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«ANASTASIA ANTONIADOU VOLUNTEERISM & SOCIAL 

CONTRIBUTION AWARD» 

 

 

IMERYS  INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. initated the yearly “Anastasia 

Antoniadou Volunteerism & Social Contribution Award” in 2002, with an aim to honor 

Anastasia Antoniadou’s (A.A.) memory and promote the social, cultural and voluntary 

contribution of its late employee in Milos’ local society, at the same time urging its 

current employees in Milos to follow her example getting involved  in similar actions. 

 

At the request of Milos Prefecture & Local Authorities as well as other local social 

organizations, as of 2006, the A.A. Award recognizes and rewards the social, 

cultural and voluntary contribution to the local community of both, the 
employees of IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. and of all 

residents of Milos. 

 

CONTENT OF THE AWARD 

 
The candidate selected by the evaluation committee is awarded: 
 
1. A Honorary Diploma 
 
2. A € 1,000 financial prize. 

 

 

AWARD-CANDIDATE ACTIONS 

Indicatively, but not exclusively, and for the sake of facilitating the members of the 

Evaluating Committee, an interpretation of specific terms follows:  

 

«SOCIAL CONTRIBUTION»  

- Actions and Initiatives related to enhancing, improving, restoring public spaces. 
- Actions and Initiatives that assist and support the operation of Milos Health Center, 
or are directly linked to actions related to the improvement of the health and 
wellbeing of the citizens of Milos  

- Actions and initiatives that support our Milos fellow citizens in need (their relatives 
being excluded from candidacy whatsoever). 
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«VOLUNTARY CONTRIBUTION – VOLUNTEERISM» 

- Participation in coping with natural disasters etc. by non-professional / non-liable 

persons. 

- Acts of altruism 

- Actions and intitiatives for the protection of the environment by non-professional / 

non-liable persons. 

 

«CULTURAL CONTRIBUTION»  

- Actions and initiatives aimed at preserving our cultural heritage and the customs 

and cultural legacy of Milos. 

- Actions and initiatives aimed at developing the cultural and intellectual level of the 

island's inhabitants. 

- Publishing of books related to the island’s history, customs and inhabitants. 

 

Supplementary Terminology 

 

«SOCIAL & CULTURAL CONTRIBUTION» 
Distinctive social and cultural contribution refers to groundbreaking actions, important 
to society and/or culture, which have had a great impact and have actually helped 
and/or will help the improvement of the society. 

 

"PARTICIPATION IN COPING WITH NATURAL DISASTERS" 
It refers to actions taken by individuals after or during a natural disaster, such as 
earthquake, fire, etc. 

 

"ACT OF ALTRUISM" 
An altruistic act is the voluntary action of an individual, which has endangered his 
own life or property, for the good of others. 

 

"ACTIONS AND PROJECTS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT" 
Environmental protection actions and projects are the proportionally excessive efforts 
of an individual to clean the environment, protect it from infections, protect animals 
and plants that are threatened, improve the environment in pioneering ways (eg 
organization and operation of various materials’ recycling, volunteering in planting / 
reforestating public places, etc.). 

 

Any donation (financial or in kind) to clubs, foundations or individuals is not considered a 

social, cultural or voluntary offer. 

 

Actions of individuals, which are inextricably linked to their obligations arising from the proper 

performance of their professional duties (i.e. doctors, elected councilors, security officers, 

military or fire-brigade personnel, etc.) are not considered social, cultural, or voluntary 

contribution, either. 

 

Actions taken into consideration by the Evaluation Committee may relate to a specific 
act that has taken place during the particular Award period or to systematic activity 
over a number of years. 
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CANDIDACY ELIGIBILITY 

Candidates for the A.A. Award can be: 

A) All inhabitants of Milos with permanent residence on the island for at least the last 

five years. 

B) All employees of IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. in Milos. 

C) Award winners of previous years, as long as three years have elapsed since their 

last award-winning action. 

 

Candidacy for the A.A. Award refers to: 
 
(a) Specific actions taken during the assessment period, as is defined below. 
Individual actions taken in a prior period, or actions that were not made known before 
the submission of the applications are not being evaluated. 
 
b) Actions that may have been initiated in an earlier period, continue to date, and 
became known by proposals submitted to the Evaluation Committee. 
 
Nomination for the A.A. Award cannot involve collective bodies, but can be 
shared by several individuals, the latter being left to the discretion of the 
Evaluation Committee. 

