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Αρχές, αξίες, δεσµεύσεις

Η
λειτουργία της S&B Βιοµηχανικά Ορυ-
κτά Α.Ε. ως σύγχρονης πολυεθνικής
εταιρίας, µε στόχο τη σε βάθος χρόνου

βιώσιµη κερδοφορία και ανάπτυξή της και,
ταυτόχρονα, η συµπεριφορά της ως κοινωνικά
υπεύθυνου, συνειδητοποιηµένου πολίτη απο-
τελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: της
επιχειρηµατικής υπευθυνότητας.

Η S&B αντιλαµβάνεται την εταιρική κοινωνική
ευθύνη όχι ως µια προσωρινή ευκαιρία, αλλά
ως διαχρονική αξία, ως µια υγιή επιχειρηµατι-
κή πρακτική και επένδυση άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε την επιχειρηµατική της στρατηγική
και πρακτική, η οποία βασίζεται στην ενεργό
υιοθέτηση των αρχών του τρίπτυχου της βιώ-
σιµης ανάπτυξης: οικονοµία – κοινωνία –
περιβάλλον. 

Για την S&B, η άσκηση της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης περιλαµβάνει ένα πλέγµα αρχών,
δεσµεύσεων και πολιτικών που διαχέονται στο
σύνολο της λειτουργίας της και εκφράζονται
στην πράξη:

• Με ένα σύστηµα χρηστής, αποτελεσµατι-
κής εταιρικής διακυβέρνησης, που συν-
δυάζει την υπευθυνότητα απέναντι σε
όλους όσοι επηρεάζουν ή επηρεάζονται
από τη δραστηριότητά της, µε συνεχή
αµφίδροµη επικοινωνία µαζί τους και από-
λυτη διαφάνεια στη διαχείριση των εταιρι-
κών πραγµάτων.

• Με µια ολοκληρωµένη πολιτική, που καλύ-
πτει όλους τους τοµείς της κοινωνικής
ευθύνης: φροντίδα για τον ανθρώπινο
παράγοντα, για το περιβάλλον, για τις τοπι-
κές κοινωνίες και την κοινωνία γενικότερα.

• Με την καλλιέργεια γόνιµου κοινωνικού
διαλόγου, σ’ ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και σεβασµού, σε όλα τα επίπεδα
και µε έµφαση στις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται.

• Με την ενεργό ανάµειξη, µέσα από κλαδικά
και επιχειρηµατικά όργανα, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, στη διαδικασία χάραξης και
προώθησης της κοινωνικής, περιβαλλοντι-
κής και αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την έκδοση Κοινωνικού Απολογισµού, η
S&B υπογραµµίζει τη ξεχωριστή σηµασία την
οποία αποδίδει στην κοινωνική και περιβαλλο-
ντική διάσταση του έργου της, και ανταποκρί-

νεται στη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια,
καθώς και για έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση.

Ο απολογισµός της κοινωνικής δράσης και
προσφοράς της S&B για το έτος 2003,
δικαιολογεί ικανοποίηση, καθώς έχει να επι-
δείξει πολυσχιδή δραστηριότητα, νέες πρω-
τοποριακές πρωτοβουλίες αλλά και «εύση-
µα» δηµόσιας αναγνώρισης του έργου της. 
Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθούν:

• Η προώθηση µιας νέας, πρωτοποριακής για
τη χώρα µας, πρωτοβουλίας στον τοµέα των
σχέσεων και της συνεργασίας µε τις τοπικές
κοινωνίες, η οποία δοκιµάζεται για πρώτη
φορά στη Φωκίδα. Η «Πρωτοβουλία Φωκί-
δα» αποτελεί ένα θεσµοθετηµένο σχήµα
σύµπραξης της S&B µε την τοπική αυτοδιοί-
κηση, το οποίο φιλοδοξεί να συνεισφέρει
στη δηµιουργία µιας νέας πολιτιστικής, περι-
βαλλοντικής και ευρύτερα αναπτυξιακής
προοπτικής για την περιοχή, µε πολλαπλα-
σιαστικά για την τοπική κοινωνία οφέλη.

• Η έναρξη λειτουργίας του Μεταλλευτικού
Πάρκου Φωκίδας (Vagonetto), ενός πρω-
τότυπου θεµατικού πάρκου το οποίο έχει
κατασκευαστεί από την S&B ως αφιέρωµα
στην ιστορία της αξιοποίησης του ελληνι-
κού βωξίτη και, πέρα από τους πολιτιστι-
κούς και εκπαιδευτικούς του στόχους, επι-
διώκει να συµβάλει και στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα.

• Η οργάνωση µε πρωτοβουλία της Εταιρίας,
στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γεώργιος
Ηλιόπουλος, µεγάλου διεθνούς συνεδρίου
µε θέµα «∆είκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης στη
Μεταλλευτική Βιοµηχανία», για την προώθη-
ση των απόψεων και του προβληµατισµού
–σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο-
για τη δηµιουργία, παρακολούθηση και απο-
τίµηση δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης.

• Η ανακήρυξη της κ. Καίτης Κυριακοπού-
λου (κύριας µετόχου και Επίτιµης Προέ-
δρου του ∆.Σ. της Εταιρίας) ως «Επίτιµου
∆ηµότη Μήλου», σε αναγνώριση της
µακρόχρονης δράσης της και της κοινωνι-
κής της προσφοράς στο νησί.

• Η απονοµή στην S&B του βραβείου Καλύτε-
ρης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για το 2003,
σε αναγνώριση των αρχών και διαδικασιών
που εφαρµόζει η Εταιρία για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στην
οικονοµική διαχείριση και λειτουργία της.

Την ικανοποίηση αυτή σκιάζει, ωστόσο, το
τραγικό θανατηφόρο ατύχηµα σε υπόγειο
µεταλλείο βωξίτη τον περασµένο Σεπτέµβριο,
που σήµανε την απώλεια δύο ανθρώπων,
µελών συνεργείου εργολάβου. Η συµπαρά-
σταση και η στήριξη µε κάθε τρόπο των οικο-
γενειών των θυµάτων αποτέλεσε πρωταρχικό
µας µέληµα. Παράλληλα, δεσµευθήκαµε να
εντείνουµε ακόµη περισσότερο τις συστηµατι-
κές προσπάθειες στον τοµέα της ασφάλειας
στην εργασία, χάρη στις οποίες καταφέραµε
να έχουµε επί µακρά σειρά ετών αξιόλογες
επιδόσεις στην πρόληψη ατυχηµάτων. 

Ο φετινός Κοινωνικός Απολογισµός παρου-
σιάζει αναλυτικά τη δραστηριότητα της S&B
κατά το 2003, στους τοµείς της µέριµνας για
το ανθρώπινο δυναµικό, της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, της
προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλ-
λοντος, της συνεργασίας µε τις τοπικές κοι-
νότητες και της γενικότερης κοινωνικής
συνεισφοράς της. Η παρουσίαση αυτή εστιά-
ζεται στον ελλαδικό χώρο, όπου αναπτύσσε-
ται το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής
της λειτουργίας. Η σταδιακή ένταξη των
θυγατρικών εταιριών του Οµίλου σε ένα ενι-
αίο επιχειρησιακό σύστηµα θα µας επιτρέψει
την, µε αυξανόµενο ρυθµό, πληρέστερη απει-
κόνιση του επιτελούµενου έργου όχι µόνο
στην Ελλάδα, αλλά ανά τον κόσµο.

Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (πρώην
Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης)
γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια από την ίδρυσή
της, µια µακρόχρονη πορεία κερδοφόρας
παγκόσµιας ανάπτυξης, βασισµένης στις στα-
θερές αρχές και αξίες της. Τα επιτεύγµατα και
τα διδάγµατα που αναδύονται από τη µακρό-
χρονη και γόνιµη παράδοσή της, αποτελούν
και τις κατευθυντήριες γραµµές για την περαι-
τέρω πορεία και ανάπτυξή της. 

Ένα παγκόσµιο όραµα,
βασισµένο σε ανθρώπινες αξίες.

Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος
Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες
των βιοµηχανικών ορυκτών, η S&B
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. παράγει σειρά
διαφοροποιηµένων και εξειδικευµένων
προϊόντων, προσφέροντας φυσικές λύσεις
προστιθέµενης αξίας σε ευρύ φάσµα
βιοµηχανικών εφαρµογών.

1934
Έτος ίδρυσης

€ 289,6 εκατ.
πωλήσεις

€ 17,4 εκατ.
καθαρά κέρδη

7,4%
αύξηση καθαρών
κερδών το 2003

75
ορυχεία, εργοστάσια
και κέντρα διανοµής

σε 16
χώρες

9,8%
ετήσιος ρυθµός

ανάπτυξης πωλήσεων
1999-2003

Σκιαγράφηµα της S&Β
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Κατά την πολύχρονη πορεία της, η S&B
συνδύασε την άσκηση της επιχειρηµατικής
της δραστηριότητας µε τη συµπεριφορά της
ως υπεύθυνου πολίτη, µε γνώµονα τις
κατευθυντήριες αρχές της, οι οποίες παρα-
µένουν σταθερές και αδιαπραγµάτευτες και
συνεχίζουν να την καθοδηγούν στην περαι-
τέρω πορεία και ανάπτυξή της: ικανοποίηση
των πελατών, δηµιουργία µακροχρόνιας
αξίας για τους µετόχους, µέριµνα για τους
εργαζόµενους και φροντίδα για την κοινω-
νία και το περιβάλλον.

Η επιχειρηµατική φιλοσοφία της S&B αντι-
κατοπτρίζεται στη ∆ήλωση Αποστολής της
και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι: βιώσιµη
µακροχρόνια καλή επίδοση και ανάπτυξη
της επιχείρησης δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς µέριµνα για τον ανθρώπινο παράγο-
ντα, για την προστασία του φυσικού και
εργασιακού περιβάλλοντος, για την οικονο-
µική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή των
περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η S&B,
πέραν της συµµόρφωσης µε τους νόµους,
έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών οι οποί-
ες στοχεύουν στην προαγωγή –µε διαφά-
νεια, πληρότητα και αποτελεσµατικότητα–
των σχέσεων, του γόνιµου διαλόγου και της
γόνιµης συνεργασίας µε όλους όσοι επηρε-
άζουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή
επηρεάζονται από αυτές: µετόχους, πελά-
τες, εργαζόµενους, τοπικές κοινότητες,
ευρύτερη κοινωνία.

Όσον αφορά στις σχέσεις µε τους µετόχους, η
S&B έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει αρχές και
διαδικασίες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνη-
σης πολύ πριν αυτές θεσµοθετηθούν από την
Πολιτεία. Κύρια στοιχεία του Συστήµατος Εται-
ρικής ∆ιακυβέρνησης της S&B είναι:

• Σαφής, ουσιαστικός διαχωρισµός µεταξύ
της ιδιοκτησίας και των αρχικών µετόχων,
αφενός, και της διοίκησης-διεύθυνσης και
διαχείρισης των εταιρικών πραγµάτων,
αφετέρου.

• Ανεξάρτητο και πολυεπίπεδο σύστηµα
οικονοµικού και, γενικότερα, επιχειρησια-
κού ελέγχου.

• Έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πλη-
ροφόρηση των µετόχων.

Ως προς τους πελάτες, επιδίωξη της S&B
αποτελεί η καλλιέργεια και διατήρηση µιας
αµοιβαία επωφελούς συνεργασίας µε τους
πελάτες της, βασισµένης στην ικανοποίηση
των αναγκών τους σε βάθος χρόνου, µε
συνεχή βελτίωση των προσφερόµενων υψη-
λής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Επί-
σης, ο σεβασµός της Εταιρίας προς όλους
τους συνεργάτες της καθώς και η διαφύλαξη
της αξιοπιστίας της σε όλες τις συναλλαγές
της αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Ως προς τους εργαζόµενους, η πολιτική
της S&B αναπτύσσεται µε κεντρικούς άξο-
νες τη σωστή αξιοποίηση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού, τη φροντίδα για
την υγιεινή και ασφάλειά του, την κοινωνική
µέριµνα για τους εργαζόµενους και τις
οικογένειές τους.

Πολύπλευρο έµπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώ-
νει επίσης η S&B για την προστασία του περι-
βάλλοντος, για συµβολή στην οικονοµική -
κοινωνική - πολιτιστική ζωή των τοπικών κοι-
νοτήτων, καθώς και για ευρύτερη κοινωνική
συνεισφορά.

Περισσότερες πληροφορίες, ως προς την
επιχειρηµατική στρατηγική της S&B και τις
σχέσεις της µε τους πελάτες και µετόχους
της, παρατίθενται στο χωριστό τεύχος του
Ετήσιου Απολογισµού. Στον Κοινωνικό Απο-
λογισµό, ο οποίος εκδίδεται για τρίτη συνεχή
χρονιά, παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη πλη-
ρότητα οι πτυχές της πολιτικής της S&B όσον
αφορά το προσωπικό, το φυσικό και εργασια-
κό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο.

8 Κοινωνικός Απολογισµός 2003

Η
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ιδρύθη-
κε πριν από 70 χρόνια, από τον Ευριπί-
δη Μαυροµάτη και τους αδελφούς

Ηλία και Γεώργιο Ηλιόπουλο, έχοντας τότε ως
κύριους κλάδους δραστηριότητας: (α) την
εκµετάλλευση βωξίτη στην περιοχή Παρνασ-
σού-Γκιώνας, µε εταιρικό φορέα την ΑΕΜ
Βωξίται Παρνασσού, και (β) την παραγωγή
αργυρούχου βαρυτίνης στη Μήλο, µε εταιρικό
φορέα την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων &
Bαρυτίνης. Το 1994, η Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλ-
λευµάτων & Bαρυτίνης εισήχθη στο Χρηµατι-
στήριο Αξιών Αθηνών και το 1996 απορρόφη-
σε την ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού. 

