Recognizing Innovation of Mining
and Minerals Companies
Έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύουν
τις καινοτόμες δραστηριότητες των μεταλλευτικών,
εξορυκτικών, συμβουλευτικών, εξοπλιστικών, γεωτεχνικών
και μεταφορικών επιχειρήσεων.

Βασικές Ενότητες Βράβευσης
Excellent Company
Performance Excellence
Research and development
Exploitation
Processing
Distribution and Export
Service and support

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες
των βραβείων και αναδείξτε τις δικές σας πρακτικές,
την ομάδα και την εταιρεία σας!

Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
www.miningawards.gr
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Ενότητες Υποψηφιότητας
Στόχος των βραβείων είναι:
• Να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τη
• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δώσουν την
• Nα γίνουν ευρέως γνωστές οι διαθέσιμες υπηρεσίες
συσσωρευμένη τεχνογνωσία, την επάρκεια και την
ευκαιρία στις επιχειρήσεις του κλάδου όλων των
και τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βελτίωση και ανάπτυξη
ικανότητα των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου. του μεταλλευτικού και εξορυκτικού κλάδου της Ελλάδας.
μεγεθών να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές
τους σε key industry influencers, να βραβευθούν • Να προωθηθούν και αξιοποιηθούν ως φωτεινά
• Να προβληθούν οι νικητές των βραβείων και να επικοινωνήσουν
παραδείγματα οι καλές πρακτικές των νικητών.
και να αναγνωριστούν από ομολόγους τους.
στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά την επιτυχία τους

Ενότητα 1. Excellent Company
Στην Ενότητα 1 βραβεύονται επιχειρήσεις του ιδίου βιομηχανικού κλάδου που
επέδειξαν σημαντικά επιτεύγματα στην ολοκληρωμένη βελτίωση της παραγωγικής
δραστηριότητας και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Οι
υποψηφιότητες κατατάσσονται ανάλογα με τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:
1.1.
Mining & Metallurgy
1.1.1. Ferrous metals
1.1.2. Nonferrous metals
1.1.3. Noble minerals
1.2.
Geoenegy sources
1.2.1. Coal
1.2.2. Oil
1.2.3. Geothermal energy
1.3.
Quarry Minerals
1.3.1. Industrial minerals
1.3.2. Aggregates
1.3.3. Cement
1.3.4. Marble & natural stones
1.3.5. Salt
1.4.
Other

Ενότητα 2. Performance Excellence
Στην Ενότητα 2 βραβεύονται επιχειρήσεις του κλάδου ανεξαρτήτως βιομηχανικής
δραστηριότητας που επέδειξαν σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της κυκλικής
οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογικής προόδου καθώς και στα κριτήρια
ESG.
2.1. Environment
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει έμπρακτο σεβασμό στο περιβάλλον
αναγνωρίζοντας την επιχειρηματική ευθύνη για τη διατήρηση των ισορροπιών στη
φύση.
2.1.1. Environmental protection
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς τα διεθνή πρότυπα
προληπτικών ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά με
αέρια, υγρή, στερεά ρύπανση, ηχορύπανση και οποιαδήποτε μορφή υποβάθμισης
του φυσικού περιβάλλοντος.
2.1.2. Environmental restoration
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν θεσπίσει και υλοποιήσει σχέδια βελτίωσης
και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ή/ και μετά το πέρας των
δραστηριοτήτων τους.
2.1.3. Circular Economy
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγική επικερδούς και βιώσιμης
ανάπτυξης προωθώντας την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση.

2.2. Health & Safety
Βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, σύμβουλοι H&S και παραγωγοί
εξοπλισμού που εφαρμόζουν επιτυχώς ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία κατά τα διεθνή πρότυπα.
2.2.2. Employers
Βραβεύονται επιχειρήσεις με καινοτόμες δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων σε όλα τα τμήματα και χώρους της βιομηχανίας.
2.2.3. Visitors
Βραβεύονται επιχειρήσεις με καινοτόμες δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των
επισκεπτών σε όλα τα τμήματα και χώρους της βιομηχανίας.
2.3. Environment Society Governance (ESG indicators)
Βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου που έχουν αυξημένη τιμή δεικτών
επίδοσης (KPIs) στα κριτήρια διακυβέρνησης ESGs.
2.3.1. Local society development
Βραβεύονται επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην ευημερία και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών προχωρώντας σε υλικοτεχνικά έργα
ανάπτυξης, καθώς και σε δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας
στην οποία δραστηριοποιούνται.
2.3.2. Shareholders’ governance
Βραβεύονται επιχειρήσεις με αποτελεσματική στρατηγική διασφάλισης των
συμφερόντων των μετόχων της και όλων των ενδιαφερομένων μερών.
2.3.3. Employees Development & Improvement
Βραβεύονται επιχειρήσεις που διασφαλίζουν εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας
δημιουργώντας προοπτικές για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των
εργαζομένων τους.
2.4. Software & ΙοΤ
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμα υφιστάμενο ή έχουν αναπτύξει
λογισμικό, εφαρμογές και ψηφιακές λύσεις για την αναβάθμιση της μεταλλευτικής
-εξορυκτικής βιομηχανίας.