 

AWARD CEREMONY VENUE AND NOTIFICATIONS 

The award winner will be presented with the prize at a special ceremony, the venue 
for which will be selected each time. 
The list of proposal submitting individuals or bodies will be announced at the Award 
Ceremony, but who proposed whom will not be disclosed. 

 

ΤHE EVALUATION COMMITTEE’S SOURCES OF INFORMATION 

 
The Evaluation Committee, for purposes arising from the proper performance of its 
judgment, may collect information regarding Milos residents and/or employees of 
Imerys Industrial Minerals Greece S.A. and their actions, mainly but not exclusively 
from: 
 
- the Municipality of Milos 
- the Municipality of Kimolos (specifically and exclusively for the employees of 
IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A.) 
- the local press of Milos and Kimolos 
- the Milos Police Station 
- the Public Services 
- the Foundations operating in Milos and Kimolos (those of Kimolos specifically and 
exclusively for the employees of IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A.) 
- the Port Authorıty of Milos 
- the Milos Forestry 
- the Milos Health Center 
- the Cultural and Social Assocıatıons of Milos and Kimolos. 
- citizens’ oral statements and reports (only if documented) 
- any other legitimate source. 
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The EVALUATION COMMITTEE 

A nine-members Evaluation Committee is entitled to decide who among the A.A. 

Award candidates will be presented with it, according to its free discretion and 

following the priorities given by the local community, at a given moment, to the social, 

cultural and voluntary actions that have been submitted to its judgement. 

 

Members of the Committee shall be: 

1) The Mayor of Milos (President of the Evaluation Committee) 

2) The President of Milos Labor Center 

3) The President of Milos Women's Association 

4) The President of the Cultural Association of Pollonia   

5) The IMERYS Industrial Minerals Greece S.A./Bentonite & Perlite Intermediates 

General Manager   

6) The Milos Operations Director of IMERYS Industrial Minerals Greece S.A. 

7) A representative of Anastasia Antoniadou’s family (1 person) 

8) The President of Milos District Professionals’ Association (1 person) 

9) The Milos Local Relations Executive of IMERYS Industrial Minerals Greece S.A. 

 

If a member of the Evaluation Committee (other than the President) is prevented 

from attending the process, a substitute member may be appointed by decision of the 

represented institution. 

The decision of the Evaluation Committee will be taken by a 7/9 majority vote. 

The decision of the Evaluation Committee is not based solely on numerical criteria 

but takes also into account other qualitative features that a candidacy may have. 

 

If a member of the Evaluation Committee is prevented by a conflict of interest, he/she 

is being replaced only for the specific period, by majority decision of the Evaluation 

Committee. 

 

 

NOMINATION PROPOSALS 

 

Reasoned nomination requests and proposals may be submitted by any individual or   

legal person (electors) to the Milos Municipality Citizens’ Service Center or to 

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. Milos Operations Dept. by filling in 
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the relevant form. The proposals are sent in sealed envelopes marked "For the A.A. 

Volunteerism & Social Contribution Award". 

The Milos Operations Dept. gathers all proposals submitted to its offices and to the 

Milos Municipality Citizens’ Service Center and sends them to the Evaluation 

Committee.  

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. Milos Operations Dept. is also  

obliged and responsible to collect information on the actions and the individuals 

proposed for an A.A. Award candidacy, all year round, and to forward it to the 

Evaluation Committee. 

 

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE S.A. Milos Operations Dept. may 

collect the aforementioned information indicatively, but not exclusively, from: 

 

- the Milos Archbishop Commissioner 

- the Chairman of Milos Municipality Cultural Committee  

- the Chairman of Milos Health Center  

- the Milos Police Department Chief 

- the Milos Port Authority Officer in Command 

- the Head of Milos Forestry Dept. 

- the Chairman  of  Milos Chaimber of Industry and Commerce  

- Heads of Milos Public Services, Presidents of Institutions, Cultural, Social and 

Professional Associations 

- Journalists from the local press of Milos and Kimolos 

- any third party that can contribute information for the selection of the appropriate 

candidacy. 

  

Candidacy self-referral is not eligible. 

Members of of the Evaluation Committee are not eligible for candidacy, nor can they 

submit proposals. 

 

Especially for the bodies/institutions represented in the Evaluation Committee, any 

proposal for nomination should be decided by the Board of Directors of the body they 

represent. 

 

Each elector may submit only one proposal. In the event of more than one candidacy 

submissions by the same elector, only one will be considered (at the Evaluation 
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Committee’s discretion), with priority being given to the one with the earliest date of 

submission.   