Τον Σεπτέµβριο του 2003, ο διακριτικός τίτλος
της Εταιρίας άλλαξε σε S&B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε., ώστε ν’ ανταποκρίνεται µε πιστό-
τητα στην κύρια σηµερινή δραστηριότητα και
φυσιογνωµία της, και να σηµατοδοτηθεί το
στρατηγικό πρόγραµµα για ενίσχυση της
πολυεθνικής της παρουσίας. Επίσης, η νέα
ονοµασία και το νέο λογότυπο διευκολύνει την
καθιέρωση µιας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Σήµερα, η S&Β αποτελεί ένα διεθνή πολυµε-
τοχικό όµιλο εταιριών, µε σηµαντικά µερίδια
στην αγορά για τα κυριότερα προϊόντα της (τον
µπεντονίτη, τον περλίτη και το βωξίτη), µεταλ-
λευτικές, βιοµηχανικές και εµπορικές εγκατα-
στάσεις σε 16 χώρες, σε 4 ηπείρους, και µια
παγκόσµια οικογένεια που αριθµεί 1.850 µέλη.
Αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες που
παρέχουν τα βιοµηχανικά ορυκτά, παράγει µια
σειρά από διαφοροποιηµένα και εξειδικευµέ-
να προϊόντα και παρέχει ολοκληρωµένες βιο-
µηχανικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσµα εφαρ-
µογών. Στοχεύει δε στην περαιτέρω δυναµική
της ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές περιοχές,
σε νέες αγορές και σε νέα προϊόντα.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της S&Β και
των θυγατρικών εταιριών που συγκροτούν τον
Όµιλό της ήταν, το 2003, € 289,6 εκατ. και τα
καθαρά κέρδη € 17,4 εκατ. Κατά την τελευ-
ταία πενταετία (1999-2003), ο µέσος ετήσιος
ρυθµός αύξησης του κύκλου εργασιών ήταν
9,8% και των κερδών ανά µετοχή 6,4%.

Ο Τοµέας των Βιοµηχανικών Ορυκτών απο-
τελεί το βασικό κορµό της δραστηριότητας
της S&Β, καλύπτοντας το 75% του κύκλου
εργασιών της. Στον Κλάδο του Μπεντονίτη,
η S&B αποτελεί τη µεγαλύτερη παραγωγό
εταιρία στην Ευρώπη, µε διεθνείς πωλήσεις
άνω του 1 εκατ. τόνων ετησίως. Στον Κλάδο
του Περλίτη, αποτελεί το µεγαλύτερο προ-
µηθευτή διαβαθµισµένου περλίτη διεθνώς,
κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή
αγορά του αδιόγκωτου περλίτη και σηµαντι-
κό µερίδιο στην αγορά των οικοδοµικών υλι-
κών στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και στον
τοµέα της γεωργίας στη Βόρεια Αµερική.
Επίσης, η S&B έχει καθιερωθεί ως µία από
τις σηµαντικότερες εταιρίες παραγωγής και
προµήθειας βωξίτη υψηλής ποιότητας στην
Ευρώπη. Τέλος, µέσω του Κλάδου Βιοµηχα-
νικών Ορυκτών Otavi, επεξεργάζεται και
εµπορεύεται ένα ευρύ φάσµα ειδικών βιο-
µηχανικών ορυκτών, που προορίζονται
κυρίως για τις εφαρµογές των κεραµικών,
της υαλουργίας, των πυρίµαχων και της
µεταλλουργίας.

Παράλληλα µε τη δραστηριότητά της στα
βιοµηχανικά ορυκτά, η S&Β –µέσω των
θυγατρικών της Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. (που
αντιπροσωπεύει, µεταξύ άλλων, τα προϊό-
ντα Yamaha) και Ergotrak Α.Ε. (που αντι-
προσωπεύει τα προϊόντα Case, Linde και
Cummins κ.ά.)– αναπτύσσει εµπορική δρα-
στηριότητα στις αγορές δικύκλων, µηχανών
θαλάσσης, µηχανηµάτων έργων και διακί-
νησης φορτίων, κινητήρων και ηλεκτροπα-
ραγωγών ζευγών.

Γνώµονα της επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας της S&B αποτελούσε ανέκαθεν η χρησι-
µοποίηση προηγµένης τεχνολογίας για βελ-
τίωση των προϊόντων, αύξηση της προστιθέ-
µενης αξίας τους και διεύρυνση των αγορών
και των εφαρµογών τους, καθώς και η συνε-
χής διαδικασία προσαρµογών –οργανωτι-
κών, λειτουργικών, παραγωγικών, τεχνολογι-
κών, εµπορικών– για αποτελεσµατική αντα-
πόκριση στον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνι-
σµό, αλλά και στις ευκαιρίες που δηµιουρ-
γούν οι συντελούµενες εξελίξεις.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Επιχειρηµατική προτεραιότητα για την S&Β

Η
οικονοµική πρόοδος αποτελεί αναµφι-
σβήτητα προϋπόθεση της κοινωνικής
ευηµερίας. Αναµφισβήτητο, όµως,

είναι επίσης ότι, χωρίς διασφάλιση όρων κοι-
νωνικής συνοχής, χωρίς φροντίδα για το περι-
βάλλον, για τον άνθρωπο και για τον πολιτι-
σµό, η όποια οικονοµική ανάπτυξη θα είναι
χωρίς θεµέλια και κυρίως χωρίς διάρκεια και
προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, ζωτική και όχι απλώς
ηθική επιταγή για µια επιχείρηση αποτελεί η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δηλαδή η
άσκηση συστηµατικής κοινωνικής και περι-
βαλλοντικής πολιτικής.

Για την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η
έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της βιώσι-
µης ανάπτυξης, που εδράζεται στο τρίπτυχο
«κοινωνία-περιβάλλον-οικονοµία» και αποτε-
λεί αναπόσπαστο τµήµα της επιχειρησιακής
της στρατηγικής και λειτουργίας.

Η φιλοσοφία και πρακτική της S&B ως ενερ-
γού, υπεύθυνου πολίτη βασίζεται στις παρα-
δοχές ότι:

• Η οικονοµική ανάπτυξη είναι αλληλένδετη
µε την κοινωνική ευηµερία.

• Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη δεν µπορεί
να υπάρξει χωρίς κοινωνική συνοχή και
χωρίς ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων.

• Η φροντίδα για τον ανθρώπινο παράγοντα,
για τον κοινωνικό περίγυρο και για το περι-
βάλλον µπορεί και πρέπει να συµπορεύεται
αρµονικά µε τη σε βάθος χρόνου καλή
οικονοµική επίδοση της επιχείρησης.

• Η αλληλεξάρτηση µεταξύ επιχείρησης και
κοινωνίας επιτάσσει γόνιµο κοινωνικό διά-
λογο, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, σε κλίµα
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αµοιβαίου
σεβασµού.

Η κοινωνική στάση της S&B αποτελεί τη συνι-
σταµένη των διαχρονικών συλλογικών προ-
σπαθειών ενός µεγάλου αριθµού ανθρώπων
(της διοίκησης, των στελεχών και όλων των
µελών του προσωπικού της Εταιρίας), που
αποδέχονται τη δέσµη των εταιρικών αξιών
και αρχών (όπως συνοψίζονται στη ∆ήλωση
Αποστολής, στο Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυ-
βέρνησης κ.α.) και συµπράττουν στην υλο-
ποίηση ενός κοινού οράµατος. Επίσης, επι-
δίωξη της S&B είναι να καταστήσει σταδιακά
κοινωνούς των αρχών και αξιών της –και
συνεργούς στις προσπάθειές της– και όλους
τους εκτός Εταιρίας συνεργάτες της.

Η κοινωνική αντίληψη και υπευθυνότητα της
S&B δεν είναι «προϊόν» των τελευταίων
ετών. Είναι συνυφασµένη µε τη µακρόχρονη
ιστορία της, απηχώντας τα «πιστεύω» και τη
φιλοσοφία της οικογένειας που ίδρυσε και
επί δεκαετίες οδήγησε την Εταιρία στο σηµε-
ρινό υψηλό αναπτυξιακό της επίπεδο. Η S&B
ήταν –και είναι– πρωτοπόρος όχι µόνο σε

θέµατα που αφορούν τη µεταλλευτική και
βιοµηχανική δραστηριότητα, µε τη διεθνή
παραγωγική και εµπορική δικτύωση, την
έρευνα και την τεχνολογία σχετικά µε τα
προϊόντα της και τις εφαρµογές τους, αλλά
και σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και περι-
βαλλοντικού χαρακτήρα.

Στο παρελθόν, η κοινωνική προσφορά της
Εταιρίας είχε ως κεντρικό της άξονα το προ-
σωπικό σύστηµα αξιών της ιδιοκτησίας, η
οποία και διηύθυνε, εκφραζόταν µε ενέργει-
ες βασισµένες στις προσωπικές της επιλο-
γές και ακολουθούσε την αρχή «κάνε το
καλό και ρίξ΄το στο γιαλό». Γι΄αυτό και πολ-
λές τέτοιες δράσεις δεν έχουν καταγραφεί
και παραµένουν άγνωστες, µολονότι υπήρ-
ξαν πολύ σηµαντικές.

Σήµερα, που έχει εξελιχθεί η κωδικοποίηση
της επιχειρηµατικής δεοντολογίας και κοι-
νωνικής ευαισθησίας, και η Εταιρία έχει
µετεξελιχθεί σε έναν πολυµετοχικό διεθνή
όµιλο εταιριών µε επαγγελµατική διοίκηση,
η δράση της ως ενεργού, συνειδητοποιηµέ-
νου και υπεύθυνου πολίτη έχει και αυτή αντί-
στοιχα εξελιχθεί. Πραγµατώνεται συστηµατι-
κά µε συγκεκριµένες πολιτικές και διαδικα-
σίες και ανταποκρίνεται στη σύγχρονη απαί-
τηση για περισσότερη διαφάνεια καθώς επί-
σης για έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση
όλων των ενδιαφεροµένων και του κοινού
γενικότερα.
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Η πρωταρχική σηµασία την οποία αποδίδει η
S&B στη συστηµατική και αποτελεσµατική
άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
αντικατοπτρίζεται και στην οργανωτική διάρ-
θρωσή της:

• Την εν γένει κοινωνική πολιτική της σχεδιά-
ζει και συντονίζει ξεχωριστή ∆ιεύθυνση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επικοι-
νωνίας. Ειδικό δε τµήµα της ∆ιεύθυνσης
αυτής –Περιβάλλοντος– ασχολείται µε τη
σχεδίαση, την εφαρµογή και την εποπτεία
της πολιτικής για προστασία-αποκατάστα-
ση του περιβάλλοντος και ορθολογική δια-
χείριση των φυσικών πόρων.

• Τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις Εται-
ρίας-εργαζοµένων χειρίζεται η ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικό τµήµα της ∆ιεύ-
θυνσης αυτής –Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού– ασχολείται µε το σχεδιασµό και
την εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών
για τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του
προσωπικού και τη διαµόρφωση σύγχρονων
και αξιοκρατικών συστηµάτων διοίκησης
προσωπικού, καθώς και διαδικασιών συµµε-
τοχικής διοίκησης. Άλλο δε τµήµα της ίδιας
∆ιεύθυνσης –Υγιεινής και Ασφάλειας– έχει
την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου εφαρµο-
γής της πολιτικής και των διαδικασιών σε
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.

Επίσης, έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν δύο
στρατηγικού χαρακτήρα συντονιστικά όργα-
να, ένα για θέµατα περιβάλλοντος και ένα για
θέµατα ασφάλειας των εργαζοµένων, στα
οποία συµµετέχουν αρµόδια στελέχη ανώτα-
του επιπέδου και προΐσταται ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος.

Παράλληλα µε την κοινωνική και περιβαλλοντι-
κή πολιτική, την οποία ασκεί αυτόνοµα ή

συµπράττοντας µε τοπικούς φορείς, η S&B
δραστηριοποιείται και στο πλαίσιο κλαδικών και
άλλων θεσµοθετηµένων οργάνων στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Η Εταιρία έχει ενεργό
συµµετοχή σε εθνικές συλλογικές οργανώ-
σεις, όπως ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχα-
νιών και ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχει-
ρήσεων, και στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις
Euromines, Eurometaux και Industrial Minerals
Association-Europe (IMA), που εκπροσωπούν
τον κλάδο και παίρνουν µέρος στο διεξαγόµε-
νο σε ευρω-κοινοτικό επίπεδο διάλογο για τη
βιώσιµη ανάπτυξη.

Η S&Β είναι, επίσης, ιδρυτικό µέλος και συµ-
µετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνι-
κού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (ενταγµένου στο CSR Network-
Europe), που έχει ως στόχο την προώθηση
της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης των επι-
χειρήσεων, µε την ανάδειξη και εφαρµογή
«βέλτιστων πρακτικών».

Για την κοινωνική προσφορά της, η S&B έχει
τιµηθεί στο παρελθόν, µεταξύ άλλων, µε το
χορηγικό βραβείο του Οµίλου Ενίσχυσης
Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων (ΟΜΕΠΟ) το
1990, το 1994 και το 1998, ενώ έχει επίσης
απονεµηθεί στον Πρόεδρό της, Οδυσσέα
Κυριακόπουλο, το Βραβείο Επιχειρηµατικής
Αριστείας Κούρος το 1996.

Το 2003 προστέθηκαν δύο ιδιαίτερα τιµητι-
κές διακρίσεις:

• Η απονοµή στην S&B του Βραβείου Καλύ-
τερης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, στο πλαί-
σιο των Βραβείων που έχει θεσπίσει η Εται-
ρία Επενδυτικών Σχέσεων Capital Link, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών.

• Η ανακήρυξη της κ. Καίτης Κυριακοπούλου,
Επίτιµης Προέδρου της S&B, ως «Επιτίµου

∆ηµότη Μήλου» σε αναγνώριση της δράσης
της στη Μήλο και της κοινωνικής προσφο-
ράς της στο νησί. Κατά την τελετή ανακήρυ-
ξης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρη-
µατική αντίληψη της κυρίας Κυριακοπού-
λου, στην οποία κυρίαρχη θέση κατέχει η
αρµονική σχέση µεταξύ επιχείρησης και
τοπικής κοινωνίας, αλλά και η µέριµνα για το
περιβάλλον σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερη
φύση µιας µεταλλευτικής επιχείρησης.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων
∆ηµοσιογράφων απένειµε την περασµένη χρο-
νιά στην κ. Καίτη Κυριακοπούλου εύφηµο
µνεία, για τη συµβολή της στην προώθηση
γυναικών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις
µέσα στην επιχείρηση µε αξιοκρατικά κριτήρια.