Ενότητα 3. Research & Development
Στην Ενότητα 3 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, μελετητικά γραφεία,
ερευνητικά κέντρα, γεωτεχνικοί, επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες
μεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιολόγησης κοιτασμάτων.
3.1. Underground deposits
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές
και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης υπόγειων κοιτασμάτων.
3.2. Surface deposits
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές
και τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης επιφανειακών κοιτασμάτων.
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Ενότητες Υποψηφιότητας
Ενότητα 4. Exploitation
Στην Ενότητα 4 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, μελετητικά
γραφεία, γραφεία συμβούλων, υπεργολάβοι, προμηθευτές αντίστοιχων
μηχανημάτων που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες, τεχνικές και
μηχανήματα για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών.
4.1. Mechanical Exploitation
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους
μηχανικής εκμετάλλευσης κοιτασμάτων όπως εξόρυξης, διάτρησης κ.λπ.
4.2. Handling
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες διαχείρισης
εξορυσσόμενων ορυκτών και αποθεμάτων.
4.3. Storage
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες
αποθήκευσης εξορυσσόμενων ορυκτών και αποθεμάτων.
4.4. Operational
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ή έχουν αναπτύξει σημαντικές
βελτιώσεις στην λειτουργικότητα των ορυχείων, λατομείων κ.λπ. αναφορικά με την
υλικοτεχνική υποδομή φωτισμού και εξαερισμού και παροχής νερού.

Ενότητα 5. Processing
Στην Ενότητα 5 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, εταιρείες
σχεδιασμού και προμήθειας αντίστοιχου εξοπλισμού, που ανέπτυξαν καινοτόμες
διαδικασίες επεξεργασίας ορυκτών.
5.1. Mechanical Processing
Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες μηχανικής
επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
5.2. Chemical Processing
Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες χημικής
επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
5.3. Storage
Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν καινοτόμες διαδικασίες αποθήκευσης
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
5.4. QA/QC
Βραβεύονται επιχειρήσεις που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν καινοτόμες διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και
τελικών προϊόντων.

Ενότητα 6. Distribution & Export
Στην ενότητα 6 βραβεύονται επιχειρήσεις λειτουργίας του κλάδου, εταιρείες
logistics, αντιπρόσωποι, υπεργολάβοι χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, που
καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον τομέα της διανομής και
εξαγωγών.
6.1. Land transport
Βραβεύονται επιχειρήσεις που καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον
τομέα των χερσαίων εγκαταστάσεων μεταφοράς και μεταφόρτωσης.
6.2. Maritime & overland transport
Βραβεύονται επιχειρήσεις που καθιέρωσαν καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές στον
τομέα των θαλάσσιων εγκαταστάσεων μεταφοράς και μεταφόρτωσης.

6.3. Distribution & storage network
Βραβεύονται επιχειρήσεις που καινοτόμησαν στον τομέα της διανομής και
αποθήκευσης ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους.
6.4. New market development
Βραβεύονται επιχειρήσεις που έδρασαν πρωτοπόρα στην ανάπτυξη νέων αγορών και
εξαγωγών.

Ενότητα 7. Service & Support
Στην ενότητα 7 βραβεύονται επιχειρήσεις που εφήρμοσαν και ανέπτυξαν καλές
πρακτικές εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και προμηθευτών.
7.1. Customer service & relations
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές στη δημιουργία
καινοτόμων μεθόδων επικοινωνίας και δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων
εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και νέους πελάτες.
7.2. Suppliers service & relations
Βραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές στη δημιουργία
καινοτόμων μεθόδων επικοινωνίας και δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων
εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και νέους προμηθευτές.

GOLD- SILVER- BRONZE Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Επιτροπής Αξιολόγησης αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και
Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία
βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία
βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την
απαιτούμενη βαθμολογία.
Gold (Χρυσό): Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της
κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία,
δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.
Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες
βαθμολογίες ανά κατηγορία
Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω
από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των
βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό
δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα
στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία
Mines & Minerals Company of The Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους
περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει
με τη συμμετοχή της σε όλες τις Ενότητες.

METS Company of The Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε εταιρεία εξοπλισμού, τεχνολογίας ή και
υπηρεσιών (Mining, Equipment, Technology & Services, METS) που θα
συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων
που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 3, 4 και 5.

