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 Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2009

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκταση εργασίας: Μέχρι 2.000 λέξεις

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών:
20 Μαρτίου 2009

Κράτος: Περισσότερο, λιγότερο, καλύτερο, ή άλλο; 
Εκπαίδευση: Οδηγός ή όριο στη φαντασία; 
Το όραμα του νέου πολίτη για την επιχειρηματική 
του δράση στην Ευρώπη και στον κόσμο!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

και οι 
σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων 

από αυτά μέσα στο 2008.

συμμετέχει ως μέρος μιας ομάδας ή με ατομική εργασία. Τα 
βραβε
υπάρξει βράβευση μίας ομαδικής  εργασίας. 

ί
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 

ί

όπως και

μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από 

.

Παρασκευή
, 

Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα.

της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού όπου 
πηγαίνει η Aegean. Οι πόλεις από τις οποίες μπορεί να διαλέξει είναι 
Βουκουρέστι, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 

βαρύνουν τον βραβευθέντα και ποικίλουν ανά προορισμό.    

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

ΘΕΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

MBA, αξίας 12.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίας 10.740 ευρώ

MBA, αξίας 15.000 ευρώ

 

Χορηγία ομαδικής εργασίας, 
αξίας 6.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα management, 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

300 ευρώ σε κάθε
βραβευθέντα 

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

4 διπλά εισιτήρια
εξωτερικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

15ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2008
Μάρτιος 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 20 Μαρτίου 2009

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα

Πήραν µέρος στο 14ο διαγωνισµό

Mία απλόχερη επιβράβευση του ζήλου όσων προσπαθούν να καταθέσουν εύστοχα 
τις απόψεις τους σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας, ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ακόμη ένα λιθαράκι για τη σταδιοδρομία των νέων που 
αναδείχτηκαν μέσα από αυτόν. Ο απόηχος της νίκης μου διαρκεί έως και σήμερα, 
επιδρώντας θετικά στις επιλογές μου και δίνοντάς μου ώθηση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μαριλένα Ζηδιανάκη

 Κωνσταντίνος Αψηλίδης

Ένας πολύ αξιόλογος διαγωνισμός με άψογη οργάνωση. 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα και να βραβευτώ γι’ αυτό. 
Μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία.

 

Παναγιώτης Βαρτζίκος

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα της συνάντησης των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με αξιόλογους ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βαρβάρα Ράλλη - Μαρουδιά
Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της 

τις απόψεις μου για  την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και η χαρά 
να δω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

προβληματισμούς και τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θάνος Σκούρας, 
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη 
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 
πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος 
της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Παύλος Μυλωνάς, 
γενικός διευθυντής και οικονομικός σύμβουλος 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος Σαμαράς, 
αρχιτέκτων και πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στέλιος Σταυρίδης, 
διευθύνων σύμβουλος της PISCINES IDEALES A.E. 

 Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2009

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκταση εργασίας: Μέχρι 2.000 λέξεις

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών:
20 Μαρτίου 2009

Κράτος: Περισσότερο, λιγότερο, καλύτερο, ή άλλο; 
Εκπαίδευση: Οδηγός ή όριο στη φαντασία; 
Το όραμα του νέου πολίτη για την επιχειρηματική 
του δράση στην Ευρώπη και στον κόσμο!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

και οι 
σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων 

από αυτά μέσα στο 2008.

συμμετέχει ως μέρος μιας ομάδας ή με ατομική εργασία. Τα 
βραβε
υπάρξει βράβευση μίας ομαδικής  εργασίας. 

ί
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 

ί

όπως και

μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από 

.

Παρασκευή
, 

Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα.

της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού όπου 
πηγαίνει η Aegean. Οι πόλεις από τις οποίες μπορεί να διαλέξει είναι 
Βουκουρέστι, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 

βαρύνουν τον βραβευθέντα και ποικίλουν ανά προορισμό.    

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

ΘΕΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

MBA, αξίας 12.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίας 10.740 ευρώ

MBA, αξίας 15.000 ευρώ

 

Χορηγία ομαδικής εργασίας, 
αξίας 6.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα management, 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

300 ευρώ σε κάθε
βραβευθέντα 

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

4 διπλά εισιτήρια
εξωτερικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

15ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2008
Μάρτιος 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 20 Μαρτίου 2009

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα

Πήραν µέρος στο 14ο διαγωνισµό

Mία απλόχερη επιβράβευση του ζήλου όσων προσπαθούν να καταθέσουν εύστοχα 
τις απόψεις τους σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας, ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ακόμη ένα λιθαράκι για τη σταδιοδρομία των νέων που 
αναδείχτηκαν μέσα από αυτόν. Ο απόηχος της νίκης μου διαρκεί έως και σήμερα, 
επιδρώντας θετικά στις επιλογές μου και δίνοντάς μου ώθηση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μαριλένα Ζηδιανάκη

 Κωνσταντίνος Αψηλίδης

Ένας πολύ αξιόλογος διαγωνισμός με άψογη οργάνωση. 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα και να βραβευτώ γι’ αυτό. 
Μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία.