Οι επιµέρους δράσεις της S&B στο χώρο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το
παρελθόν έτος, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
της διαχρονικά εφαρµοζόµενης εταιρικής
πολιτικής, παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος
του Κοινωνικού Απολογισµού της. Η παρου-
σίαση αυτή επικεντρώνεται στην Ελλάδα,
δεδοµένου ότι εδώ λειτουργούν τα περισσό-
τερα µεταλλεία και ορυχεία της Εταιρίας (µε
ιδιαίτερα σηµαντικό, ως εκ τούτου, τον περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο), εδώ απασχολείται το
µισό και πλέον προσωπικό της, εδώ ενοποι-
ούνται τα αποτελέσµατά της – και, το κυριό-
τερο, εδώ η συµβολή της S&B είναι καθορι-
στικής σηµασίας για τις περιοχές και τις κοι-
νότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σταδιακά, καθώς προωθείται η διαµόρφω-
ση οµοιογενών πολιτικών και διαδικασιών
στον Όµιλο, καθώς και η ενσωµάτωση των
απαιτούµενων µηχανισµών σε όλες τις εται-
ρίες του ανά τον κόσµο, θα καθίσταται ολο-
ένα περισσότερο εφικτή η αναφορά σε
συγκεκριµένες κοινωνικές δράσεις για το
σύνολο του Οµίλου.
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Ανθρώπινο ∆υναµικό

H
µέριµνα της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά
Α.Ε. για το ανθρώπινο δυναµικό της
αποτελεί θεµελιώδη αξία και ακρογω-

νιαίο λίθο της κοινωνικής της πολιτικής. Η
σωστή διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και η ικα-
νότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρη-
σης ικανών ανθρώπων αποτελούν στόχους
πρωταρχικής σηµασίας για την S&B. H ικανο-
ποίηση των εργαζοµένων, οι ασφαλείς συνθή-
κες απασχόλησης και το δηµιουργικό εργα-
σιακό περιβάλλον αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες τόσο για την αποτελεσµατικότητα
της επιχείρησης, τη φήµη και την εικόνα της,
όσο και για την ποιότητα των προϊόντων και το
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Η δυναµική ανάπτυξη της S&B σε παγκόσµιο
επίπεδο τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει
στην ανάγκη ενοποίησης και διαµόρφωσης
ενός κοινού κώδικα και στον τοµέα του
ανθρώπινου δυναµικού, µε ενιαίους µηχανι-
σµούς και διαδικασίες, προσαρµοσµένες
βέβαια στις τοπικές ιδιαιτερότητες, θεσµικές
και κοινωνικές, της κάθε περιοχής. 

Πέρα από την πιστή τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας σε κάθε χώρα, ιδιαίτερες προ-
σπάθειες καταβάλλονται σε θυγατρικές
εταιρίες της S&Β, που δραστηριοποιούνται
σε χώρες µε ιδιότυπα εργασιακά καθεστώ-
τα, όπως η Κίνα και η ∆ηµοκρατία της Γεωρ-
γίας, για την εφαρµογή κανόνων απασχό-
λησης συνεπών µε τις πάγιες πρακτικές της
Εταιρίας και τις συµβάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εργασίας. Προωθούνται επί-
σης προγράµµατα ασφαλιστικής κάλυψης,
καθώς και µέτρα υγιεινής και ασφάλειας,

σε βαθµό πολύ υψηλότερο από εκείνον που
θέτει η νοµοθεσία κάθε χώρας.

Κατά το 2003 συνεχίστηκε η προσπάθεια
για διαµόρφωση ενιαίων πολιτικών και διαδι-
κασιών στη θυγατρική εταιρία στη Γερµανία.
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2002, µε
την εφαρµογή ενιαίας πολιτικής καθορι-
σµού διαχείρισης και εξέλιξης των αµοιβών
του προσωπικού. Έτσι, για πρώτη φορά το
2003 εφαρµόστηκε κοινό σύστηµα καθορι-
σµού των ετήσιων αυξήσεων στη Γερµανία
και την Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκίνησε η δια-
δικασία για εφαρµογή ενιαίου συστήµατος
διαχείρισης της απόδοσης, αλλά και διαχεί-
ρισης µεταβλητών αµοιβών µε µορφή
bonus µέσα από την εφαρµογή κοινού
συστήµατος στοχοθέτησης. Το 2003 ξεκίνη-
σε επίσης η διαµόρφωση ενιαίας πολιτικής
εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπι-
νου δυναµικού στη Γερµανία, για τον εντοπι-
σµό και την κάλυψη των εκπαιδευτικών ανα-
γκών µε συγκεκριµένες διαδικασίες. Επιπλέ-
ον, εντάθηκαν οι προσπάθειες για τη διάχυ-
ση και εφαρµογή των συµµετοχικών µεθό-
δων και διαδικασιών τις οποίες έχει υιοθετή-
σει και εφαρµόζει η Εταιρία. 

Το 2003 ξεκίνησε η προετοιµασία εισαγωγής
ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήµα-
τος ανθρώπινου δυναµικού, µε στόχο τη δια-
χείριση της γνώσης και την επιτάχυνση της
διάχυσης της πληροφορίας, στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της εσω-
τερικής επικοινωνίας. Αναµένεται ότι το
σύστηµα αυτό θα ολοκληρωθεί µέσα στο
2004, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και
µέρος της εφαρµογής του στη Γερµανία.

∆ύναµη Προσωπικού
του Οµίλου S&Β
(τέλος έτους) 2002 2003

Ελλάδα
S&Β Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 746 750
Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. 96 102
Εrgotrak Α.Ε. 64 70
Λοιπές 20 21
Σύνολο Ελλάδας 926 943

Εκτός Ελλάδας
Γεωργία 117 113
Γερµανία 320 297
Γαλλία 28 30
Ουγγαρία 19 21
Ισπανία 15 17
Τουρκία 5 5
Ιταλία 15 15
Κίνα 40 47
ΗΠΑ 10 12
Βουλγαρία - 354
Σύνολο εκτός Ελλάδας 569 911

Γενικό Σύνολο 1.495 1.854



19

εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε 23 ώρες
ανά εργαζόµενο. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διοίκησης επι-
χειρήσεων (management), οικονοµικής ανά-
λυσης, υγιεινής και ασφάλειας, περιβάλλο-
ντος, καθώς και σε ξένες γλώσσες.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της πολιτικής,
η Εταιρία χρηµατοδοτεί και µακροχρόνια
προγράµµατα για την επαγγελµατική ανάπτυ-
ξη των εργαζοµένων της. Μεταξύ άλλων,
δίνεται η δυνατότητα σε εργαζοµένους: 

- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, 
- να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακά προ-

γράµµατα, 
- να παρακολουθήσουν µακροχρόνια προ-

γράµµατα εξειδίκευσης σχετικά µε το αντι-
κείµενο της εργασίας τους.

Επιπλέον, η S&B χρηµατοδοτεί την παρακο-
λούθηση προγραµµάτων για την απόκτηση
MBA (Master in Business Administration).
Σύµφωνα µε την ειδική πολιτική της Εταιρίας,
τα στελέχη της S&B έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν πρόγραµµα ΜΒΑ σε επι-
λεγµένα και καταξιωµένα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις που
ορίζονται από την πολιτική και η υποψηφιότητά
τους εγκριθεί από ενδο-εταιρική επιτροπή. Το
2003 εντάχθηκε ένα επιπλέον άτοµο για παρα-
κολούθηση προγράµµατος ΜΒΑ στην Αγγλία
για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, ανεβάζο-
ντας έτσι το συνολικό αριθµό των στελεχών
που έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράµµα-
τα την τελευταία 10ετία σε 13.

Η Εταιρία προσφέρει επίσης στους ανθρώ-
πους της ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυ-
ξης µε άλλους τρόπους, όπως τη συµµετοχή
σε διατµηµατικές οµάδες εργασίας και συλ-
λογικά όργανα, την περιοδική αλλαγή θέσε-
ως εργασίας (rotation) κ.λπ.

Στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαιδευτικής
φιλοσοφίας της Εταιρίας, πραγµατοποιήθη-
καν και φέτος επισκέψεις και πρακτικές
ασκήσεις φοιτητών, µεταλλευτικών και µηχα-
νολογικών κυρίως σχολών, στις εγκαταστά-

σεις της Εταιρίας στη Μήλο και τη Φωκίδα.
∆ίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να γνωρί-
σουν από κοντά τις δραστηριότητες και τον
τρόπο λειτουργίας της, η Εταιρία παρέχει
εµπειρία και γνώσεις στους φοιτητές, ενώ
ταυτόχρονα έρχεται σε επαφή µε πιθανά
αυριανά στελέχη.

Αξιολόγηση της Απόδοσης

Το ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης της
απόδοσης της S&B είναι ένα δυναµικό σύστη-
µα το οποίο, για να είναι αποτελεσµατικό, ανα-
θεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι
ώστε να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες τόσο της Εταιρίας όσο και της αγο-
ράς γενικότερα. Οι ιδιότητες/συµπεριφορές
µε βάση τις οποίες αξιολογούνται οι εργαζόµε-
νοι και στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξή τους,
πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες αφενός µε
τις σταθερές αρχές και τη φιλοσοφία της Εται-
ρίας και, αφετέρου, µε τους εκάστοτε στρατη-
γικούς επιχειρησιακούς της στόχους, καθώς
και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 

Οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην
Εταιρία τα τελευταία χρόνια, µεταβάλλοντάς
την από µία οικογενειακή ελληνική επιχείρη-
ση σε ένα διεθνή πολυµετοχικό Όµιλο µε
συνεχώς εντεινόµενη αναπτυξιακή πορεία,
καθώς και οι µεγάλες αλλαγές στο διεθνές
επιχειρηµατικό περιβάλλον, οδήγησαν στην
ανάγκη για ένα νέο έλεγχο της αποτελεσµα-
τικότητας του συστήµατος αξιολόγησης και
σύγκρισή του µε τις επικρατούσες καλές
πρακτικές στην αγορά. 

Κατά το 2003 πραγµατοποιήθηκε σύγκριση
του συστήµατος αξιολόγησης της απόδο-
σης της Εταιρίας, µε συγκεκριµένο δείγµα
εταιριών στην Ελλάδα αλλά και µε «βέλτι-
στες» πρακτικές στην Ευρώπη (Benchmark
Study). Από τη συγκριτική αυτή µελέτη προ-
έκυψε ότι το σύστηµα αξιολόγησης απόδο-
σης της S&B βρίσκεται σε πολύ καλό επίπε-
δο, συµβατό µε τις σύγχρονες πρακτικές και
τάσεις της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, έχει ήδη
δροµολογηθεί εξελικτική βελτίωση και
περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος, η
οποία θα εφαρµοστεί µέσα στο 2004.
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Απασχολούµενο προσωπικό

Σε ενοποιηµένη βάση, το σύνολο του προ-
σωπικού του Οµίλου S&B στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό ανήλθε στο τέλος του 2003
στα 1.854 άτοµα (έναντι 1.495 το 2002),
συµπεριλαµβανοµένης της σηµαντικής
αύξησης που προήλθε από την εξαγορά, τον
∆εκέµβριο του περασµένου έτους, της εται-
ρίας Bentonit AD στη Βουλγαρία. Το µισό
περίπου προσωπικό της Εταιρίας (943
άτοµα) εργάζεται στην Ελλάδα και το ήµισυ
αυτού σε περιοχές µε µικρό σχετικά πληθυ-
σµό και περιορισµένη λοιπή βιοµηχανική
δραστηριότητα (Μήλος και Φωκίδα). Η Γερ-
µανία και στο εξής και η Βουλγαρία είναι οι
χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό απασχό-
λησης προσωπικού µετά την Ελλάδα.

Πέραν του άµεσα απασχολούµενου προσω-
πικού της S&B, 320 άτοµα περίπου απασχο-
λούνται έµµεσα στις δραστηριότητες της
Εταιρίας σε διαρκή βάση, ως προσωπικό
εργολάβων.

Ο δείκτης κινητικότητας του προσωπικού
διατηρήθηκε και το 2003 σε χαµηλά επίπε-
δα, κάτω από το 3% του συνόλου των
εργαζοµένων.

Το 62% του προσωπικού της S&B παγκο-
σµίως είναι από 30 έως 50 ετών. Σηµαντικό
ποσοστό του προσωπικού, 20% του συνό-
λου, έχει πολυετή πείρα στην επιχείρηση, µε
21 και πλέον χρόνια υπηρεσίας, ενώ το µεγα-
λύτερο ποσοστό, 39%, είναι σχετικά καινούρ-
γιο στην Εταιρία, µε 0-5 χρόνια υπηρεσίας.

Μολονότι η φύση της εξορυκτικής δραστη-
ριότητας της S&B δεν ευνοεί την απασχό-
ληση των γυναικών, 20% του συνόλου του
προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ στις
κεντρικές υπηρεσίες το ποσοστό αυτό
υπερβαίνει το 34%. Μεταξύ των µελών της
∆ιευθυντικής Οµάδας δύο είναι γυναίκες,
όπως και τέσσερα από τα µέλη του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου. Γυναίκα είναι επίσης η
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της πρόσφατα
εξαγορασθείσας βουλγαρικής εταιρίας
Bentonit AD.

Προσέλκυση & Επιλογή

Η προσέλκυση και επιλογή ανθρώπων που
διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να
µπορούν να επιτύχουν τους στρατηγικούς
στόχους της Εταιρίας και να ανταποκρίνονται
στις συνεχείς προκλήσεις του επιχειρησιακού
χώρου, και συγχρόνως να ενστερνίζονται τις
αξίες και τις αρχές της Εταιρίας, αποτελεί
κύριο µέληµα της S&B.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία συµµετέχει σε
εκδηλώσεις ή συναντήσεις εύρεσης εργα-
σίας, που διοργανώνονται µέσω πανεπιστη-
µιακών ή άλλων φορέων, και επιδιώκει
συνεχή επαφή µε καταξιωµένους επαγγελ-
µατίες ή νέους µε πολύ καλές ακαδηµαϊ-
κές σπουδές, οι οποίοι επιθυµούν να εντα-
χθούν στο µελλοντικό ανθρώπινο δυναµικό
της Εταιρίας.

