
Τα Manufacturing Excellence Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν  
και επιβραβεύουν την αριστεία επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα και της 
μεταποίησης, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και περιλαμβάνει την καινοτομία  
και την ποιότητα εργασιών στην παραγωγική & εφοδιαστική αλυσίδα,  
τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,  
καθώς και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.

Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση  
και επιβράβευση της αποτελεσματικότητας  
& της αριστείας των βιομηχανιών στην Ελλάδα 
στο πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ 

Παρασκευή 
12.07.2019

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων 

και υποβάλλετε τις υποψηφιότητές σας στο: 

www.manufacturingawards.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Βασιλικούδη Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com
Ειρήνη Λιβανού Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: ilivanou@boussias.com
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ A. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες που έχουν ξεχωρίσει στον 
κλάδο τους για την αριστεία στις επιδόσεις, οργάνωση, εξοπλι-
σμό, εργασιακό περιβάλλον κ.λπ. Οι υποψηφιότητες μπορεί να 
προέρχονται από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:

A1. Τρόφιμα και ποτά - Food and Drinks  

A2.  Χημικά και πετροχημικά - Chemicals and Petrochemicals 

A3.  Φάρμακα και καλλυντικά - Pharmaceutical and Personal 
Care Products 

A4.  Ένδυση και κλωστοϋφαντουργία - Clothing and Textile 
Manufacturing

A5.  Εξορυκτική βιομηχανία - Extractive Industry 

A6.  Μεταλλευτική βιομηχανία - Mining Industry    

A7.  Δομικά προϊόντα - Building Materials 

A8.  Ενέργεια - Energy Industry 

A9.  Πρωτογενής τομέας μεταποίησης - Primary sector 
Manufacturing Industry   

A10.  Οικιακός εξοπλισμός - Home Appliances  

A11.  Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος - 
Recycling and Environmental Protection 

A12. Άλλος κλάδος - Any Other Industry  

ΕΝΟΤΗΤΑ B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες οι οποίες τα τελευταία χρό-
νια έχουν πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση ή αναβάθμιση 
στην παραγωγική τους μονάδα, εταιρείες που έχουν εξωστρεφείς 
δραστηριότητες ή αποτελεσματική στρατηγική και ηγεσία.

B1.  Σημαντική παραγωγική επένδυση - Remarkable Capital 
Investment in Production  

B2.  Εξωστρεφής μεταποιητική δραστηριότητα - 
Manufacturing Activity with Extroversion  

B3.  Αναδιοργάνωση παραγωγής -  Restructuring of 
Production

B4.  Νέα εταιρεία μεταποίησης - Newcomer in Manufacturing 
Industry   

B5.  Στρατηγική και ηγεσία - Strategy and Leadership 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που έχουν αυξήσει την 
παραγωγικότητά τους μειώνοντας τα κόστη τους, κρατώντας 
ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους 
ή έχουν εγκαταστήσει καινοτόμα συστήματα (π.χ. TQM, Lean 
Management, BPR, ολοκληρωμένα MIS κ.λπ.) και τεχνολογίες 
για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της παραγωγής 
τους ή των αποθεμάτων/αποθηκών τους ή εφαρμόζουν ολο-
κληρωμένη διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Γ1.  Παραγωγικότητα και απόδοση - Productivity and 
Performance 

Γ2.  Βέλτιστη οργάνωση παραγωγής - Optimum Production 
Management  

Γ3.  Αποτελεσματική διοίκηση και συστήματα παραγωγής 
- Efficacious Mana-gement and Industrial Manufacturing 
Systems  

Γ4.  Αποτελεσματικά logistics - Effective Logistics 

Γ5.  Διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων - Industrial 
Management 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Βραβεύονται εταιρείες με καινοτόμες και αποδοτικές χρήσεις 
νέων τεχνολογιών (π.χ. Ρομποτική, Τεχνολογίες αισθητήρων 
κ.λπ.) και συστημάτων (π.χ. MRP, MIS, ERP κ.λπ.) ή χρησιμοποιούν 
υπερσύγχρονες τεχνολογίες (IoT, Big Data Analytics, Τεχνητή 
Νοημοσύνη, 3-D printing, Augmented reality κ.λπ.) ή διαθέτουν 
οργανωμένα τμήματα R&D. 

Δ1.  Αξιοποίηση τεχνολογιών στην παραγωγή - Utilization of 
Technologies in Production Activity 

Δ2.  Smart Factory - Smart Factory

Δ3.  Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) - Research and Development

Δ4.  Καινοτόμα προϊόντα - Innovative Products

Δ5.  Καινοτομία και δημιουργικότητα - Innovation and Creativity

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που επιδεικνύουν σε συνεχή 
βάση και σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας 
τους υψηλά επίπεδα ποιότητας, αξιοποίησης τεχνικών και τε-
χνολογιών για την εξυπηρέτηση των πελατών τους ή διατηρούν 
μακροχρόνιες και ολοκληρωμένες συνεργασίες με προμηθευτές 
ή/και πελάτες τους.

Ε1. Υψηλή ποιότητα - Top-Tier Quality 

Ε2.  Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών - Productive 
Customer Service 

Ε3.  Επιτυχημένη συνεργασία με πελάτες/προμηθευτές - Fruitful 
Collaboration with Customers/Suppliers 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βραβεύονται εταιρείες μεταποίησης με αποδοτικές δράσεις 
περιβαλλοντικής πολιτικής στο εργοστάσιο και μακροχρόνιες 
δράσεις εκπαίδευσης, ανάπτυξης και προάσπισης της υγιείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων τους, παράλληλα με εφαρμογή 
προγραμμάτων ΕΚΕ. 