 

Παναγιώτης Βαρτζίκος

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα της συνάντησης των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με αξιόλογους ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βαρβάρα Ράλλη - Μαρουδιά
Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της 

τις απόψεις μου για  την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και η χαρά 
να δω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

προβληματισμούς και τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θάνος Σκούρας, 
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη 
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 
πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος 
της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Παύλος Μυλωνάς, 
γενικός διευθυντής και οικονομικός σύμβουλος 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος Σαμαράς, 
αρχιτέκτων και πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στέλιος Σταυρίδης, 
διευθύνων σύμβουλος της PISCINES IDEALES A.E. 

 Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2009

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκταση εργασίας: Μέχρι 2.000 λέξεις

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών:
20 Μαρτίου 2009

Κράτος: Περισσότερο, λιγότερο, καλύτερο, ή άλλο; 
Εκπαίδευση: Οδηγός ή όριο στη φαντασία; 
Το όραμα του νέου πολίτη για την επιχειρηματική 
του δράση στην Ευρώπη και στον κόσμο!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

και οι 
σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων 

από αυτά μέσα στο 2008.

συμμετέχει ως μέρος μιας ομάδας ή με ατομική εργασία. Τα 
βραβε
υπάρξει βράβευση μίας ομαδικής  εργασίας. 

ί
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 

ί

όπως και

μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από 

.

Παρασκευή
, 

Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα.

της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού όπου 
πηγαίνει η Aegean. Οι πόλεις από τις οποίες μπορεί να διαλέξει είναι 
Βουκουρέστι, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 

βαρύνουν τον βραβευθέντα και ποικίλουν ανά προορισμό.    

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

ΘΕΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

MBA, αξίας 12.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίας 10.740 ευρώ

MBA, αξίας 15.000 ευρώ

 

Χορηγία ομαδικής εργασίας, 
αξίας 6.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα management, 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

300 ευρώ σε κάθε
βραβευθέντα 

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

4 διπλά εισιτήρια
εξωτερικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

15ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2008
Μάρτιος 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 20 Μαρτίου 2009

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα

Πήραν µέρος στο 14ο διαγωνισµό

Mία απλόχερη επιβράβευση του ζήλου όσων προσπαθούν να καταθέσουν εύστοχα 
τις απόψεις τους σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας, ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ακόμη ένα λιθαράκι για τη σταδιοδρομία των νέων που 
αναδείχτηκαν μέσα από αυτόν. Ο απόηχος της νίκης μου διαρκεί έως και σήμερα, 
επιδρώντας θετικά στις επιλογές μου και δίνοντάς μου ώθηση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μαριλένα Ζηδιανάκη

 Κωνσταντίνος Αψηλίδης

Ένας πολύ αξιόλογος διαγωνισμός με άψογη οργάνωση. 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα και να βραβευτώ γι’ αυτό. 
Μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία.

 

Παναγιώτης Βαρτζίκος

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα της συνάντησης των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με αξιόλογους ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βαρβάρα Ράλλη - Μαρουδιά
Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της 

τις απόψεις μου για  την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και η χαρά 
να δω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

προβληματισμούς και τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θάνος Σκούρας, 
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη 
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 
πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος 
της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Παύλος Μυλωνάς, 
γενικός διευθυντής και οικονομικός σύμβουλος 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος Σαμαράς, 
αρχιτέκτων και πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στέλιος Σταυρίδης, 
διευθύνων σύμβουλος της PISCINES IDEALES A.E. 

 Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2009

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκταση εργασίας: Μέχρι 2.000 λέξεις

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών:
20 Μαρτίου 2009

Κράτος: Περισσότερο, λιγότερο, καλύτερο, ή άλλο; 
Εκπαίδευση: Οδηγός ή όριο στη φαντασία; 
Το όραμα του νέου πολίτη για την επιχειρηματική 
του δράση στην Ευρώπη και στον κόσμο!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

και οι 
σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων 

από αυτά μέσα στο 2008.

συμμετέχει ως μέρος μιας ομάδας ή με ατομική εργασία. Τα 
βραβε
υπάρξει βράβευση μίας ομαδικής  εργασίας. 

ί
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 

ί

όπως και

μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από 

.

Παρασκευή
, 

Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα.

της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού όπου 
πηγαίνει η Aegean. Οι πόλεις από τις οποίες μπορεί να διαλέξει είναι 
Βουκουρέστι, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 

βαρύνουν τον βραβευθέντα και ποικίλουν ανά προορισμό.    