Για την επιλογή προσωπικού που θα ενταχθεί
στην Εταιρία, η S&B εφαρµόζει διαφανείς
διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται σε αντικει-
µενικά κριτήρια επιλογής, βάσει των συγκε-
κριµένων αναγκών της κάθε θέσης.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Για την Εταιρία, το εκπαιδευτικό κόστος
αποτελεί πραγµατική επένδυση µε άµεσα
θετικά αποτελέσµατα τόσο στην αποτελε-
σµατικότητα των εργαζοµένων όσο και στη
µακροχρόνια επαγγελµατική ανάπτυξή
τους. Για το σκοπό αυτό, έχει υιοθετήσει
διαδικασίες συστηµατικής διάγνωσης των
αναγκών εκπαίδευσης καθώς και των τοµέ-
ων ανάπτυξης των επαγγελµατικών δεξιοτή-
των και συµπεριφορών των εργαζοµένων
της. Η διάγνωση αυτή γίνεται µέσα από το
ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης της
απόδοσης και των προοπτικών εξέλιξης
που εφαρµόζει η Εταιρία. Με βάση τις ανά-
γκες που διαπιστώνονται, σχεδιάζονται και
υλοποιούνται ατοµικά προγράµµατα εκπαί-
δευσης και ανάπτυξης. 

Το 2003 εκπαιδεύτηκε συνολικά το 80% περί-
που του προσωπικού της S&B στην Ελλάδα
και πραγµατοποιήθηκαν περί τις 15.000 ώρες
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Συµµετοχικές διαδικασίες

Η εφαρµογή µεθόδων και διαδικασιών συµµε-
τοχικής διοίκησης µε βάση τη µεθοδολογία
Adizes και σε συνεργασία µε το οµώνυµο Ινστι-
τούτο, τις οποίες η Εταιρία έχει υιοθετήσει από
το 1990, συνεχίστηκε και το 2003. Η χρήση
συµµετοχικών διαδικασιών στοχεύει στη συνε-
χή οργανωτική και λειτουργική βελτίωση και
ανανέωση, στην ενίσχυση της πολυεπίπεδης
επικοινωνίας και διαφάνειας, στη µεγαλύτερη
διάχυση των εταιρικών αξιών και αρχών και στη
δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης
και σεβασµού σε όλο το φάσµα των δραστη-
ριοτήτων της Εταιρίας.

Το 2003 συνεχίστηκε η προσπάθεια διάχυσης
και εφαρµογής των συµµετοχικών αυτών
µεθόδων και διαδικασιών και στη θυγατρική
της S&Β στη Γερµανία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει
δηµιουργηθεί οµάδα εκπαιδευµένων συντονι-
στών (integrators) από την Ελλάδα αλλά και
από τις θυγατρικές στο εξωτερικό, η οποία
συµβάλλει στη διάχυση της µεθοδολογίας
στην Εταιρία και στην εφαρµογή ενός ενιαίου
τρόπου λήψης και υλοποίησης αποφάσεων.

Εσωτερική επικοινωνία

Η S&B δίνει µεγάλη έµφαση στην αµφίδρο-
µη εσωτερική επικοινωνία, µε στόχο τόσο
την αλληλοενηµέρωση όσο και τη µετάδοση
των εταιρικών αξιών µέσα από συγκεκριµέ-
νες δράσεις.

Για την καλύτερη επικοινωνία χρησιµοποιείται
συστηµατικά µια σειρά από µέσα, όπως η εται-
ρική εφηµερίδα σε τρεις γλώσσες (ελληνικά,
αγγλικά, γερµανικά), που διανέµεται τέσσερις
φορές το χρόνο και καλύπτει όλο το εύρος των
επιχειρηµατικών, κοινωνικών και άλλων ειδή-
σεων της S&B στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς,
ειδικές εκδόσεις, εγκύκλιοι, ενηµερωτικές
συναντήσεις, συνεδριακές εκδηλώσεις κ.ά. 

Παράλληλα, για τη σωστή και έγκυρη πληρο-
φόρηση για τις πολιτικές και τα συστήµατα της
Εταιρίας, καθώς και τη διαχείριση της υπάρ-
χουσας γνώσης, έχουν δηµιουργηθεί εταιρι-
κά διαδίκτυα (Intranet sites) των κυριότερων
∆ιευθύνσεων.
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Σύστηµα Αµοιβών και Παροχών

Αµοιβές
Η Εταιρία εφαρµόζει συστήµατα καθορισµού,
διαχείρισης και εξέλιξης των αµοιβών του προ-
σωπικού, χαρακτηριζόµενα από διαφάνεια,
αντικειµενικότητα και συνέπεια.

Ειδικότερα για τα στελέχη, το σύστηµα αµοι-
βών της Εταιρίας βασίζεται στη διεθνώς
αναγνωρισµένη και καταξιωµένη µεθοδολο-
γία της εταιρίας συµβούλων HAY. Βασικός
στόχος του συστήµατος είναι η διασφάλιση
εσωτερικής συνέπειας και αξιοκρατίας στις
αποδοχές των εργαζοµένων, η εξασφάλιση
ανταγωνιστικών σε σχέση µε την αγορά
αµοιβών, καθώς και η διαφύλαξη της αξιο-
πιστίας και της αντικειµενικότητας στη δια-
χείριση και εξέλιξη των αµοιβών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η S&B συµµετέχει κάθε
χρόνο σε έρευνες αµοιβών, ώστε να έχει
σφαιρική εικόνα ως προς τις τάσεις της αγο-
ράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές
όπου δραστηριοποιούνται οι µεγάλες θυγα-
τρικές της. Το 2003 πραγµατοποιήθηκε διε-
ξοδικότερη µελέτη που αφορούσε τόσο τη
γενική αγορά όσο και το βιοµηχανικό κλάδο
ειδικότερα. Η µελέτη αυτή οδήγησε στη βελ-
τιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης
των αµοιβών.

Πέραν του συστήµατος σταθερών αµοιβών,
η Εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει
συστήµατα µεταβλητών αµοιβών. Οι µετα-
βλητές αυτές αµοιβές έχουν είτε τη µορφή
ετήσιας έκτακτης αµοιβής σχετιζόµενης
άµεσα µε την επίτευξη καθορισµένων, ατο-
µικών και οµαδικών στόχων, ιδιαίτερα στην
περίπτωση των στελεχών, είτε τη µορφή
πριµ παραγωγικότητας ή άλλων κινήτρων
στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, π.χ.
στη Μήλο και τη Φωκίδα. Μέρος του
συστήµατος µεταβλητών αµοιβών αποτελεί
και ο θεσµός συµµετοχής του προσωπικού
στα κέρδη της S&B, που εφαρµόζεται από
το 1989, καθώς και το πρόγραµµα δικαιω-
µάτων προαίρεσης για τα ανώτερα στελέ-
χη, που εφαρµόζεται από το 2001. 

Παροχές 
Η S&B, εκτός από τις πάσης φύσεως χρηµα-
τικές αµοιβές, προσφέρει στους εργαζοµέ-
νους της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις
µεγάλες θυγατρικές του εξωτερικού, σειρά
κοινωνικών παροχών που περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων:

• Ασφάλιση για ατυχήµατα και απώλεια εισο-
δήµατος.

• Πρόσθετα προγράµµατα νοσοκοµειακής,
εξω-νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης. 

• Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.

• ∆άνεια για ιατρικούς λόγους.

• Υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας και ψυχολο-
γικής στήριξης για τους εργαζόµενους και τις
οικογένειές τους από Κοινωνική Λειτουργό.

Επίσης, στις ευρύτερες µη χρηµατικές παρο-
χές στο προσωπικό εντάσσονται:

• Η οργάνωση και πραγµατοποίηση εκδη-
λώσεων κοινωνικού χαρακτήρα για εργα-
ζόµενους και συνταξιούχους, καθώς και
ψυχαγωγικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις
για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές
τους (Χριστουγεννιάτικες και παιδικές
γιορτές, επισκέψεις σε µουσεία και σε
εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά.). 

• Πρόγραµµα Προληπτικής Ιατρικής. 

• ∆ώρα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, δώρα
γάµων, γεννήσεων κ.λ.π.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η λειτουργία
Τράπεζας Αίµατος µέσω του θεσµού της Εθε-
λοντικής Αιµοδοσίας, που ξεκίνησε το 1988
και σήµερα αριθµεί πολλά µέλη, εργαζόµε-
νους των Εταιριών του Οµίλου. Η εθελοντική
αιµοδοσία που πραγµατοποιείται δύο φορές
το χρόνο, παρέχει σηµαντική βοήθεια σε περί-
πτωση ανάγκης, τόσο στους εργαζόµενους
όσο και στα µέλη των οικογενειών τους. 

Πολιτική Μεταθέσεων Εξωτερικού

Η διεθνής ανάπτυξη της Εταιρίας και η στρα-
τηγική της επιλογή για περαιτέρω γεωγραφι-
κή επέκταση, έχουν καταστήσει τις µεταθέ-
σεις προσωπικού στο εξωτερικό µια αναγκαι-
ότητα για την S&B, αλλά και µια αξιόλογη
ευκαιρία για τα στελέχη να διευρύνουν τους
επαγγελµατικούς τους ορίζοντες και τις
εµπειρίες τους. 

Η διαδικασία µετάθεσης εργαζοµένων
εκτός Ελλάδας ξεκίνησε ουσιαστικά πριν
από 5 χρόνια, όταν δύο στελέχη εγκαταστά-
θηκαν στην Αµερική και την Κίνα αντίστοιχα.
Σήµερα, η Εταιρία έχει στείλει στελέχη της
σε όλες σχεδόν τις χώρες όπου δραστηριο-
ποιείται όπως στην Κίνα, την Ιταλία, τη Γερ-
µανία, στις ΗΠΑ και στη Γεωργία. 

Είναι πεποίθηση της S&B ότι η µετάθεση στε-
λεχών που µπορούν και θέλουν να µετακινη-
θούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές αποτε-
λεί σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχή
παγκόσµια ανάπτυξη της Εταιρίας. Συµβάλ-
λει κατά κύριο λόγο στην προώθηση και την
εδραίωση κοινών εταιρικών αξιών και πρακτι-
κών, και παράλληλα αποτελεί το σηµαντικότε-
ρο συστατικό για τη γρήγορη ενσωµάτωση
και ενοποίηση όλων των εταιριών που αποτε-
λούν τον Όµιλο S&B. 

Για να εξασφαλισθούν τα παραπάνω, κρίθη-
κε σκόπιµη και η διαµόρφωση συντονισµέ-
νης πολιτικής µεταθέσεων, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε το 2003. Κύριοι άξονες της πολιτι-
κής αυτής είναι:

• η ενθάρρυνση της µετακίνησης των στελε-
χών στο εξωτερικό, µε παροχή κινήτρων.

• η ισότιµη και δίκαιη µεταχείριση όλων των
µετατιθεµένων.

Συµµετοχή στο πρόγραµµα EQUAL

Στην προσπάθεια της S&B για την προώθηση της αρχής της ίσης µετα-
χείρισης µεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο, η Eταιρία είναι
εταίρος της αναπτυξιακής σύµπραξης «ΑΘΗΝΑ» η οποία συγκροτήθηκε
µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) στο πλαί-
σιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, προκειµένου να υλοποιήσει
το έργο: «Άρση Εµποδίων & ∆ιακρίσεων στην Αγορά Εργασίας για τις
Γυναίκες Τεχνικούς». 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η Εταιρία, το 2003, είχε δύο συµµετοχές. Η
πρώτη αφορούσε την ποιοτική και ποσοτική έρευνα που πραγµατοποιήθη-
κε για την προσέγγιση (διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία)
των αντιλήψεων, κατευθύνσεων και πρακτικών σε σχέση µε την απασχό-
ληση γυναικών τεχνικών σε θέσεις ευθύνης, όπως αυτές γίνονται αντιλη-
πτές και εφαρµόζονται στην πράξη στο οργανωµένο περιβάλλον των επι-
χειρήσεων. 

Η δεύτερη συµµετοχή της Εταιρίας αφορά το επιµορφωτικό σεµινάριο
«Σύµβουλοι Ισότητας και Εργασιακής Πολυµορφίας» που στοχεύει στην
εκπαίδευση στελεχών τα οποία θα µεριµνούν για τη διασφάλιση των
αρχών της ισότητας των φύλων και της µη-διάκρισής τους στο εταιρικό
περιβάλλον.

Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας Νέων 

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Εταιρίας για την υποστήριξη γενικότερων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η S&B συµµετείχε στο Πρόγραµµα Επι-
χειρηµατικότητας Νέων (Junior Achievement), που πραγµατοποιείται µε
πρωτοβουλία του ΣΕΒ και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας
(Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) και βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ επιχει-
ρήσεων και φορέων εκπαίδευσης . 

Στόχος του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη και διεξαγωγή κύκλων
εκπαίδευσης που αποσκοπούν να εισαγάγουν τους νέους στην έννοια
της επιχειρηµατικότητας, να τους διδάξουν πώς λειτουργούν οι επιχει-
ρήσεις στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και να τους βοηθήσουν
να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να ανακαλύψουν
ευκαιρίες για τη σταδιοδροµία τους. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, το 2002 η S&B συµµετείχε σε
πιλοτική εφαρµογή στη Μήλο, και το 2003 συνεργάστηκε µε σχολεία της
Αθήνας. Στελέχη της S&B, σε συνεργασία µε τους καθηγητές των σχο-
λείων, πραγµατοποίησαν παρουσιάσεις και µαθήµατα σε θεµατικές ενό-
τητες όπως οικονοµία, λειτουργίες της επιχείρησης κ.ά. Παράλληλα,
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη των µαθητών στις εγκαταστάσεις της Eται-
ρίας στη Μήλο και την Κηφισιά.
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Υγιεινή & Ασφάλεια

Η
διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφά-
λειας στους χώρους εργασίας απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της επι-

χειρησιακής και κοινωνικής πολιτικής της
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και αδια-
πραγµάτευτη αξία της.