Ζ1.  Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική - Environmental 
and Energy Policy 

Ζ2.  Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων - Health and Safety at 
Work 

Ζ3.  Αριστεία στην οργάνωση εργασίας και του ανθρώπινου 
δυναμικού - Excellence in Work Management and Human 
Resources 

Ζ4.  Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Corporate Social Responsibility 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα Manufacturing Excellence Awards 
2019 πραγματοποιείται online στο site των βραβείων: 
www.manufacturingawards.gr
Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητά σας θα πρέπει μέχρι την Παρα-
σκευή 12 Ιουλίου 2019:
1.  Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
2.  Να γίνει κατάθεση του ποσού των υποψηφιοτήτων σας σε έναν από 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί 
το αποδεικτικό κατάθεσης στα email: mvasilikoudi@boussias.com, 
ilivanou@boussias.com

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας 
Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν: 
1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις) 
•  Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που θέλετε να 

αναφερθείτε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία. 

•  Αναφέρετε την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε 
σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια αξιολόγησης. 

•  Τέλος, περιγράψτε τις βέλτιστες πρακτικές, τα συμπεράσματα και το 
know how που προέκυψε από την υλοποίηση και την αξιοποίηση της 
πρωτοβουλίας σας (case-study) σε οργανωτικό, τεχνολογικό, στρατη-
γικό, συνεργασιακό επίπεδο.

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενο σας μπορεί να 
περιλαμβάνεται link (π.χ. www.manufacturingawards.gr).
 
2. 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 
την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)
Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας που μπορεί να δημοσιευθεί στην περί-
πτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της 
Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. 
Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά -αρχείο .jpg έως 3ΜΒ) 
Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 
3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. 

5. Γραφήματα (προαιρετικά -αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB 
το αρχείο) 
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf ) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το 
έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση 
και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video  
(προαιρετικά - αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)
Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη 
της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες 
έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με 
τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. 

Για την Ενότητα Α΄
1.  Στοιχεία της παραγωγής (αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, 

γκάμα προϊόντων, εξαγωγές, πελάτες που εξυπηρετούνται κ.λπ.) και 
των υποδομών (γραμμές παραγωγής, κτιριακές εγκαταστάσεις, αν-
θρώπινο δυναμικό κ.λπ.)

2.  Παραγωγικότητα και πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδι-
κασία (αξιοποίηση αυτοματισμών, διατμηματικές συνεργασίες κ.λπ.)

3.  Πρόσφατες Επενδύσεις (νέες γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, αναδιοργάνωση διαδικασιών κ.λπ.)

4. Διασφάλιση ποιότητας 
5.  Βελτιώσεις και αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(upstream και downstream)
6.  Υγεία και Ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση 
7.  Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Για τις Ενότητες Β-Ζ’
1. Καινοτομίες της πρωτοβουλίας/δράσης
2.  Τρόπος και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/υλο-

ποίηση
3.  Αποτελέσματα και οφέλη (κυρίως ποσοτικά) της πρωτοβουλίας/δράσης
4.  Συμπεράσματα και καλές πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν 

από άλλες εταιρείες

Κόστος Υποψηφιότητας
1η υποψηφιότητα: 350€+24% Φ.Π.Α.   
πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700€+24% Φ.Π.Α.                                     
πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1750€+24% Φ.Π.Α.                                           
κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η-20η: 205€+24% Φ.Π.Α.                                      
κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180€+24% Φ.Π.Α. 
Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν 
προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από 
τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Βασιλικούδη Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com
Ειρήνη Λιβανού Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: ilivanou@boussias.com

Δικαίωμα Υποψηφιότητας 
Στα Manufacturing Excellence Awards 2019 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι ελληνικές βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες ανά 
κλάδο στην Ελλάδα που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και περιλαμβάνει την καινοτο-
μία και την ποιότητα εργασιών στην παραγωγική & εφοδιαστική αλυσίδα, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού, καθώς και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες 
κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι 
αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και 
τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής διαΝΕΟσις, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

• Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Πρόεδρος Hellenic Facility Management Association

• Δημήτρης Βέργαδος, Χημ.Μηχανικός ΕΜΠ, Δ/ντής Τομέα Επικοινωνίας ΣΕΒ

• Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος ΕΙΔΙΠ, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

• Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Αλουμινίου

•  Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου ELTRUN,  
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

•  Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society (HMS),  
Γενικός Διευθυντής ATLANTIS Engineering

• Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ 

• Νίκος Καραγεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων

•  Ελένη Κολιοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)    

• Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Ελληνική Παραγωγή

• Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ

•  Θάνος Μαύρος, Partner, Advisory Services, CESA South East European Consumer Products and Retailing 
Leader, EMEIA SCO Leadership team member

• Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

• Πάνος Σκαρλάτος, Γενικός Δ/ντής Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

• Άγγελος Τσακανίκας, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

• Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΕ

• Γιώργος Τσιότρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας       

•  Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
&  Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Βασιλικούδη Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com
Ειρήνη Λιβανού Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), Ε: ilivanou@boussias.com

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αποτελούν κορυφαία στελέχη στον τομέα τους,  
που το καθένα ξεχωριστά καλύπτει όλες τις σχετικές γνωστικές περιοχές των κατηγοριών  
των βραβείων.