 

Proposals submission deadline for this year is the 20th of February 2018 and will be 

based on events that took place from January 1st, 2017 to December 31st, 2017. 

 

The IMERYS Milos Operations Dept. is responsible for drawing up the list of files to 

be opened by the Evaluation Committee, at its special meeting. 
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«ΒΡΑΒΕΙO ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» 

 

 

Η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την αρχική της 

εξαγγελία το 2002, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη και να αναδείξει την κοινωνική, 

πολιτιστική και εθελοντική προσφορά της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ στην κοινωνία 

της Μήλου, και ταυτόχρονα να παροτρύνει τους εργαζομένους της στη Μήλο σε 

παρόμοιες ενέργειες κοινωνικής πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς, θέσπισε 

την ετήσια απονομή του «Βραβείου Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς 

Αναστασία Αντωνιάδου». 

 

Από το 2006, και μετά από σχετικό αίτημα της Νομαρχιακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καθώς και κοινωνικών φορέων της Μήλου, με το βραβείο αυτό 

αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται η κοινωνική, πολιτιστική και εθελοντική προσφορά 

στην τοπική κοινωνία, τόσο των εργαζομένων της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ όσο και όλων των μόνιμων κατοίκων της Μήλου. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

 

Στον/στην επιλεγέντα/-είσα από την επιτροπή αξιολόγησης απονέμεται: 

 

Α. Τιμητικό δίπλωμα 

 

Β. Χρηματικό Βραβείο  1.000,00  ευρώ. 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, και μόνο για τη διευκόλυνση των εκλεκτόρων και 

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, παραθέτουμε κατωτέρω ερμηνείες 

συγκεκριμένων όρων:  

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
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- Ενέργειες και πρωτοβουλίες σε θέματα που έχουν σχέση με εξωραϊσμό, βελτίωση, 

ανάπλαση δημόσιων χώρων. 

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που βοηθούν και ενισχύουν τη λειτουργία του Κέντρου 

Υγείας Μήλου, ή συνδέονται άμεσα με ενέργειες που έχουν σχέση με τη βελτίωση της 

υγείας και της διαβίωσης των πολιτών της Μήλου. 

- Ενέργειες και πράξεις που υποστηρίζουν αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας 

(εξαιρούνται της υποψηφιότητας και της επιλογής οι έχοντες συγγενικές σχέσεις με 

αυτούς). 

 

 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» 

- Συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ. από μη 

υπόχρεους. 

-  Πράξεις αλτρουισμού 

- Ενέργειες, δράσεις και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος από μη 

υπόχρεους.                         

 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να διασώσουν την πολιτιστική μας 

κληρονομιά και τα ήθη και έθιμα της Μήλου. 

- Ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό μέσα από αυτές, να αναπτυχθεί το 

πολιτιστικό και πνευματικό επίπεδο των κατοίκων του νησιού. 

- Έκδοση βιβλίων που έχουν σχέση με την ιστορία, τα ήθη και έθιμα και με τους 

κατοίκους του νησιού.  
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Για τους σκοπούς του βραβείου, δεν θεωρείται πράξη κοινωνικής, πολιτιστικής και 

εθελοντικής προσφοράς, η οποιαδήποτε δωρεά (σε είδος ή χρήμα) που γίνεται ή έγινε 

σε συλλόγους, ιδρύματα και σε μεμονωμένα άτομα.           

Επίσης δεν συνιστούν ενέργειες κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής προσφοράς, 

οι ενέργειες ατόμων, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την υποχρέωσή 

τους που προέρχεται από τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία 

υπηρετούν ή εργάζονται,( στην κατηγορία αυτή π.χ. ανήκουν οι γιατροί, οι εκλεγμένοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας, οι υπηρετούντες στις 

ένοπλές δυνάμεις, κλπ. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ). 

 

Οι ενέργειες που λαμβάνει υπ’ όψιν η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, 

μπορεί να αφορούν συγκεκριμένη πράξη που έλαβε χώρα στην υπό κρίση περίοδο ή 

σε συστηματική δραστηριότητα επί σειρά ετών. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ. 

Υποψήφιοι για το βραβείο μπορούν να είναι : 

Α) Οι μόνιμοι κάτοικοι-δημότες Μήλου με μόνιμη διαμονή στο νησί τουλάχιστον τα 

τελευταία πέντε χρόνια.  

Β) Όλοι οι εργαζόμενοι της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ στις εγκαταστάσεις της Μήλου. 