H Εταιρία διαθέτει ένα καθορισµένο πλαίσιο,
βάσει του οποίου διαχειρίζεται θέµατα Υγιει-
νής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας,
µε πρωταρχικό µέληµα την ελαχιστοποίηση ή
και την εξάλειψη, κατά το δυνατό, των πηγών
κινδύνου. Οι ενέργειες που υλοποιούνται
αφορούν βελτιώσεις των συνθηκών εργα-
σίας και την ευαισθητοποίηση του προσωπι-
κού της Εταιρίας και των συνεργατών της
στην τήρηση των σχετικών κανόνων Υγιεινής
και Ασφάλειας της εργασίας τους.

Το πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω στό-
χων έχει ως κύριους άξονες:

• την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και,
σε πολλές περιπτώσεις, την εφαρµογή
ακόµη αυστηρότερων κανονισµών και
ρυθµίσεων.

• τη λειτουργία Γραφείου Υγιεινής και Ασφά-
λειας στις µεγάλες µονάδες παραγωγής
της Εταιρίας στη Μήλο και τη Φωκίδα και
στις κεντρικές υπηρεσίες.

• την απασχόληση στους εργασιακούς
χώρους µηχανικών-τεχνικών ασφαλείας,
ειδικευµένων γιατρών εργασίας και νοσο-

κόµων, που συνεπικουρούνται, για άµεση
παροχή πρώτων βοηθειών, από ειδικά
εκπαιδευµένο σώµα µελών του προσωπι-
κού (σώµα «Σαµαρειτών»).

• τη χρησιµοποίηση από τους εργαζοµένους
σύγχρονων µέσων ατοµικής προστασίας
όπου αυτό απαιτείται (π.χ. κράνη, ωτοασπί-
δες, ειδικά προστατευτικά κ.ά.).

• την ένταξη του προσωπικού σε ειδικά προ-
γράµµατα εκπαίδευσης.

• τη συνεχή επίβλεψη των χώρων εργασίας
και την εκτίµηση των δυνητικών κινδύνων,
µε τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις.

• τον εξοπλισµό όλων των εγκαταστάσεων
της Εταιρίας µε τα απαραίτητα όργανα και
µέσα ελέγχου και προστασίας.

• την αναγνώριση των φυσικών ή ανθρωπο-
γενών κινδύνων µεγάλης έκτασης και την
εκπόνηση αντίστοιχων Σχεδίων Έκτακτης
Ανάγκης.

Στο τέλος του 2002 ξεκίνησε µια σηµαντική
πρωτοβουλία µε την ονοµασία «Μηδέν Ατυχή-
µατα», η οποία υποστηρίζεται και παρακολου-
θείται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας. Η πρωτο-
βουλία αφορά την ενίσχυση της συστηµατι-
κής, συλλογικής προσπάθειας εκµηδενισµού
των ατυχηµάτων µέσω προληπτικής διαχείρι-
σης των µη ασφαλών ενεργειών στην εκτέλε-
ση της εργασίας. Έµφαση δίνεται στη δια-

µόρφωση εργασιακής συµπεριφοράς, όπου
η εργασία µε Ασφάλεια να αποτελεί συνειδη-
τή επιλογή. Σηµαντική παράµετρος για την
επιτυχηµένη υλοποίηση της πρωτοβουλίας
«Μηδέν Ατυχήµατα» είναι η παρακίνηση όλης
της οργάνωσης της Εταιρίας, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των συνεργατών εργολάβων
της, να συµµετέχουν σε αυτήν. 

Οδυνηρή υπόµνηση των κινδύνων που ελλο-
χεύουν αποτέλεσε το διπλό θανατηφόρο
δυστύχηµα που συνέβη τον Σεπτέµβριο του
2003. ∆ύο εργαζόµενοι οµάδας εργολάβου
της Εταιρίας τραυµατίστηκαν θανάσιµα όταν
κατέπεσε τµήµα οροφής σε νέες εργασίες
της υπόγειας εκµετάλλευσης βωξίτη, στο κοί-
τασµα Καµάρα στην περιοχή Βάριανη Φωκί-
δας. ∆υστύχηµα τέτοιου µεγέθους δεν είχε
ξανασυµβεί σε ολόκληρη την εβδοµηντάχρο-
νη ιστορία της Εταιρίας.  

Οι εργασίες στη θέση του δυστυχήµατος δια-
κόπηκαν, ενώ η δραστηριότητα στις υπόλοιπες
εκµεταλλεύσεις βωξίτη δεν επηρεάστηκε από
το συµβάν. Μετά το οδυνηρό αυτό περιστατι-
κό, η Εταιρία προχώρησε σε εκτεταµένο και εις
βάθος επανέλεγχο των συνθηκών ασφάλειας
σε όλους τους χώρους εργασίας. Παράλληλα,
δεσµεύτηκε να εντείνει ακόµη περισσότερο τις
συντονισµένες ενέργειες συνεχούς βελτίωσης
στον τοµέα της Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου
επί σειρά ετών έχει να επιδείξει αξιόλογες επι-
δόσεις στην πρόληψη των ατυχηµάτων στους
χώρους της παραγωγικής της δραστηριότητας
στη Φωκίδα και τη Μήλο.
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Η κεντρική οµάδα διαχείρισης θεµάτων Υγι-
εινής και Ασφάλειας στην Εργασία, που έχει
συσταθεί από το 2002 και τελεί υπό την ηγε-
σία του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, έχει ανα-
λάβει και συνεχίζει τη συστηµατική εποπτεία
και καθοδήγηση του απαιτητικού έργου της
πρόβλεψης και ελαχιστοποίησης των ατυχη-
µάτων στην εργασία.

Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών σοβαρότη-
τας και συχνότητας ατυχηµάτων εµφανίζεται
στα παρακείµενα γραφήµατα, στα οποία
σοβαροί τραυµατισµοί και θανατηφόρα
δυστυχήµατα σηµειώνονται ξεχωριστά. Από
τα γραφήµατα αυτά προκύπτει η καθοδική
τάση των εταιρικών δεικτών σοβαρότητας
και συχνότητας.  

Ειδικότερα, ως προς τις εξελίξεις του 2003 : 

• στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη
Φωκίδα, πέραν του προαναφερθέντος
δυστυχήµατος, σηµειώθηκαν 4 συµβάντα,

µε αποτέλεσµα την ελαφρά άνοδο του δεί-
κτη συχνότητας, ενώ ο δείκτης σοβαρότη-
τας διατηρεί  πτωτική τάση

• στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη
Μήλο, προέκυψαν 2 µόνο συµβάντα πολύ
µικρής σοβαρότητας, µε αποτέλεσµα την
επίτευξη νέου ιστορικού ελάχιστου επιπέ-
δου και για τους δύο δείκτες (συχνότητας
και σοβαρότητας)

• στις υπόλοιπες δραστηριότητες της Εται-
ρίας στην Ελλάδα (κεντρικά εργαστήρια
στον Άγ. Ι. Ρέντη, µονάδα διόγκωσης
περλίτη στη Ριτσώνα, κεντρικά γραφεία
στην Αθήνα και την Κηφισιά) δεν υπήρξε
κανένα συµβάν. 

Όσο για τις ειδικότερες, τοπικές  δράσεις σε
θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, οι πιο σηµα-
ντικές για το έτος 2003 ήταν:

• Ανακατασκευή των παλαιών καµπινών
µηχανηµάτων µε σύγχρονες προδιαγρα-
φές ασφαλείας 

• Τοποθέτηση νέων εξελιγµένων φίλτρων
συγκράτησης σκόνης

• Αναδιοργάνωση των αποθηκών εκρηκτι-
κών και λοιπών υλικών 

• Προµήθεια σύγχρονων συστηµάτων
καθαρισµού µεγάλων χώρων και αποκο-
νίωσης

• Προµήθεια τελευταίας τεχνολογίας οργά-
νων µέτρησης παραγόντων όπως σκόνης,
θορύβου, επιβλαβών αερίων και δονήσε-
ων, που να δίνουν άµεσα αποτελέσµατα
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

• Αναβάθµιση χώρων υγιεινής σε συγκεκρι-
µένα εργοτάξια 

• Τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων στις
περισσότερες καµπίνες χειρισµού των
µηχανηµάτων 

• Βελτιώσεις χώρων εργασίας και ενδιαίτη-
σης προσωπικού 

Το 2003 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
ενηµέρωσης του προσωπικού επίβλεψης
και των εργαζοµένων της Εταιρίας για το
περιεχόµενο και τους στόχους της πρωτο-
βουλίας «Μηδέν Ατυχήµατα».  Παράλληλα,
στο πλαίσιο της συστηµατικής και συνεχούς
ευαισθητοποίησης  και εκπαίδευσης του
προσωπικού σε θέµατα Υγιεινής και Ασφά-
λειας, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε
τοµείς όπως:

• Ανάλυση συµβάντων παρελθόντων ετών
µε χρήση φωτογραφιών και σχετικού οπτι-
κοακουστικού υλικού

• Επιχειρησιακή ετοιµότητα – Ασκήσεις εφαρ-
µογής των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης 

• Ανάλυση κινδύνων και µέτρων προστα-
σίας ανά ειδικότητα εργασίας

• Ο ρόλος του εργοδηγού στην Ασφάλεια
της εργασίας

• Ασφαλής διαχείριση φιαλών πεπιεσµένων
αερίων 

• Ασφαλής µηχανική ανύψωση φορτίων

• Ασφαλής οδήγηση

Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν ενηµερώσεις /
συναντήσεις στους χώρους εργασίας, σε
επιλεγµένα θέµατα ασφάλειας, όπως πυρα-
σφάλεια, επικίνδυνα αέρια, ασφάλεια χρή-
σης ανυψωτικών µηχανηµάτων.

Τέλος, η S&B συµµετείχε ενεργά στην ηµε-
ρίδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργα-
σίας καθώς και στο πρόγραµµα µετρήσεων
σκόνης και θορύβου στους χώρους εργα-
σίας, που διοργανώθηκαν στη Μήλο τον
Μάιο του 2003, στο πλαίσιο της «Εβδοµά-
δας δράσης για την Υγιεινή και Ασφάλεια»,
από το Εργατικό Κέντρο Μήλου σε συνεργα-
σία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).
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Περιβάλλον

H
εξορυκτική δραστηριότητα της S&B
από τη φύση της διαταράσσει το φυσι-
κό περιβάλλον, επιφέροντας οπτική

αλλοίωση και µεταβολές στη µορφολογία του
εδάφους και στα οικοσυστήµατα των περιο-
χών όπου ασκείται. Παράλληλα, λόγω της
φύσης των προϊόντων της Εταιρίας, εκπέµπε-
ται σκόνη η οποία είναι συνέπεια της παραγω-
γικής διαδικασίας, της εξόρυξης, της µεταφο-
ράς και της επεξεργασίας των ορυκτών.

Η δραστηριότητα της Εταιρίας δεν έχει
άλλες σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, καθώς για την παραγωγή των προϊό-
ντων δεν καταναλώνονται µεγάλες ποσότη-
τες ενέργειας, συνεπώς οι εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου είναι περιορισµένες, δεν
προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα και δεν
απαιτούνται σηµαντικές ποσότητες νερού.
Κατά συνέπεια, οι κύριες περιβαλλοντικές
προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η S&B
είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από
τις εξορυκτικές και παραγωγικές της δρα-
στηριότητες, µε έµφαση στην αποκατάστα-
ση του τοπίου και η καταπολέµηση των
εκποµπών σκόνης.

Με βασική εταιρική αρχή και αξία τη µέρι-
µνα για το περιβάλλον και µε την πεποίθηση
ότι η εξορυκτική και βιοµηχανική δραστη-
ριότητα µπορούν και πρέπει, στο πλαίσιο
της βιώσιµης ανάπτυξης, να συνυπάρξουν,
η S&B έχει από χρόνια θεσπίσει και εφαρ-
µόζει περιβαλλοντική πολιτική µε την οποία
δεσµεύεται για:

• Παρακολούθηση και εφαρµογή της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας για την προστασία του
περιβάλλοντος.

• Σχεδιασµό και ανάπτυξη των εξορυκτι-
κών δραστηριοτήτων µε κριτήριο την ελα-
χιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό
περιβάλλον και την αποκατάσταση του
διαταραγµένου τοπίου στο πλαίσιο των
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες δυνατές
τεχνικές αποκατάστασης τοπίου.

• Καθιέρωση της πρόληψης ως βασικής
αρχής για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, µε συστηµατική ανάλυση και προ-
σαρµογή της παραγωγικής διαδικασίας
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

• Μετρήσεις, αναλύσεις και παρακολούθη-
ση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, µε
στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους.

• Παροχή των απαραίτητων πόρων για την
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµά-
των της Εταιρίας.

• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων
των εργαζοµένων στην επιχείρηση, συµπε-
ριλαµβανοµένων των εργολάβων και των
προµηθευτών, για την πολιτική της επιχεί-
ρησης σε θέµατα περιβάλλοντος.

• Ενηµέρωση και συνεργασία µε την τοπική
κοινωνία των περιοχών όπου η Εταιρία
δραστηριοποιείται, καθώς και µε άλλες
κυβερνητικές και µη οργανώσεις, για την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.

Για την εφαρµογή αυτής της περιβαλλοντι-
κής πολιτικής έχουν καθιερωθεί και συνεχώς
αναπτύσσονται και εξελίσσονται ολοκληρω-
µένα προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώ-
πισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα
οποία εφαρµόζονται σε όλο το φάσµα των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ενταγµένα
στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής.

