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«Μια μοναδική εμπειρία, από την αρχή που έγινε
η σύλληψη της ιδέας ως και τη λαμπερή ημέρα της γιορτής.
Κάθε φοιτητής πρέπει να λάβει μέρος και να θέλει να γράψει
δυο κουβέντες για θέματα που απασχολούν όλους μας».
Μαρία Αγγελική Σταυρίδου
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 1η ατομική εργασία,
16ος Διαγωνισμός 2009-2010

«Το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό μας έδειξε
ότι οι καινοτόμες σκέψεις σε συνδυασμό
με τη σκληρή και αδιάκοπη προσπάθεια

για την τεκμηρίωσή τους βρίσκουν απήχηση
και τελικά επικροτούνται».

Ιωάννης Μπρανίκας – Πέτρος Τσουκλίδης
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
1η ομαδική εργασία,

16ος Διαγωνισμός 2009-2010

«Μια μοναδική ευκαιρία να αποτυπώσουμε
τις φρέσκιες ιδέες μας και να αποδείξουμε

ότι είμαστε σε δημιουργική τροχιά».
Δημήτριος Βαλαής

Νάντια Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου
UNIVERSITY OF READING BSC

Economics & Accounting,
2η ομαδική εργασία,

16ος Διαγωνισμός 2009-2010

MBA Υποτροφία Ταξίδι στο MΙΤ
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Ταξίδι στο ΜΙΤ - Massachusetts
Institute of Technology

MBA, υποτροφία αξίας 14.500 ευρώ

2 εκπαιδευτικά προγράμματα management
αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Χρηματικό ποσό 500 ευρώ

Επιτραπέζιος Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας

4 διπλά εισιτήρια εξωτερικού

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Τόμου Υποστηρικτές Χορηγοί

Χορηγοί Άλλων Βραβείων

Πρώτα Βραβεία

Χορηγός Στρατηγικής Επικοινωνίας Χορηγός Αίθουσας Τελετής

• Ποιες πρωτοβουλίες έχετε θαυμάσει στο χώρο της τεχνολογίας;
• Ποιες προτάσεις θα είχατε να διατυπώσετε σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα;
• Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη διάχυση της καινοτομίας;
• Κατά πόσο θεωρείτε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις κοινωνικές δομές;

• 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

• Βασίλειος Μακιός, καθηγητής και διευθυντής μονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia

• Tάσος Τζήκας, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης

• Λεωνίδας Θεόκλητος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και μέλος Δ.Σ. του ΟΤΕ

Ειδικός σύμβουλος:
• Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia

• 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 2011.
• Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 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 τίτλος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της.
• Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) και σε χαρτί Α4, σε πέντε αντίγραφα.
• 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 οριστικές. 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 30 Μαρτίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου),
ή να παραδοθούν στα γραφεία του περιοδικού Οικονομική
Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.

• Τα αεροπορικά εισιτήρια από την Aegean είναι δωρεάν,
αφορούν την οικονομική θέση και συμπεριλαμβάνονται
οι φόροι αεροδρομίων. Ο προορισμός είναι στην επιλογή
του βραβευθέντος, σε πόλη του εξωτερικού όπου πηγαίνει
η Aegean.

• Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό
όπως και απορίες στο www.economia.gr ή στο
marketing@economia.gr

Θέμα: Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνική Αλλαγή

Κριτήρια Βαθμολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης

Όροι του Διαγωνισμού

Τελετή απονομής των βραβείων: Μάιος 2011
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