Γ) Βραβευθέντες προηγούμενων ετών, εφ ‘όσον έχουν περάσει τρία χρόνια από την 

τελευταία τους  βράβευση. 

 

Η υποψηφιότητα για το Βραβείο αφορά : 

 

α) Συγκεκριμένες πράξεις κατά την περίοδο αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στη 

συνέχεια. Δεν αξιολογούνται μεμονωμένες πράξεις που έγιναν σε άλλη, πριν από 

αυτήν, περίοδο, ή έργα/ενέργειες που δεν έγιναν γνωστές πριν την υποβολή των 

υποψηφιοτήτων. 

 

β) Δράσεις που άρχισαν παλαιότερα, ενδεχομένως συνεχίζονται μέχρι τώρα και 

γίνονται γνωστές με προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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Προτεραιότητα για την επιλογή της πράξης που θα αξιολογηθεί για βράβευση, έχει η 

τελευταία χρονική περίοδος που έλαβε χώρα η δράση και σε δεύτερη επιλογή, η 

προγενέστερη περίοδος.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψήφιους και δίδει προτεραιότητα σε 

πράξεις της υπό κρίση περιόδου. 

 

H υποψηφιότητα για το βραβείο, δεν μπορεί να αφορά συλλογικούς φορείς, αλλά 

μπορεί να δοθεί από κοινού σε περισσότερα άτομα, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

 

Το βραβείο θα απονέμεται στον βραβευόμενο /η, σε ειδική τελετή και σε χώρο που θα 

αποφασίζεται κάθε φορά. 

 

Στην τελετή της απονομής, θα ανακοινώνεται ο κατάλογος προσώπων ή φορέων που 

υπέβαλαν πρόταση, χωρίς όμως να  αναφέρεται το όνομα του προταθέντος από τον 

καθένα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ 

 

Η  πληροφόρηση για  δράσεις των κατοίκων της Μήλου ή και εργαζομένων στην 

Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία που μπορούν να 

στοιχειοθετήσουν υποψηφιότητα για το βραβείο, θα γίνεται από τα  στοιχεία που θα 

συλλέγονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, από: 

 

- τον Δήμο Μήλου  

- τον Δήμο Κιμώλου (ειδικά και αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της IMERYS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

- τον τοπικό Τύπο Μήλου και Κιμώλου 

- το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου 

- τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
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- τα Ιδρύματα που λειτουργούν στη Μήλο και στην Κίμωλο (τα της Κιμώλου ειδικά και 

αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

- το Υπολιμεναρχείο Μήλου  

- το Δασονομείο Μήλου 

- το Κέντρο Υγείας Μήλου 

- Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Συλλόγους Μήλου και Κιμώλου. 

- τις προφορικές καταθέσεις και αναφορές πολιτών, οι οποίες όμως πρέπει να 

μπορούν να τεκμηριωθούν 

- οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη και νόμιμη πηγή που μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η απόφαση για την απονομή του βραβείου θα λαμβάνεται από εννεαμελή επιτροπή 

κατά την ελεύθερη αυτής κρίση και με γνώμονα την προτεραιότητα που δίνει η τοπική 

κοινωνία τη δεδομένη στιγμή στις κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές ενέργειες 

που έχουν λάβει χώρα και έχουν τεθεί υπόψη της. 

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται: 

1) Ο Δήμαρχος Μήλου (Πρόεδρος) 

2) Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μήλου   

3) Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μήλου 

4) Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολλωνίων  

5) Ο Γενικός Διευθυντής BPI της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

6) O Διευθυντής Λειτουργιών Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

7) Εκπρόσωπος της οικογένειας Α. Αντωνιάδου (1 άτομο) 

8) O Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επαρχίας Μήλου (1 άτομο) 

9) Ο Υπεύθυνος Τοπικών Υποθέσεων Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της επιτροπής (πλην του Προέδρου), μπορεί να 

ορισθεί και παρευρεθεί αντικαταστάτης τους, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση του 

οργάνου που εκπροσωπεί. 

Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 7/9. 

H απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν λαμβάνεται μόνο με αριθμητικά κριτήρια, 

π.χ. ποια υποψηφιότητα είχε τις περισσότερες προτάσεις, αλλά λαμβανομένων υπ΄ 

όψιν και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει κάποια 

υποψηφιότητα. 

 

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, λόγω σύγκρουσης 

προσωπικών συμφερόντων, γίνεται αντικατάστασή του μόνο για τη συγκεκριμένη 

περίοδο, με απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής  Αξιολόγησης.   