Η πιστοποίηση, από ανεξάρτητο φορέα, του
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης το
οποίο εφαρµόζουν τα µεταλλεία βωξίτη στη
Φωκίδα, οι εγκαταστάσεις στη Μήλο, τα
Κεντρικά Γραφεία στην Αττική, καθώς και η
θυγατρική Εταιρία στη Γερµανία, (S&B
Industrial Minerals GmbH), σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO
14001, αποτελεί επιβράβευση των προσπα-
θειών της Εταιρίας για την προστασία του
περιβάλλοντος. Υποδηλώνει επίσης την πρό-
θεση της S&B να προχωρά σε αυτοέλεγχο
των δραστηριοτήτων της, καθώς η πιστοποί-
ηση πραγµατοποιείται σε εθελοντική βάση.
Επιπλέον, αποτελεί δέσµευση της Εταιρίας
για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
της επίδοσης. 

Προκειµένου να παρακολουθείται η περιβαλ-
λοντική επίδοση της S&B, τον περασµένο
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• Τον προσανατολισµό των εκσκαφών, µε
τρόπο που ελαχιστοποιεί την οπτική αλλοί-
ωση του περιβάλλοντος.

• Τη χρήση στείρων υλικών για γόµωση
παλαιών εκσκαφών ως πρώτο στάδιο της
διαδικασίας αποκατάστασης.

• Τον περιορισµό της διάνοιξης δρόµων
προσπέλασης στους απολύτως απαραίτη-
τους για την εξόρυξη και µε κριτήριο την
ένταξή τους στο δίκτυο δασοδρόµων.

• Τη συλλογή και αποθήκευση γόνιµου εδά-
φους για τη µελλοντική του χρήση στη
φάση της αποκατάστασης του τοπίου.

• Τη λήψη όλων των προβλεπόµενων αδει-
ών που αφορούν την τεχνική επάρκεια του
σχεδιασµού των έργων και την αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων.

Η υλοποίηση των εκµεταλλεύσεων γίνεται µε
προσήλωση στον εγκεκριµένο σχεδιασµό,
ενώ η συστηµατική παρακολούθηση των
αποτελεσµάτων της αποκατάστασης αποτε-
λεί βάση για τη συνεχή βελτίωση της διαδι-
κασίας σχεδιασµού.

Οι τεχνικές που ακολουθούνται στην αποκα-
τάσταση τοπίου είναι: 

• Ανάπλαση και διαµόρφωση των προς
αποκατάσταση επιφανειών, εφόσον απαι-
τείται συµπληρωµατικά ή σε παλιές εκµε-
ταλλεύσεις.

• Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών
έργων (κανάλια απορροής των υδάτων,
αντιδιαβρωτικά έργα κ.λπ.)

• Χωµατοκάλυψη της επιφάνειας µε γόνιµο
έδαφος το οποίο έχει φυλαχτεί ειδικά
γι΄αυτό το σκοπό κατά το στάδιο της εξό-
ρυξης.

• Σπορά φυτών χειρωνακτικά ή µε µηχανικά
µέσα. 

• Φύτευση θάµνων και δένδρων µε ιδιαίτε-
ρη προσοχή:
- Στη σωστή επιλογή φυτευτικού υλικού.
- Στην εφαρµογή ενισχυτικών τεχνικών

στις φυτεύσεις.
- Στη χρήση κατά προτίµηση ενδηµικού

φυτευτικού υλικού, που αναπτύσσεται σε
ιδιόκτητα φυτώρια της Εταιρίας στη
Μήλο και τη Φωκίδα.

• Περίφραξη για προστασία της βλάστησης
από τη βοσκή.

• Άρδευση και συντήρηση των φυτών.
Στη Μήλο, όπου το νερό είναι περιορισµένο,
έχουν επιλεγεί ενδηµικά φυτά που «διαθερί-
ζουν», δηλαδή σταµατούν να αναπτύσσο-
νται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και
συνεπώς δεν χρειάζονται πότισµα.

Η S&B έχει δηµιουργήσει δικά της φυτώρια,
ένα στη Φωκίδα και ένα στη Μήλο, ετήσιας
δυναµικότητας 50.000 και 30.000 φυτών
αντίστοιχα, αποστολή των οποίων είναι:

• Η ανάπτυξη φυτών συµβατών µε τις υψο-
µετρικές, εδαφολογικές και κλιµατολογι-
κές συνθήκες της περιοχής (περισσότερα
από 50 είδη).

• Η συλλογή και προετοιµασία τοπικών σπό-
ρων (περισσότερα από 1.000 κιλά/έτος).

• Η καλλιέργεια και αναπαραγωγή απειλού-
µενων, σπάνιων ή υπό εξαφάνιση τοπικών
ειδών χλωρίδας (π.χ. κέδρος, κρίνος της
θάλασσας, αιγαία).

Επίσης, η S&B έχει προχωρήσει στην κοµπο-
στοποίηση οργανικών αποβλήτων για την
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών που χρησιµο-
ποιούνται στην αποκατάσταση. Η δραστηριό-
τητα αυτή εξοικονοµεί φυσικούς πόρους,
ενώ παράλληλα συµβάλλει στον περιορισµό
των οργανικών αποβλήτων.

Κατά την τελευταία 10ετία, η S&Β έχει απο-
καταστήσει συνολικά περί τα 3.500 στρέµµα-
τα, µε δαπάνη που πλησιάζει τα €15 εκατ. (σε
τρέχουσες τιµές).
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χρόνο η Εταιρία θέσπισε και δεσµεύεται να
παρακολουθεί συστηµατικά πλέον περιβαλ-
λοντικούς δείκτες στους παρακάτω τοµείς: 

• Αποκατάσταση τοπίου

• Κατανάλωση ενέργειας

• Κατανάλωση νερού

• Εκποµπές στην ατµόσφαιρα

• Παραγόµενα υγρά απόβλητα

• Παραγόµενα στερεά απόβλητα.

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στις επενδύσεις για έργα προστα-
σίας του περιβάλλοντος, για παράδειγµα την
εγκατάσταση εξελιγµένων φίλτρων για την
αποκονίωση κατά την επεξεργασία των βιο-
µηχανικών ορυκτών στη Μήλο, αλλά και σε
έρευνα εξέλιξης της τεχνικής αποκατάστα-
σης του περιβάλλοντος σε συνεργασία µε
ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια. Το
2003 διατέθηκαν συνολικά για δαπάνες και
επενδύσεις που σχετίζονται µε το περιβάλ-
λον πάνω από € 2 εκατ., ενώ την τελευταία
τριετία έχουν διατεθεί συνολικά € 8,2 εκατ.
για έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

S&B και Βιώσιµη Ανάπτυξη

Μέσω της ενεργού συµµετοχής της S&B σε
διάφορους φορείς και συνδέσµους –ΣΜΕ
(Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων),

EUROMINES (Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων), ΙΜΑ (Industrial
Minerals Association) κ.ά.– παρακολουθού-
νται και υποστηρίζονται οι προσπάθειες που
σχετίζονται µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, ειδικά για
το µεταλλευτικό κλάδο.

Τα τελευταία 3 χρόνια, η S&B συµµετέχει
εθελοντικά στη συµπλήρωση ερωτηµατολο-
γίου και παρέχει τα ζητούµενα οικονοµικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, προ-
κειµένου να καθοριστούν οι ∆είκτες Βιώσι-
µης Ανάπτυξης τους οποίους σχεδιάζει να
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις µεταλ-
λευτικές επιχειρήσεις.

Για την προώθηση των απόψεων και του προ-
βληµατισµού σχετικά µε την παρακολούθηση
και αποτίµηση δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης,
τον Μάιο του 2003 διοργανώθηκε µε πρωτο-
βουλία της Εταιρίας στο Συνεδριακό Κέντρο
Μήλου Γεώργιος Ηλιόπουλος (στο πλαίσιο του
συνεδριακού θεσµού «Συναντήσεις Μήλου»)
διεθνές συνέδριο µε θέµα «∆είκτες Βιώσιµης
Ανάπτυξης στη Μεταλλευτική Βιοµηχανία»
(Sustainable Development Indicators in the
Mineral Industries), µε τη συµµετοχή 65 οµιλη-
τών από 27 χώρες και 60 οργανισµούς.

Στο Συνέδριο διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών
τουλάχιστον διαφορετικών πλαισίων ∆εικτών
Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναπτύχθηκε προβλη-
µατισµός σχετικά µε την παρακολούθηση και
τον έλεγχο που προϋποθέτει κάθε σύστηµα
κανόνων συµπεριφοράς (εθελοντικό ή θεσµι-
κά επιβεβληµένο), έγινε ανταλλαγή απόψεων

όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνι-
κές επιπτώσεις των µεταλλευτικών δραστη-
ριοτήτων σε συνδυασµό µε την οικονοµικότη-
τα της παραγωγικής διαδικασίας, και τελικά
εκφράστηκε η ευχή να υπάρξει ένας συγκε-
κριµένος και περιεκτικός πυρήνας δεικτών
βιώσιµης ανάπτυξης που θα µπορεί να εφαρ-
µοστεί διεθνώς.

Η δέσµευση της µεταλλευτικής κοινότητας
να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη δηµο-
σιοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τη «∆ιακή-
ρυξη της Μήλου» στο πλαίσιο της 14ης ετή-
σιας Γενικής Συνέλευσης της ∆ιεθνούς
Ενώσεως των καθηγητών Μεταλλειολο-
γίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε και αυτή
τον Μάιο του 2003 στη Μήλο. Το κείµενο
της «∆ιακήρυξης της Μήλου» έχουν επικυ-
ρώσει πολλές οργανώσεις της διεθνούς
µεταλλευτικής επαγγελµατικής κοινότητας
µε περισσότερα από 35.000 µέλη, από τις
Η.Π.Α. και τον Καναδά µέχρι την Αυστρα-
λία, την Ασία, τη Νότια Αφρική και τη Λατινι-
κή Αµερική.

Προστασία και αποκατάσταση
του τοπίου

Σήµερα, το ολοκληρωµένο πρόγραµµα της
S&B για την προστασία και αποκατάσταση
του τοπίου ακολουθεί συνδυασµένη αντιµε-
τώπιση του συνόλου των επιπτώσεων – άµε-
σων, έµµεσων και σωρευτικών – που έχει η
εξορυκτική δραστηριότητα στο περιβάλλον,
λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι
βιοκλιµατικές συνθήκες των συγκεκριµένων
περιοχών και η υπάρχουσα χλωρίδα και
πανίδα που θα διαταραχθούν από τη φύση
των εργασιών. Επιπλέον, παράλληλα µε τις
περιβαλλοντικές παραµέτρους λαµβάνονται
υπόψη κοινωνικές και οικονοµικές παράµε-
τροι, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι συµ-
βατό µε τις αναπτυξιακές ανάγκες και προο-
πτικές της τοπικής κοινωνίας.

Ήδη από τη φάση του σχεδιασµού προβλέ-
πεται ορθολογική οργάνωση της κάθε εκµε-
τάλλευσης, µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µε
κύρια κριτήρια:
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Περιορισµός των εκποµπών σκόνης

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών
σκόνης, λαµβάνεται σειρά µέτρων, τα οποία
περιλαµβάνουν:

• τη λειτουργία σύγχρονων µονάδων απο-
κονίωσης,

• τη διαβροχή χωµατόδροµων και, όπου
είναι δυνατό, ασφαλτοστρώσεις δρόµων
που χρησιµοποιούνται από φορτηγά για τη
µεταφορά των προϊόντων της Εταιρίας.

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µέτρων
παρακολουθούνται µε συστηµατικές µετρή-
σεις της εκπεµπόµενης σκόνης, τόσο στον
εργασιακό χώρο όσο και στον περιβάλλοντα
χώρο των µεταλλείων και των εγκαταστάσε-
ων επεξεργασίας και φόρτωσης. Χρησιµο-
ποιούνται όργανα µετρήσεων τελευταίας
τεχνολογίας, τα οποία παρακολουθούν επί-
σης µετεωρολογικές παραµέτρους (θερµο-
κρασία, ταχύτητα-διεύθυνση ανέµου, σχετι-
κή υγρασία κ.λπ.) που συνδέονται µε τις
εκποµπές σκόνης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μήλο υπάρ-
χουν εγκατεστηµένες περίπου 50 µονάδες
αποκονίωσης συνολικής ισχύος περίπου
1ΜW. Επίσης, για τη διαβροχή και µόνο των
χωµατόδροµων στη Μήλο δαπανούνται ανά
έτος περισσότερες από € 200 χιλ. 

Μείωση των αέριων ρύπων
- εξοικονόµηση ενέργειας 

Για τη µείωση της εκποµπής αέριων ρύπων
στην ατµόσφαιρα και την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, η S&Β εφαρµόζει πλέγµα διαδικασιών,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:

• Ο περιορισµός της χρήσης του µαζούτ
στις διάφορες φάσεις επεξεργασίας των
προϊόντων της, για παράδειγµα η επιλογή
φυσικής ξήρανσης του µπεντονίτη αντί
της ξήρανσής του αποκλειστικά στο
ξηραντήριο.

• Η εφαρµογή συστηµατικού προγράµµατος
συντήρησης του µηχανολογικού (κινητού
και ακίνητου) εξοπλισµού ή, όπου χρειάζε-
ται, αντικατάσταση του παλαιού εξοπλι-
σµού µε νέο, αποδοτικότερης λειτουργίας.

Το κόστος της τακτικής συντήρησης του
µηχανολογικού εξοπλισµού της Μήλου,
εξαιρουµένων των επενδύσεων βελτίωσης
και λειτουργίας, ανήλθε για το έτος 2003 σε
€ 300 χιλ. περίπου.

Καταπολέµηση του θορύβου

Για την προστασία των εργαζοµένων λαµβά-
νονται µέτρα όπως η κάλυψη των εξαρτηµά-
των που προκαλούν θόρυβο, ο περιορισµός
κατά το δυνατόν της παρουσίας του προσω-
πικού σε χώρους µε υψηλή στάθµη θορύ-
βου, η ανάρτηση προειδοποιητικών πινακί-
δων και η χρήση κατάλληλων µέσων ατοµι-
κής προστασίας.

