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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Βραβείο Φοιτητών/τριών Πανεπιστημίου Αιγαίου στον  

1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» 

 
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ 

(GCNH), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργάνωσαν τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για 

την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής». 

Από τη διαδικασία αξιολόγησης αναδείχτηκαν οι τρείς νικητήριες ομάδες φοιτητών, οι οποίες έλαβαν, τα ισάριθμα βραβεία του 

διαγωνισμού και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων – ΕΥΕ2014, που θα πραγματοποιηθεί στο 

Στρασβούργο από 9 έως 11 Μαΐου 2014 ενόψει του εορτασμού της «Ημέρα της Ευρώπης». 

 

Οι τρείς νικητήριες εργασίες του Φοιτητικού Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες: 

 

• Από την οικονομική διαχείριση στην Κοινωνική Ευθύνη, η οποία υπεβλήθη από τους: Κουρτσιλίδη Χρήστο - Εθν. 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζαμάνη Λεμονιά - Εθν. & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Καμπούρη Στεφανία - Παν/μιο 

Μακεδονίας, 

• Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τουρισμό, η οποία υπεβλήθη από τους: Μακρή Γεώργιο – Μάριο 

- Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Κουνάβη Χρήστο - Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Βέργου Νικολέττα, Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

• Λέσβος: Επιχειρήσεις και Κοινωνία στη νησιωτική Οικονομία, η οποία υπεβλήθη από τους: Χατζηνάκο Περικλή, 

Μαρκοζάνες Φραγκίσκο, Κελαϊδή Γαβριέλα – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 

Το ΕΥΕ2014 αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση νέων από όλη την Ευρώπη, και εντάσσεται στους ετήσιους εορτασμούς για την 

Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου). Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νέα γενιά, όπου μέσω της ανταλλαγής 

ιδεών και της καινοτόμου προσέγγισης σε καίρια ζητήματα, θα προκύψουν ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης. Το κτήριο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα γεμίσει για ένα τριήμερο με νέους, στη μεγαλύτερη δημόσια συζήτηση προ των 

ευρωεκλογών, γύρω από ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής που αγγίζουν και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους νέους. Βασικό μήνυμα της 

εκδήλωσης είναι να "εφεύρουμε εκ νέου" την Ευρώπη μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς Ευρωπαίων πολιτών, ενισχύοντας έτσι μια 

περισσότερο συμμετοχική ευρωπαϊκή δημοκρατία. 
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