
ΘΕΜΑ:
Επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην επόμενη δεκαετία
• Πώς οι νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονομία 
μετά την κρίση μπορούν να δημιουργήσουν 
/αναπτύξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
• Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα 
εμπόδια στην ανάπτυξη όπως είναι το τεράστιο 
δημοσιονομικό έλλειμμα.
• Τι προβλήματα μπορούμε σήμερα πρακτικά  
να διορθώσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
• Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος. 
• Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας,  
   επιλογή και χρήση πηγών. 
• Πρωτοτυπία στην προσέγγιση  
   και στο χειρισμό του θέματος.
• Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Ελένη Δενδρινού-Λουρή,  
καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Νίκος Καραμούζης,  
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος  
της EUROBANK EFG
Λίτσα Παναγιωτοπούλου,  
διευθύνουσα σύμβουλος της OTEAcademy
Ιωάννης Σωτηρόπουλος,  
γενικός διευθυντής Δυτικών Βαλκανίων,  
VIVARTIA S.A. Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
Ειδικός σύμβουλος: 
Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,  
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής  
του Ομίλου economia

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
• Έκταση εργασίας: μέχρι 2.000 λέξεις

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές 
όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα 
στο 2009.

• Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμ-
μετέχει είτε με ατομική εργασία, είτε με ομαδική εργασία. 
Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο 
έως τέσσερα άτομα.

• Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.

• Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει 
να αναφερθεί η βιβλιογραφία, το όνομα του συντάκτη, ο τίτ-
λος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της. 

• Η εργασία υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε χαρτί Α4, 
σε πέντε αντίγραφα, και σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD).

• Στον φάκελο των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς επίσης και στοιχεία 
επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, 
e-mail), όπως και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή 
βεβαίωση φοίτησης. 

• Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστι-
κές. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί 

σε έναν από τους προηγούμενους φοιτητικούς διαγωνισμούς 
του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση.

• Οι εργασίες πρέπει να ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομεί-
ου), ή να παραδοθούν στα γραφεία του περιοδικού Οικονο-
μική Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.

• Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2010

• Τα αεροπορικά εισιτήρια από την Aegean αφορούν προορι-
σμό της επιλογής του βραβευμένου, σε πόλη του εξωτερικού 
όπου πηγαίνει η Aegean. Στη χορηγία δεν περιλαμβάνονται 
οι φόροι του εισιτηρίου που βαρύνουν τον βραβευθέντα και 
ποικίλλουν ανά προορισμό. 

Μέγας χορηγός

Χορηγός τόμου Υποστηρικτής χορηγός

Χορηγοί επικοινωνίας

Με τη συνεργασία:

MBA, υποτροφία αξίας 14.500 ευρώ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
υποτροφία αξίας 13.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ

300 ευρώ σε κάθε βραβευθέντα

Χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ

2 εκπαιδευτικά προγράμματα management 
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

4 διπλά εισιτήρια εξωτερικού

Φορητός υπολογιστής αξίας 650 ευρώ 

Βραβεία και χορηγοί

Απονομή βραβείων 15oυ Διαγωνισμού από τον υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη στο Ζάππειο, Μάιος 2009
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Φοιτητικός Διαγωνισμός
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Διοργάνωση

Πληροφορίες: 
marketing@economia.gr
+30 2103314714, www.economia.gr
Όμιλος economia, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα

«  Οι δικοί μου εντυπωσιάστηκαν 
και από τα επίσημα πρόσωπα που παρευρίσκονταν. 

Τα δώρα που δόθηκαν ήταν γενναιόδωρα.»
Καραγιάννης Αντώνιος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ / Ο.Π.Α.  1η ατομική εργασία

«  Εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ένα περιοδικό αναλαμβάνει τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες. Μπορεί να με βοηθήσει και επαγγελματικά σίγουρα. 

Και μόνο η συμμετοχή σημαίνει για εμάς πολλά.»
Κοντούλη Μαρία-Χριστίνα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / Ο.Π.Α.  1η ομαδική εργασία

«  Εξαιρετική διαδικασία, καλά οργανωμένη όλη η ιδέα. Πρώτη φορά παίρνω 
μέρος σε διαγωνισμό. Πιστεύω ότι μου έδωσε περισσότερη  

δύναμη και αυτοπεποίθηση και σίγουρα γνώρισα αρκετούς ανθρώπους.»
Μαχαίρας Ιωάννης

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1η ομαδική εργασία

«  Ήταν κάτι πολύ οργανωμένο, ήταν περισσότερο απ’ ό,τι 
περίμενα. Σου δίνεται η ευκαιρία να πεις τις απόψεις σου, οι οποίες 

διαβάζονται, δημοσιεύονται στον τόμο και αυτό αναγνωρίζεται. 
Μεγάλη εντύπωση μου έκανε η ημέρα της βράβευσης.»

Καρβούνης Δημήτριος
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

3η ατομική εργασία

Μέγας χορηγόςΥπό την αιγίδα

Υποστηρικτής χορηγός

www.economia.gr

ΘΕΜΑ:

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 31 Μαρτίου 2010


