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Θέµα: Αποτελέσµατα Πανελλήνιου φοιτητικού διαγωνισµού για το 
επιχειρηµατικό σύνθηµα (slogan) της ΟΛΘ Α.Ε. 
 
Η ΟΛΘ Α.Ε. στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διοργάνωσε Πανελλήνιο 

φοιτητικό διαγωνισµό για το επιχειρηµατικό σύνθηµα της εταιρείας. Ο διαγωνισµός 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 31 Ιουλίου 2011.  

Η ΟΛΘ Α.Ε. ευχαριστεί τους 110 φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι 

συµµετείχαν στον διαγωνισµό της ΟΛΘ Α.Ε. Συνολικά κατατέθηκαν 94 προτάσεις εκ 

των οποίων οι 81 ήταν ατοµικές και οι 13 οµαδικές. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιήθηκε από πενταµελή επιτροπή στην 

οποία συµµετείχαν ανώτατα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. και καθηγητές Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων µε ειδίκευση στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Επιχειρηµατικότητα και 

την ∆ιοίκηση-Οργάνωση Λιµενικών Επιχειρήσεων. Στα µέλη της κριτικής επιτροπής 

στάλθηκε φάκελος µε τις προτάσεις που πληρούσαν τους όρους του διαγωνισµού και 

µε κωδικοποιηµένα τα στοιχεία των φοιτητών ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυµία των 

συµµετεχόντων και η αξιοπιστία του διαγωνισµού. 

Τα µέλη  της επιτροπής κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κάθε πρόταση, το καθένα 

ξεχωριστά, σε κλίµακα του 10. Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την 

βαθµολόγηση, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισµού 

είναι:  

1.Να αποτυπώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας στο σύνολο τους: 

αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και πύλη του εµπορίου των χωρών 

της Νότιας Βαλκανικής, έχει δυναµική. 

2. Να αντανακλάται η στρατηγική της εταιρείας, δηλ. προσήλωση στην 

εξυπηρέτηση των χρηστών, αύξηση της διακίνησης, αύξηση της 

αποδοτικότητας 



3. Να λαµβάνει υπόψη τις προσπάθειες της ΟΛΘ Α.Ε. για την σύσφιγξη των 

σχέσεων πόλης-κοινωνίας-λιµένα. 

 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι τρεις προτάσεις στις οποίες απονέµονται τα 

βραβεία του διαγωνισµού µε σειρά κατάταξης είναι: 

 

Πρώτο βραβείο, 1000€*  

Η πρόταση των ∆ηµήτριου Θεοδωράκου (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονία) και Χριστίνα Στούπα (∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σχεδιασµού ∆ιοίκησης και Πολιτικής του Τουρισµού του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου)  µε το slogan: 

«Λιµάνι Θεσσαλονίκης: Η νέα πύλη της Ευρώπης. Μετακινώντας Ηπείρους, 

συγκινώντας ανθρώπους» 

“Port of Thessaloniki: Europe’s new gateway. Moving continents, moving people”. 

 

∆εύτερο βραβείο, 600€* 

Η πρόταση της Άννα Ιωαννίδου (Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονία) µε το slogan: 

«Η εµπιστοσύνη σας, ο στόχος µας» 

“Your loyalty, our goal”. 

 

Τρίτο βραβείο, 400€* 

Η πρόταση του ∆ηµήτρη Στεφανή (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) µε το slogan: 

«Ανταλλάζουµε αξίες…παγκόσµια» 

“Trading values…globally”. 

 

Η ΟΛΘ Α.Ε. θα ήθελε για µία ακόµη φορά να συγχαρεί και να ευχαριστήσει όλους 

τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό.  

 

*Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά εντός της εβδοµάδας. 

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεµβρίου 2011 