Πληροφορίες-Υποψηφιότητες: Μαρία Γαβριλάκη, Κ: 6946 777954, E: mgavrilaki@boussias.com
Υπεύθυνη Χορηγιών: Νικόλ Αρμόνη, T: 210 6617777 (εσωτ. 155) E: narmoni@boussias.com

Official Publications

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής
Γιατί να συμμετάσχω;
Μέσω των βραβείων αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα και
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο ή αγορά. Μέσα από τη διαδικασία
αξιολόγησης, οι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς, λαμβάνουν χρήσιμο feedback από
τους ειδικούς για τη χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση
με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Στόχος της αξιολόγησης
και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του
επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.
Αναγνώριση / αξιοπιστία
Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς
που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται οι υπηρεσίες ή/
και προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των
αξιολογητών.
Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών - εφόσον το ζητήσουν - ώστε να
λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
Προβολή / Δημοσιότητα
Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και
ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.
Ενίσχυση πωλήσεων
Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για
την ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις
πωλήσεις.

Winner’s Kit
Οι νικητές λαμβάνουν:
1. Το λογότυπο των βραβείων της φετινής διοργάνωσης με τη συγκεκριμένη βράβευση
στην κατηγορία της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καμπάνιες δημοσιότητας,
στο web site, στα social media, στις υπογραφές email, πάνω στις συσκευασίες
προϊόντων, brochures και οπουδήποτε αλλού εκτιμάται ότι θα προσδώσει τη
δημοσιότητα που απαιτείται.
2. Α γαλματίδιο (trophy) για κάθε βραβείο.
3. Αναφορά όλων των βραβεύσεων στον τελικό πίνακα νικητών στο web site της
BOUSSIAS
4. Δημοσιότητα σε επιλεγμένα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα της BOUSSIAS με
παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.
5. Αναφορά στο email (newsletter) που αποστέλλεται σε όλη τη σχετική αγορά με
παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.
6. Δ ημοσιότητα μέσω Δελτίων Τύπου, που αποστέλλεται σε χορηγούς επικοινωνίας και
θεσμικούς φορείς, με παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.
7. Προβολή στα social media της BOUSSIAS με posts που παραπέμπουν στον τελικό
πίνακα νικητών.
8. Ε κπρόσωποι των κορυφαίων βραβείων έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με
δήλωση στο βίντεο των βραβείων.

Γενικοί Όροι Συμμετοχής
Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
Μεταλλευτικές και εξορυκτικές εταιρείες (μέταλλα, σπάνιες γαίες, τσιμέντο, αδρανή
υλικά, αλάτι, ορυκτά καύσιμα), εταιρείες γεωτεχνικών συμβούλων και μελετητών,
εταιρείες μηχανημάτων μεταλλείων και εξορύξεων, εταιρείες ειδικού εξοπλισμού,