Το πρόβληµα ηχητικών οχλήσεων των περι-
οίκων είναι περιορισµένο, δεδοµένου ότι τα
µεταλλεία βρίσκονται ως επί το πλείστον
µακριά από κατοικηµένες περιοχές. Όπου
όµως ενδέχεται να δηµιουργηθεί τέτοιο
πρόβληµα, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
προληπτικά µέτρα, όπως η επιλογή εξοπλι-
σµού µε αυστηρές προδιαγραφές εκπο-
µπών θορύβου.

Κατανάλωση νερού

∆εδοµένου ότι η επεξεργασία των προϊό-
ντων της Εταιρίας δεν απαιτεί τη χρήση
νερού, ποσότητες νερού χρησιµοποιούνται
µόνο για τη διαβροχή δρόµων και σε µονά-
δες αποκονίωσης.

Για τη διαβροχή των δρόµων χρησιµοποιεί-
ται κυρίως νερό που συλλέγεται, µε κατάλ-
ληλα τεχνικά έργα της Εταιρίας, σε φυσι-
κούς ταµιευτήρες, για παράδειγµα τα ανε-
νεργά ορυχεία. Εξάλλου, µετά τη διαβρο-
χή, το νερό αυτό αποστραγγίζεται ξανά στο
υπέδαφος. Το νερό που χρησιµοποιείται
για τις µονάδες αποκονίωσης αντλείται
κατά κύριο λόγο από τη θάλασσα.

Ανακύκλωση υλικών

Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και τα πετρε-
λαιοειδή απόβλητα, που προκύπτουν από τις
συντηρήσεις των µηχανηµάτων και οχηµάτων
και από τις εξυδατώσεις των δεξαµενών καυ-
σίµων, συλλέγονται και διατίθενται για ανακύ-
κλωση, αφού πρώτα έχουν υποστεί κατάλλη-
λη επεξεργασία στις εγκαταστάσεις ελαιοδια-
χωρισµού τις οποίες διαθέτει η Εταιρία.

Η S&Β καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες
για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών
αποβλήτων από την επεξεργασία των προϊό-
ντων, χρησιµοποιώντας δεξαµενές καθίζη-
σης και διασφαλίζοντας, µέσω συχνών
µετρήσεων, την απουσία επιβλαβών για το
περιβάλλον ουσιών.

Επίσης, η Εταιρία εφαρµόζει, σε µεγάλη κλί-
µακα, πρόγραµµα συλλογής και διάθεσης
προς ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών και άλλων υλικών, όπως άχρη-
στων σιδήρων (scrap) και χαρτιού.

Αντιµετώπιση διαρροών πετρελαιο-
ειδών στη θάλασσα και στο έδαφος

Για την εξουδετέρωση του κινδύνου από διαρ-
ροή πετρελαιοειδών στο έδαφος ή στη θάλασ-
σα λόγω ατυχήµατος κατά την εκφόρτωση
πετρελαίου στις λιµενικές εγκαταστάσεις της
S&Β, έχουν συνταχθεί «σχέδια αντιµετώπισης
διαρροών». Υπάρχουν δε τα αναγκαία µέσα
και υλικά (πλωτά φράγµατα, αντλίες, διαλυτι-
κά), στη χρήση των οποίων το προσωπικό έχει
ειδικά εκπαιδευθεί µε ενηµερωτικά σεµινάρια
αλλά και µε τη διενέργεια ασκήσεων αντιµετώ-
πισης τέτοιων περιστατικών.

Κατά το 2003, το προσωπικό που αποτελεί
την Οµάδα Αντιρρύπανσης κλήθηκε από το
Λιµεναρχείο Σερίφου να αντιµετωπίσει
διαρροή πετρελαιοειδών από πλοίο µετα-
φοράς καυσίµων, στο οποίο παρουσιάστη-
κε ρήγµα στις δεξαµενές του στη θαλάσσια
περιοχή της Σερίφου. Χρησιµοποιώντας τα
µέσα της Εταιρίας και µε τις προσπάθειες
του προσωπικού της S&B αποφεύχθηκε
σηµαντική ρύπανση της περιοχής.



35

Κοινωνική συνεισφορά

Η
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., συνε-
πής µε τις αρχές της βιώσιµης ανά-
πτυξης, δίνει ιδιαίτερη έµφαση και

στο κοινωνικό σκέλος του τριπτύχου «κοινω-
νία – περιβάλλον – οικονοµία » και αναγνωρί-
ζει τη βαρύτητα του κοινωνικού της ρόλου,
ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται. Η έµπρακτη έκφραση της
κοινωνικής πολιτικής της S&B καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων τόσο σε τοπικό
επίπεδο όσο και γενικότερα. 

Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, η Εταιρία έχει
αναπτύξει και υλοποιεί συστηµατικά σειρά
πρωτοβουλιών µε τις οποίες συµµετέχει
ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
των κοινωνιών στις οποίες επικεντρώνεται η
παραγωγική της δραστηριότητα –Μήλος και
Φωκίδα– και υποστηρίζει την ισόρροπη ανά-
πτυξή τους. Ειδικότερα, δηµιουργεί και λει-
τουργεί έργα πολιτιστικής υποδοµής, ενισχύ-
ει το τοπικό ανθρώπινο δυναµικό µε εκπαι-
δευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, υπο-
στηρίζει µε οικονοµικούς, τεχνικούς και
άλλους πόρους τοπικές πρωτοβουλίες και
έργα τοπικής υποδοµής και, τέλος, αναπτύσ-
σει έργα και πρωτοβουλίες που προβάλλουν
τις περιοχές αυτές και συµβάλλουν στην ανά-
πτυξή τους. Επίσης, προβαίνει σε τολµηρά
και καινοτόµα εγχειρήµατα, στοχεύοντας
στην αναβάθµιση των σχέσεών της και του
διαλόγου µε τις κοινωνίες των περιοχών
αυτών, επιδιώκοντας να αξιοποιεί συνέργειες
µε πολλαπλασιαστικά οφέλη και όχι απλώς
να καλύπτει κοινωνικές ανάγκες.

Έµπρακτη αναγνώριση της µακρόπνοης κοι-
νωνικής συνεισφοράς της Εταιρίας σε τοπικό
επίπεδο αποτελεί η ανακήρυξη, την περυσινή
χρονιά, της κυρίας Καίτης Κυριακοπούλου
ως «Επίτιµου ∆ηµότη Μήλου», σε αναγνώρι-
ση της δράσης της στη Μήλο και της κοινωνι-
κής της προσφοράς στο νησί.

Η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα της S&B
καλύπτει επίσης πολλούς τοµείς, όπως: τη
χορηγική στήριξη των γραµµάτων και των
τεχνών, τη µέριµνα για την παιδεία και τις επι-
στήµες, τη συµπαράσταση στο έργο µη-κυβερ-
νητικών / µη-κερδοσκοπικών οργανισµών,
σειρά δωρεών και φιλανθρωπιών, καθώς και
έργων για την αντιµετώπιση έκτακτων κοινωνι-
κών αναγκών, όταν αυτές προκύπτουν.

Πολύπλευρη και σηµαντική ήταν και κατά το
2003 η κοινωνική συνεισφορά της S&B.

Τοπικές Κοινωνίες

Μήλος
Η S&B έχει ιδρύσει και λειτουργεί, από το
1998, το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου
(ΜΜΜ), µε σκοπό να τιµήσει και να προβά-
λει τη µακραίωνη µεταλλευτική ιστορία και
παράδοση του νησιού.

Το ΜΜΜ, πέρα από τη µόνιµη συλλογή του,
φιλοξενεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
περιοδικές εκθέσεις, οι οποίες οργανώνονται
µε πρωτοβουλία και χορηγία της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2003 εγκαι-

νιάστηκε έκθεση µε θέµα «Κοχύλια από τις
Ελληνικές Θάλασσες», η οποία παρέµεινε
ανοιχτή για όλο το υπόλοιπο του χρόνου,
ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκε-
φθούν και όλοι οι µαθητές της Μήλου. Η
έκθεση σχεδιάστηκε από το Μουσείο Γουλαν-
δρή Φυσικής Ιστορίας και περιείχε εκθέµατα,
προερχόµενα από τις µόνιµες συλλογές του,
καθώς επίσης πολύ κατατοπιστικά και εκπαι-
δευτικά κείµενα, σχέδια και φωτογραφίες. Ο
επισκέπτης είχε την ευκαιρία όχι µόνο να θαυ-
µάσει τον πλούτο, την ποικιλία και την οµορ-
φιά των κοχυλιών των ελληνικών θαλασσών,
αλλά και να πληροφορηθεί για τα απολιθωµέ-
να κοχύλια ανά τους (γεωλογικούς) αιώνες,
τη βιολογία και την ανάπτυξη του οστράκου
τους, καθώς επίσης για τη σχέση του ανθρώ-
που µε το κοχύλι στην καθηµερινή ζωή, τη δια-
τροφή, την τέχνη και τη διακόσµηση.

Το ΜΜΜ επισκέπτονται περί τα 15.000
άτοµα κατ’ έτος, µεταξύ των οποίων και
εκατοντάδες µαθητές. Με βάση δε τα στοι-
χεία έρευνας που έχει διεξαχθεί, αποτελεί
τον τέταρτο πιο δηµοφιλή τουριστικό προο-
ρισµό του νησιού.

Η S&B υποστηρίζει τη λειτουργία του Συνε-
δριακού Κέντρου Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπου-
λος», το οποίο ιδρύθηκε το 2000 από την κ.
Καίτη Κυριακοπούλου εις µνήµην του πατέρα
της (συνιδρυτή της S&B) και είναι χορηγός πολ-
λών εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα σε
αυτό. Επίσης, η Εταιρία είναι ο κύριος χορηγός
του θεσµού «Συναντήσεις Μήλου» (Milos
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σταται σε ετήσιο χρηµατικό ποσό και τιµητικό
δίπλωµα. Το Βραβείο Εθελοντισµού και Κοι-
νωνικής Συνεισφοράς απονέµεται σε εργα-
ζόµενο της Εταιρίας στην Μήλο για την εθε-
λοντική συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία
της Μήλου, στοχεύει στην ενθάρρυνση της
εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς από
εργαζοµένους της Εταιρίας και συνίσταται σε
χρηµατικό ποσό και τιµητικό δίπλωµα. Είναι
σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι υποψηφιότη-
τες και για τους δύο θεσµούς υποβάλλονται
από φορείς εκτός Εταιρίας, ενώ η απόφαση
για την απονοµή λαµβάνεται από επιτροπές
στις οποίες προεδρεύει η ηγεσία της τοπικής
αυτοδιοίκησης (ο εκάστοτε ∆ήµαρχος και
Έπαρχος Μήλου) και η πλειονότητα των
µελών τους προέρχεται από εκπροσώπους
διάφορων τοπικών φορέων (εκτός Εταιρίας). 

Τέλος, συνεχίστηκε και κατά το 2003 η σηµα-
ντική συνεισφορά της S&B στην ενίσχυση
πολλών τοπικών πρωτοβουλιών και εκκλησια-
στικών έργων, σε δωρεές προς εκπαιδευτι-
κούς, εκκλησιαστικούς και αθλητικούς
φορείς, στην οικονοµική και τεχνική συµβολή
σε έργα υποδοµής του νησιού.

Φωκίδα
Η S&B, συνεχίζοντας τη συνεισφορά της
προς τις τοπικές κοινωνίες του Νοµού
Φωκίδας, παρουσίασε κατά το έτος 2003
πλούσια δράση, διαθέτοντας σηµαντικούς
πόρους.

Κατά το 2003, η S&B προχώρησε σε µια ιδι-
αίτερης σηµασίας, πρωτοποριακή για τη
χώρα µας πρωτοβουλία µε την οποία δοκιµά-
ζεται για πρώτη φορά µια νέα προσέγγιση,
όπου, µε κεντρικό σύνθηµα «από τη συνεργα-
σία στη συνέργεια», η Εταιρία επιδιώκει να

µετεξελίξει το παραδοσιακό µοντέλο της «επι-
χείρησης µε κοινωνική ευαισθησία» σε ένα
πιο σύγχρονο και απαιτητικό µοντέλο της «επι-
χείρησης-κοινωνικού συµµετόχου».

Συγκεκριµένα, µε πρωτοβουλία της S&B
και του ∆ήλου Άµφισσας, και µε τη συµµε-
τοχή τριών ακόµη ∆ήµων του Νοµού
καθώς και του τοπικού Επιµελητηρίου,
δηµιουργήθηκε η «Πρωτοβουλία Φωκίδα»,
που ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2003 λει-
τουργεί µε τη νοµική µορφή της Αστικής µη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας κοινωφελούς
σκοπού. Ο νεοσύστατος φορέας επιθυµεί
να έχει τη δική του συνεισφορά στη δηµι-
ουργία και εµπέδωση µιας νέας πολιτιστι-
κής, περιβαλλοντικής, οικονοµικής, αλλά
και ευρύτερα αναπτυξιακής προοπτικής για
την περιοχή, προς όφελος της τοπικής κοι-
νωνίας. Παράλληλα, θα προσπαθήσει να
αποδείξει ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν
σύγχρονες και βιώσιµες µορφές κοινωνι-
κής σύµπραξης, στο πλαίσιο των οποίων
επιχείρηση και τοπική αυτοδιοίκηση µπο-
ρούν να συλλειτουργήσουν, µε κοινωνικές
και αναπτυξιακές δράσεις αποδεκτές από
την τοπική κοινωνία και µε πολλαπλασιαστι-
κά γι’ αυτήν οφέλη.

Το φθινόπωρο του 2003 ξεκίνησε η κανονική
λειτουργία του Μεταλλευτικού Πάρκου
Φωκίδας –Vagonetto– ενός θεµατικού πάρ-
κου το οποίο έχει κατασκευαστεί-διαµορφω-
θεί από την S&B στις εγκαταστάσεις της στη
Φωκίδα, ως αφιέρωµα στην ιστορία της αξιο-
ποίησης του ελληνικού βωξίτη, που ταυτίζε-
ται σε σηµαντικό βαθµό µε τη δική της ιστο-
ρία. Αυτό το πρωτότυπο και πολύπλευρα
ενδιαφέρον πάρκο περιλαµβάνει Υπόγεια
Στοά, όπου οι επισκέπτες µπορούν να βλέ-

πουν πώς γινόταν και πώς γίνεται η υπόγεια
εξόρυξη του µεταλλεύµατος, Υπαίθρια Έκθε-
ση Μηχανηµάτων (που έχουν χρησιµοποιη-
θεί διαχρονικά στα µεταλλεία βωξίτη) και
Εκθετήριο µε σηµαντικά εκθέµατα που αφο-
ρούν το βωξίτη και την παραγωγική δραστη-
ριότητα της Εταιρίας. Το Vagonetto, εκτός
από τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς
του στόχους, επιδιώκει να καταστεί πόλος
έλξης και πολλών τουριστών στην ευρύτερη
περιοχή.