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Αιτιολογημένες προτάσεις μπορούν να υποβληθούν με τη συμπλήρωση του σχετικού 

εντύπου και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο Κ.Ε.Π. του Δήμου 

Μήλου και στη Διεύθυνση Λειτουργιών της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στα Βούδια Μήλου. Η πρόταση  αποστέλλεται σε 

κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Για το Βραβείο Εθελοντισμού και Κοινωνικής 

Προσφοράς  Αναστασία Αντωνιάδου». 

Η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου συγκεντρώνει και προωθεί στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης όποια σχετική πρόταση έχει κατατεθεί στα γραφεία της και στο Κ.Ε.Π. 

του Δήμου Μήλου.  

Επίσης η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου της IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να συγκεντρώνει 

όλο το χρόνο πληροφορίες για τις ενέργειες και τα  γεγονότα, να τα καταγράφει και να 

τα προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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Η Διεύθυνση Λειτουργιών Μήλου για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα 

στέλνει τα σχετικά έντυπα και θα ζητά πληροφορίες-προτάσεις ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά από:. 

 

- τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μήλου 

- τον πρόεδρο της Πολιτιστικής  Επιτροπής του Δήμου Μήλου 

- τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Μήλου 

- τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου 

- τον Λιμενάρχη Μήλου 

- τον προϊστάμενο του Δασονομείου Μήλου 

- τον Πρόεδρο της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. 

- τους Προϊστάμενους Δημοσίων Υπηρεσιών, Προέδρους Ιδρυμάτων, Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών και Επαγγελματικών Συλλόγων 

- Δημοσιογράφους του τοπικού Τύπου της Μήλου και Κιμώλου 

- οποιονδήποτε τρίτο που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην επιλογή μιας 

αξιόλογης δράσης. 

  

Αποκλείεται η υποβολή αυτοπρότασης από οποιονδήποτε. 

Αποκλείεται η υποβολή πρότασης υποψηφιότητας από τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης ως πρόσωπα.  

Επίσης, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιλογής, αποκλείεται η υποβολή 

προτάσεων από τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Ειδικά για τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τυχούσα 

πρόταση υποψηφιότητας, θα πρέπει να προέρχεται από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του φορέα που εκπροσωπούν. 

 

Ο κάθε εκλέκτορας, μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση που 

κατατεθούν περισσότερες προτάσεις από έναν εκλέκτορα τότε θα λαμβάνεται υπόψη 

(κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης) μόνο μία εξ αυτών, με προτεραιότητα σε  

αυτή που έχει την παλαιότερη ημερομηνία υποβολής.   
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Η συγκέντρωση και η κατάθεση των φακέλων υποψηφιοτήτων θα γίνει για τη φετινή 

περίοδο μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2018 και θα βασίζεται σε γεγονότα που 

συνέβησαν από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Λειτουργιών Μήλου θα καταρτισθεί στη συνέχεια ο 

κατάλογος των φακέλων που θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στην 

ειδική συνεδρίασή της. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η διακεκριμένη κοινωνική και πολιτιστική προσφορά αναφέρεται σε κάτι 

πρωτοποριακό και σημαντικό για την κοινωνία και τον πολιτισμό, το οποίο είχε 

μεγάλη απήχηση και πραγματικά βοήθησε ή/και θα βοηθά την κοινωνία να 

βελτιώνεται. 

 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

Αναφέρεται σε πράξεις και ενέργειες ατόμων που έγιναν μετά ή κατά τη διάρκεια 

κάποιας θεομηνίας ή φυσικής καταστροφής, όπως σεισμός, πυρκαγιά κ.ά. 

 

«ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

Αλτρουιστική πράξη είναι η εθελοντική ενέργεια ατόμου, η οποία εξέθεσε σε κίνδυνο 

τη ζωή του ίδιου ή την περιουσία του, για το καλό των άλλων.  

 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Πράξεις και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος θεωρούνται οι αναλογικά 

υπέρμετρες προσπάθειες κάποιου ατόμου για την καθαριότητα του περιβάλλοντος, 

την προστασία του από μολύνσεις, για την προστασία ζώων και φυτών που 

απειλούνται, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος με νέους τρόπους και ενέργειες (π.χ. 

αποκατάσταση προβληματικών περιοχών, οργάνωση και λειτουργία ανακύκλωσης 

χαρτιών, γυαλιών, και αλουμινίου, εθελοντική προσφορά φυτεύσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.). 

 

 