εταιρείες ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού μεταλλείων, εταιρείες εξοπλισμού υγείας
και ασφάλειας μεταλλείων, εταιρείες μεταφοράς και εμπορίας ορυκτών πρώτων
υλών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης, εταιρείες ποιοτικού ελέγχου,
συμβουλευτικές εταιρείες ως προς τα κριτήρια ESG και κυκλικής οικονομίας,
μεταλλειολόγοι, μεταλλουργοί, γεωλόγοι, τοπογράφοι, χημικοί και επιστήμονες άλλων
ειδικοτήτων σχετιζόμενοι με τον κλάδο, οργανισμοί και ιδρύματα με δράσεις στον κλάδο.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
Μια υποψηφιότητα δύναται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες εφόσον
περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε
Ενότητα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν συνίσταται
να πραγματοποιούνται αλλαγές. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη
και αποκλειστική ευθύνη για τις για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των
υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιείται
με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.
Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Επιτροπή Αξιολόγησης καθίστανται
υπόλογες σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών
στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής
αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς
και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία μετά την υποβολή των
υποψηφιοτήτων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μη εμπιστευτικά
στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα
συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν
σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα
ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.
Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές
συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται
δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες
υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για τους
σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (και
ανάλογα με τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεδομένων των υγειονομικών
συνθηκών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή), δημοσιοποιούνται μόνο τα βραβευμένα
έργα.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους
των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν
συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει
σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.
Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της
Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει
από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά
τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής,
καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι
συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο website. Για να θεωρηθεί έγκυρη
μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
• Να επισκεφτείτε το site των βραβείων (www.miningawards.gr),να συμπληρώσετε
και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
• Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να
σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: mvasilikoudi@boussias.com
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Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής
Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων
Η διοργανώτρια εταιρεία, BOUSSIAS, συμβουλεύει την Επιτροπή Αξιολόγησης προς την
κατεύθυνση δημιουργίας ομάδων κριτών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει
σύγκρουση συµφερόντων και ότι κάθε κριτής θα μελετήσει και αξιολογήσει σε βάθος έναν
λογικό αριθμό υποψηφιοτήτων.
Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ΕΝ βαθµολογούν:
• υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται,
• υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όμιλο
εταιρειών µε αυτές ή έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με την εταιρεία που υπέβαλε.
Κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης και
οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή
τους, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Ενότητα 1
Προσαρμοστικότητα & στρατηγική (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν η προσαρμοστικότητα
στα δεδομένα της εποχής της πανδημίας, η στρατηγική και η ανάπτυξη της συμμετέχουσας
εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ίδιας αγοράς π.χ. ferrous metals vs
ferrous metals.
Ανάπτυξη (35 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθεί η παραγωγικότητα και πρόσφατες
βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία καθώς και οι πρόσφατες επενδύσεις της
συμμετέχουσας εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ίδιας αγοράς.
Sustainability (35 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της
συμμετέχουσας εταιρείας σε σχέση ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών
που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, KPIs, ανθρώπινο δυναμικό, υγεία & ασφάλεια,
περιβάλλον και ήθος συνολικά σε σχέση με αντίστοιχα της ίδιας αγοράς.
Ενότητες 2-7
1. Καινοτομία (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους.
2. Μεθοδολογία (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/
υλοποίηση τους.
3. Αποτελεσματικότητα (30 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της
πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά
και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.
4. Καλές πρακτικές (10 % βαρύτητα): Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές
πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας/ έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες
εταιρείες.
Σύστημα Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο
στους συμμετέχοντες, όσο και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται
από το 0 έως το 100 (άριστα). Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος
που εξάγεται από τις βαθμολογίες όλων των κριτών που αξιολόγησαν. Μετά το πέρας της
αξιολόγησης ο μόνος που αποκτά πρόσβαση στις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των
κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αξιολόγησης, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.
Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας
Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:
1. Τίτλος υποψηφιότητας
Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να
ανακοινωθεί.
2. Συμμετέχουσα εταιρεία
Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα,
όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας
Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα (πχ. αύξηση,
βελτίωση παραγωγής, βελτίωση δεικτών ESG, μείωση εργατικών ατυχημάτων) και τη σύνδεση
με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή
του πελάτη σας.
3.1 Πρόκληση (έως 400 λέξεις)
Αναφέρετε για την π.χ. κατηγορία 1.2.3. Excellent company in Geothermal Energy
μια πρόκληση των εταιρειών του χώρου είναι η ελάχιστη αξιοποίηση του βεβαιωμένου
γεωθερμικού δυναμικού.
3.2 Λύση (έως 400 λέξεις)
Λύση: η συμμετέχουσα εταιρεία επέλεξε να προσεγγίσει τους τοπικούς φορείς και ερευνητές
ώστε να βρεθεί λύση εκμετάλλευσης συγκεκριμένου πεδίου.
3.3 Οφέλη (έως 400 λέξεις)
Οφέλη: δρομολόγηση εκμετάλλευσης, ανάπτυξη τεχνολογίας αντιμετώπισης επικαθίσεων.
Η συμμετέχουσα εταιρεία μπορεί σε αυτή την περίπτωση να υποβάλλει υποψηφιότητα και
για τις ενότητες 2.3.1. Local society development, 2.3.2. Shareholders’ governance, 3.1.
Underground deposits.
4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;
Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη
δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση
των υποψηφιοτήτων.
5. Media - ready Synopsis (έως 100 λέξεις)
Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής
της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS, µετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να δώσετε έµφαση στα αποτελέσματα του
έργου.
6. Links (προαιρετικά)
Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.
7. Φωτογραφίες (προαιρετικά- αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ)
Εφόσον είναι δυνατό συνίσταται να συνοδεύετε το κείμενο της υποψηφιότητάς σας µε
φωτογραφίες / screenshots ώστε να βοηθήσουν το έργο των κριτών. Η ύπαρξη οπτικών
μέσων είναι σημαντική και λόγω πιθανής δημοσίευσής τους ως συνοδευτικό υλικό
ενηµερωτικών κειµένων ή εκδόσεων στην περίπτωση βράβευσης.
8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής
Αξιολόγησης και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της
υποψηφιότητας.
9. Case Study Video Link
(προαιρετικά - YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)
Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας.
(https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Επιτροπή Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται
από ακαδημαϊκούς, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους των
φορέων του χώρου.
Τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και
επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το
αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Σημ.: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος
στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Ιούλιο 2021.
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