Τον Ιούνιο του 2003, στο πλαίσιο της πολιτι-
στικής προσφοράς της S&B στην τοπική
κοινωνία, πραγµατοποιήθηκε σε συνεργα-
σία µε το ∆ήµο Ιτέας µεγάλη συναυλία της
Άλκηστης Πρωτοψάλτη στην προβλήτα της
Ιτέας. Υπολογίζεται ότι τη συναυλία παρακο-
λούθησαν περισσότερα από 4.000 άτοµα,
που πληµµύρισαν την προβλήτα και την
παραλία της Ιτέας.

Επίσης, τον Ιούνιο οργανώθηκε «Ηµέρα
Γνωριµίας» της τοπικής κοινωνίας µε τις
εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο 51ο χλµ.
Ειδικά µισθωµένα λεωφορεία µετέφεραν
επισκέπτες απ΄ όλες τις πόλεις και τα χωριά
του Νοµού Φωκίδας και έτσι περισσότερα
από 800 άτοµα, µεταξύ των οποίων και
πολλά παιδιά, είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από κοντά τις δραστηριότητες βωξίτη
της S&B. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης
περιλάµβανε ενηµερωτικές επισκέψεις σε
επιφανειακά και υπόγεια κοιτάσµατα, σε
αποκατεστηµένα µεταλλεία, στο συνεργείο
βαρέων οχηµάτων και στον υπέργειο εκθε-
σιακό χώρο του Μεταλλευτικού Πάρκου,
καθώς και γεύµα, αναµνηστικά δώρα και
συµµετοχή όλων σε κλήρωση για τρία σκού-
τερ της Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε.
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Conferences), στo πλαίσιo του οποίου οργανώ-
νεται σειρά συνεδριακών εκδηλώσεων µε
στόχο να προσελκύσει στο νησί επιστήµονες
και τεχνικούς υψηλού επιπέδου. 

Μετά από 3 πλήρη χρόνια λειτουργίας, το
Συνεδριακό Κέντρο αναγνωρίζεται ως ο
βασικός πυρήνας της πολιτιστικής, πνευµατι-
κής και ψυχαγωγικής ζωής του νησιού,
καθώς και σηµαντικός πόλος έλξης συνε-
δριακού τουρισµού υψηλών προδιαγραφών. 

Το 2003 αποτέλεσε έτος ρεκόρ δραστηριο-
τήτων για το Συνεδριακό Κέντρο και ο συνο-
λικός αριθµός των επισκεπτών του ξεπέρασε
τα 7.000 άτοµα.

Πραγµατοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, µε πρωτοβουλία διάφορων φορέ-
ων και οργανώσεων της Μήλου, µε την οικο-
νοµική στήριξη της Εταιρίας και την ενεργό
συµµετοχή πολλών κατοίκων του νησιού.

Οργανώθηκαν, επίσης, 7 συνέδρια, µε τη
συµµετοχή πολλών επιστηµόνων και τεχνι-
κών από όλο τον κόσµο:

• Το ετήσιο συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης
Καθηγητών Μεταλλειολογίας, µε 40 καθη-
γητές από την Ευρώπη, την Αµερική, την
Αυστραλία και την Ασία.

• ∆ιεθνές Συνέδριο: «∆είκτες Βιώσιµης
Ανάπτυξης στη Μεταλλευτική Βιοµηχα-
νία», µε τη συµµετοχή 65 οµιλητών από
27 χώρες και 60 οργανισµούς, και περισ-
σότερους από 150 συνέδρους. Τα συνέ-
δριο αυτό οργανώθηκε µε πρωτοβουλία
της S&B, στο πλαίσιο του θεσµού «Συνα-

ντήσεις Μήλου», µε στόχο την προώθηση
των απόψεων και του προβληµατισµού σε
θέµατα που σχετίζονται µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη.

• ∆ιεθνές επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα
«Ιστορικά Μεταλλεία στο Αιγαίο 19ος–20ός
Αιώνας», µε οργανωτές το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο, το Πολιτιστικό Ίδρυµα της
Τραπέζης Πειραιώς, το Αρχείο Βοβολίνη
του περιοδικού «Οικονοµική και Βιοµηχανι-
κή Επιθεώρηση» και 80 συνέδρους. Κύριος
χορηγός του συνεδρίου ήταν η S&B.

• ∆ιεθνές συνέδριο, οργανωµένο από το
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, µε θέµα «Πρό-
σφατες Εξελίξεις στη Χρονολόγηση και
την Κατηγοριοποίηση του Οψιδιανού», µε
50 συνέδρους.

• Συνέδριο από το ∆ιεθνές Κέντρο Μελετών
Ευξείνου Πόντου, µε την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών και 55 συνέ-
δρους από τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

• ∆ιεθνές επιστηµονικό συνέδριο στο πλαί-
σιο των Συναντήσεων Μήλου µε θέµα «Το
Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου». 

• Συνέδριο µε θέµα «Απεικονιστικές τεχνολο-
γίες της Βιοϊατρικής Επιστήµης», µε 90
συνέδρους.

Στον υπαίθριο χώρο του Συνεδριακού
Κέντρου οργανώθηκε κατά τους µήνες
Μάιο-Ιούλιο, µε χορηγία της S&B, έκθεση
γλυπτικής εγκατάστασης του Μηλιού αρχιτέ-
κτονα Φραγκίσκου Τούρλου, µε τίτλο «City
Prospects». Η έκθεση περιλάµβανε 16 γλυ-
πτά από αλουµίνιο και χαλκό, µε τα οποία ο

καλλιτέχνης επιδίωκε να υπογραµµίσει τη
δύναµη των υλικών που προέρχονται από τη
γη, αλλά και τις δυνατότητες ανακύκλωσης
και επαναχρησιµοποίησής τους.

Στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου,
η S&B έχει οργανώσει και χορηγεί για τους
µαθητές της Μήλου σειρά µαθηµάτων ψηφι-
δωτού, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν
και κατά το τρέχον έτος. Η απήχηση αυτών των
µαθηµάτων ήταν ιδιαίτερα µεγάλη και οµάδα
ενηλίκων κατοίκων, εκµεταλλευόµενη την
παρουσία του εξειδικευµένου δασκάλου, έχει
οργανώσει παράλληλα δική της σειρά τέτοιων
µαθηµάτων.

Το καλοκαίρι του 2003 πραγµατοποιήθηκε µε
ιδιαίτερη επιτυχία για µία ακόµη χρονιά το ετή-
σιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μήλου, το οποίο
πρώτη η Εταιρία είχε ιδρύσει πριν από µία δεκα-
ετία, και τα τελευταία χρόνια οργανώνεται υπό
την αιγίδα του ∆ήµου Μήλου, µε µέγα χορηγό
την S&B. Το Φεστιβάλ του 2003 περιλάµβανε
θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογρα-
φίας, ζωγραφικής κ.ά., καθώς και µουσικές
βραδιές, µε κορυφαίο γεγονός τη συναυλία
του Παντελή Θαλασσινού, αποκλειστικής χορη-
γίας της S&B, ενώ πολλές εκδηλώσεις του γίνο-
νται στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου.

Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος της
Υποτροφίας Σπουδών και του Βραβείου Εθε-
λοντισµού και Κοινωνικής Συνεισφοράς, που
θεσπίστηκαν το 2002 από την S&B, στη µνήµη
πρόωρα χαµένου στελέχους της. Υπενθυµίζε-
ται ότι η Υποτροφία απευθύνεται σε απόφοι-
τες Λυκείων Μήλου και Κιµώλου που πέτυχαν
την εισαγωγή τους σε σχολές ΑΕΙ, αποσκοπεί
στην οικονοµική στήριξη της υποτρόφου καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών της και συνί-
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Παράλληλα, συνεχίστηκε και το 2003 το
ευρύ πρόγραµµα το οποίο έχει αναπτύξει και
εφαρµόζει η Εταιρία για τις παροχές οικονο-
µικής και τεχνικής βοήθειας σε πολιτιστικές,
εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και αθλητικές
πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
και συλλογικών φορέων της ευρύτερης
περιοχής. Συνεχίστηκαν επίσης οι διάφορες
δραστηριότητες της Εταιρίας για την αντιµε-
τώπιση ουσιαστικών αναγκών (υποδοµής,
λειτουργίας κ.λπ.) των τοπικών κοινοτήτων,
όπως η συµβολή στον εκσυγχρονισµό και
στη διάνοιξη δρόµων κατά τους χειµερινούς
µήνες, η συντήρηση δρόµων κυρίως του
επαρχιακού αλλά και του εθνικού δικτύου
και η επάνδρωση δύο πυροφυλακείων κατά
τους θερινούς µήνες για την ανάσχεση του
κινδύνου πυρκαγιάς.

Άλλες περιοχές

Το 2003, σηµαντική ήταν η παρουσία της
S&B και σε άλλες αποµακρυσµένες τοπικές
κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται:

• Στη ∆ηµοκρατία της Γεωργίας, όπου δρα-
στηριοποιείται η Askana, θυγατρική της
S&B, η Εταιρία ενισχύει σε πάγια βάση
τους παιδικούς σταθµούς στο Mtispiri και
το Ozurgeti, ενώ παράλληλα καλύπτει
ιατροφαρµακευτικές και εκπαιδευτικές
δαπάνες στην ευρύτερη περιοχή.

• Στην επαρχία Xinyang της Κίνας, όπου
δραστηριοποιείται η θυγατρική SHIMCO,
η Εταιρία συνεργάζεται µε τις τοπικές
αρχές για την κάλυψη κοινωνικών ανα-
γκών της περιοχής.

Ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά

Η ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά της S&B
κάλυψε την περασµένη χρονιά πλήθος κοινω-
νικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
µε έµφαση στην παιδεία, στον πολιτισµό και
στην πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και στη
στήριξη ασθενών κοινωνικών οµάδων.

Στον τοµέα της τέχνης και του πολιτισµού,
πιστή στη χορηγική της πολιτική των τελευ-
ταίων ετών για τη στήριξη σηµαντικών καλλι-
τεχνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται
για φιλανθρωπικούς ή άλλους κοινωφελείς
σκοπούς, το 2003 η S&B ήταν χορηγός
εκδηλώσεων όπως: η συναυλία του Andrea
Bocelli που διοργανώθηκε για τους σκο-
πούς του συλλόγου «Ελπίδα», η συναυλία
του Ινδού καλλιτέχνη Ravi Shankar που
διοργανώθηκε για τη στήριξη του έργου της
Actionaid και οι παραστάσεις του Κύκλου
του Οιδίποδα του Σοφοκλή, που παρουσία-
σε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού το Θέα-
τρο Σαίξπηρ της Ουάσινγκτον, τα έσοδα της
οποίας διατέθηκαν για τη δηµιουργία του
Αµερικανο-Ελληνικού Αθλητικού και Πολιτι-
στικού Κέντρου στο Χαλάνδρι. Επίσης, ανα-
γνωρίζοντας την ανάγκη δηµιουργίας ενός
σύγχρονου κτηρίου για τις παραστάσεις του
Λυρικού Θεάτρου στην Αθήνα, ενίσχυσε
οικονοµικά την Εταιρία που έχει συσταθεί
για τη δηµιουργία νέου κτηρίου της Ελληνι-
κής Λυρικής Σκηνής.

H S&B, ιδιαίτερα ευαίσθητη στη διατήρηση
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, ενίσχυσε
και πέρυσι το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης &
Παράδοσης, καθώς και τους σκοπούς του
Λυκείου Ελληνίδων.

Μία ιδιαίτερη σηµαντική συνεργασία, που
απευθύνεται στο παιδί και στη δηµιουργική
του απασχόληση, αναπτύχθηκε µε το Βιο-
µηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο το οποίο
λειτουργεί στους χώρους του Τεχνολογι-
κού Πάρκου Λαυρίου, µέσω της οικονοµι-
κής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων τα οποία σχεδιάζει και υλοποιεί
για µαθητές διάφορων βαθµίδων.

Για άλλη µια χρονιά, η S&B υποστήριξε το
έργο συλλόγων και µη κυβερνητικών οργανι-
σµών όπως η WWF Ελλάς, το Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα Fulbright, το Ελληνικό Συµβούλιο για
τους Πρόσφυγες, η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρία, η Unicef, το Χαµόγελο του Παιδιού, η
Οργάνωση Κάνε µια Ευχή, η Στροφή κ.ά.

Το 2003, ιδιαίτερα έντονη υπήρξε η παρου-
σία της S&B στην οικονοµική υποστήριξη
συνεδρίων που αφορούσαν θέµατα όπως η
εταιρική κοινωνική ευθύνη, η εταιρική ηθική,
η προστασία των δασών, καθώς και διάφορα
επιστηµονικά θέµατα. Επίσης, για έβδοµη
συνεχή χρονιά η S&B ήταν χορηγός του Ετή-
σιου Πανελλήνιου Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού
τον οποίο διοργανώνει το οικονοµικό περιοδι-
κό «Οικονοµική και Βιοµηχανική Επιθεώρη-
ση», ο οποίος το έτος 2003 είχε ως θέµα
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η Επιχείρηση
ως Καλός Πολίτης».

Τέλος, στις διάφορες τιµητικές διακρίσεις τις
οποίες έχει λάβει η Εταιρία για δράσεις και
πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, προστέ-
θηκε πέρυσι και η τιµητική διάκριση του
Κέντρου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατό-
µων µε Ειδικές Ανάγκες, για τη συνεχή χορηγι-
κή υποστήριξη του έργου του από την S&B.






