησή μας η οποία θα την 

εκμεταλλεύεται ώστε να προκύπτουν έσοδα. Η επιχείρησή μας θα προσλαμβάνει 

και θα  εκπαιδεύει άνεργους τεχνικούς και επιστήμονες ώστε να εγκαθιστούν και 

να συντηρούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

 1Ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – « TEAM ROAD»: "Στόχος του παιχνιδιού μας είναι να είναι 

δημιουργικό, συναρπαστικό και ευχάριστο αλλά παράλληλα να εκπαιδεύσει τα 

παιδιά στην αποδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας ώστε να μειωθούν τα 

φαινόμενα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ξενοφοβίας , του ρατσισμού, του 

χουλιγκανισμού, της ομοφοβείας και να συμβάλει στην ανάπτυξΗ των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και της συνεργασίας. 

 

 12Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – « ΜΕΤΑ»: "Η «Μ.Ε.Τ.Α.» ασχολείται με την επισκευή, 

μεταποίηση/τροποποίηση και εν γένει ανακύκλωση μιας ευρείας γκάμας 

προϊόντων που μας προσφέρονται από τους συμπολίτες μας, κυρίως 

απευθυνόμαστε στους συνομηλίκους μας, και τα οποία θεωρούν άνευ 

χρησιμότητας για τους ίδιους ή θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και 

απορρίμματα. Το σύνολο σχεδόν των προϊόντων με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο 



                                                                                   

 

προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση : αυτά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

αυτούσια, τα χαλασμένα επισκευάζονται ή μεταποιούνται, όσα είναι σε άσχημη 

κατάσταση αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία άλλων χρηστικών 

αντικειμένων. Τα παραγόμενα προϊόντα είτε προσφέρονται σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες ή, γενικότερα, σε κοινωφελείς σκοπούς, είτε πωλούνται σε bazaar & το 

κέρδος διατίθεται εξολοκλήρου σε κοινωφελείς σκοπούς. Παράλληλα, 

επιβραβεύουμε τον ζήλο των «προμηθευτών» μας με τη χορήγηση, ανάλογα με την 

προσφερόμενη ποσότητα, διαφόρων αγαθών με μια ιδιαίτερη αξία σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης, όπως δωροεπιταγές από supermarkets, εισιτήρια 

κινηματογράφου κ.ά. Επιπλέον, η επιχείρησή μας στοχεύει να αναπτύξει δράση και 

στον τομέα της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

ημερίδων ή εργαστηρίων αναφορικά με την εκμάθηση τρόπων-τεχνικών θέσης σε 

εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 