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

ΘΕΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

MBA, αξίας 12.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίας 10.740 ευρώ

MBA, αξίας 15.000 ευρώ

 

Χορηγία ομαδικής εργασίας, 
αξίας 6.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα management, 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

300 ευρώ σε κάθε
βραβευθέντα 

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

4 διπλά εισιτήρια
εξωτερικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

15ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2008
Μάρτιος 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 20 Μαρτίου 2009

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα

Πήραν µέρος στο 14ο διαγωνισµό

Mία απλόχερη επιβράβευση του ζήλου όσων προσπαθούν να καταθέσουν εύστοχα 
τις απόψεις τους σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας, ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ακόμη ένα λιθαράκι για τη σταδιοδρομία των νέων που 
αναδείχτηκαν μέσα από αυτόν. Ο απόηχος της νίκης μου διαρκεί έως και σήμερα, 
επιδρώντας θετικά στις επιλογές μου και δίνοντάς μου ώθηση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μαριλένα Ζηδιανάκη

 Κωνσταντίνος Αψηλίδης

Ένας πολύ αξιόλογος διαγωνισμός με άψογη οργάνωση. 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα και να βραβευτώ γι’ αυτό. 
Μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία.

 

Παναγιώτης Βαρτζίκος

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα της συνάντησης των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με αξιόλογους ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βαρβάρα Ράλλη - Μαρουδιά
Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της 

τις απόψεις μου για  την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και η χαρά 
να δω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

προβληματισμούς και τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θάνος Σκούρας, 
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη 
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 
πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος 
της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Παύλος Μυλωνάς, 
γενικός διευθυντής και οικονομικός σύμβουλος 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος Σαμαράς, 
αρχιτέκτων και πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Στέλιος Σταυρίδης, 
διευθύνων σύμβουλος της PISCINES IDEALES A.E. 

 Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2009

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκταση εργασίας: Μέχρι 2.000 λέξεις

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών:
20 Μαρτίου 2009

Κράτος: Περισσότερο, λιγότερο, καλύτερο, ή άλλο; 
Εκπαίδευση: Οδηγός ή όριο στη φαντασία; 
Το όραμα του νέου πολίτη για την επιχειρηματική 
του δράση στην Ευρώπη και στον κόσμο!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

και οι 
σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων 

από αυτά μέσα στο 2008.

συμμετέχει ως μέρος μιας ομάδας ή με ατομική εργασία. Τα 
βραβε
υπάρξει βράβευση μίας ομαδικής  εργασίας. 

ί
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 

ί

όπως και

μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από 

.

Παρασκευή
, 

Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα.

της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού όπου 
πηγαίνει η Aegean. Οι πόλεις από τις οποίες μπορεί να διαλέξει είναι 
Βουκουρέστι, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, 

βαρύνουν τον βραβευθέντα και ποικίλουν ανά προορισμό.    

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

ΘΕΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

MBA, αξίας 12.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίας 10.740 ευρώ

MBA, αξίας 15.000 ευρώ

 

Χορηγία ομαδικής εργασίας, 
αξίας 6.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά 
προγράμματα management, 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

300 ευρώ σε κάθε
βραβευθέντα 

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό
1.000 ευρώ

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής

4 διπλά εισιτήρια
εξωτερικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

που θέλουν να διακριθούν, με επιχειρήσεις 
που επενδύουν στο μέλλον τους. 

15ος 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2008
Μάρτιος 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 20 Μαρτίου 2009

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα

Πήραν µέρος στο 14ο διαγωνισµό

Mία απλόχερη επιβράβευση του ζήλου όσων προσπαθούν να καταθέσουν εύστοχα 
τις απόψεις τους σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας, ο εν λόγω διαγωνισμός μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ακόμη ένα λιθαράκι για τη σταδιοδρομία των νέων που 
αναδείχτηκαν μέσα από αυτόν. Ο απόηχος της νίκης μου διαρκεί έως και σήμερα, 
επιδρώντας θετικά στις επιλογές μου και δίνοντάς μου ώθηση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μαριλένα Ζηδιανάκη

 Κωνσταντίνος Αψηλίδης

Ένας πολύ αξιόλογος διαγωνισμός με άψογη οργάνωση. 

σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα και να βραβευτώ γι’ αυτό. 
Μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία.

 

Παναγιώτης Βαρτζίκος

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα της συνάντησης των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με αξιόλογους ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό κόσμο. 

Βαρβάρα Ράλλη - Μαρουδιά
Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της 

τις απόψεις μου για  την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά και η χαρά 
να δω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι έχουν τους ίδιους 

προβληματισμούς και τη διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα.


