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...Καθώς η οµάδα µας µεγαλώνει µε νέους συναδέλφους
όλοι µαζί βιώνουµε τις εταιρικές µας αξίες.

Από το Όραµα της S&B
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Ακεραιότητα
Τηρούµε τις υποσχέσεις µας.

Σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας
Επιδιώκουµε τη σε βάθος κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών µας και ενστερνιζόµαστε τις επιδιώξεις τους για το µέλλον.

Σεβασµός για τους ανθρώπους µας
Αναγνωρίζουµε την αξία των ανθρώπων µας, ενθαρρύνουµε και στηρίζουµε 
την ανάπτυξή τους µέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης και σεβασµού.

Κοινωνική υπευθυνότητα
Λειτουργούµε επαγγελµατικά και υπεύθυνα, κερδίζοντας το σεβασµό 
των «συµµετόχων» στις δραστηριότητές µας.

Oι Αξίες µας



6 Κοινωνικός Aπολογισµός 2005

Οφετινός τέταρτος Κοινωνικός
Απολογισµός της S&B Bιοµηχα-
νικά Ορυκτά Α.Ε., αναπόσπαστο

συµπλήρωµα του Ετήσιου Απολογισµού,
αποτελεί τεκµήριο της συνειδητής και
ουσιαστικής προσπάθειας που γίνεται από
τους ανθρώπους της S&B, να λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης.

Η προσπάθεια για τη βιώσιµη ανάπτυξη
ήταν, είναι και θα είναι ένα συνεχές ταξί-
δι. Για κάθε επιχείρηση το ταξίδι αυτό
ακολουθεί διαφορετικό δρόµο. Για όλες
όµως τις επιχειρήσεις, οι άξονες δραστη-
ριοποίησης είναι οι ίδιοι, όπως εκφράστη-
καν και στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, µε
το γνωστό τρίγωνο: Οικονοµία – Περι-
βάλλον – Κοινωνία. Για την S&B, η
παράλληλη και ισόρροπη επιδίωξη και
των τριών αυτών πυλώνων, αποτελούν το
θεµέλιο της στρατηγικής της, αφού η

φύση της δραστηριότητάς της και η επι-
χειρηµατική της παράδοση, για περισσό-
τερα από 70 χρόνια, συγκλίνουν προς
αυτόν ακριβώς το σκοπό. 

Η λειτουργία της S&B εστιάζεται στην
ανάπτυξη φυσικών ορυκτών πόρων για
τη δηµιουργία προϊόντων προστιθέµενης
αξίας. Συνεπώς, η δραστηριότητά της
είναι, από τη φύση της, άρρηκτα συνδε-
δεµένη µε τη διασφάλιση της σε βάθος
χρόνου βιωσιµότητας της λειτουργίας
της –καθώς, χωρίς πρόσβαση σε αποθέ-
µατα ορυκτών πόρων, η Εταιρία δεν µπο-
ρεί να λειτουργεί. Για την επίτευξη αυτής
ακριβώς, της σε βάθος χρόνου βιωσιµό-
τητας, η S&B ανέκαθεν επιζητούσε και
επιζητεί, εκτός από τη «θεσµική» και
«οικονοµική», και την «κοινωνική» άδεια
λειτουργίας, την οποία επιδιώκει να κερ-
δίζει από τις τοπικές κοινωνίες στις οποί-
ες δραστηριοποιείται µε το έργο και τη
συµπεριφορά της. 

Για το λόγο αυτό και έχει αναγάγει την
ουσία της «Κοινωνικής Υπευθυνότητας»,
δηλαδή την ανάπτυξη και αξιοποίηση
ορυκτών πόρων µε σεβασµό τόσο προς
τους ίδιους τους φυσικούς πόρους, όσο
και προς το περιβάλλον, τον ανθρώπινο
παράγοντα, και την κοινωνία σε αδια-
πραγµάτευτη αξία της.

Στον παρόντα Κοινωνικό Απολογισµό καλύ-
πτεται εκτενώς το πολύπλευρο και ουσια-
στικό έργο µας στους διάφορους τοµείς
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μερι-
κές σηµαντικές εξελίξεις που χαρακτήρι-
σαν τη χρονιά που µας πέρασε είναι:
• Η συγκέντρωση των επιδόσεων στους

τοµείς Περιβάλλοντος, Υγιεινής &
Ασφάλειας, για όλες τις θυγατρικές
εταιρίες του Οµίλου, µε στόχο τη
συστηµατικότερη και αντιπροσωπευτι-
κότερη καταγραφή του «περιβαλλο-
ντικού αποτυπώµατος» της Εταιρίας
παγκοσµίως. 
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Μήνυµα από τη ∆ιοίκηση

Για την S&B η παράλληλη και ισόρροπη επιδίωξη και των τριών
πυλώνων της Βιώσιµης Ανάπτυξης –οικονοµία, περιβάλλον,
κοινωνία– αποτελούν το θεµέλιο της στρατηγικής της.

Με την καταγραφή αυτή τίθενται οι
βάσεις για τη συστηµατική παρακολού-
θηση των επιδόσεων του Οµίλου στους
τοµείς περιβάλλοντος, υγιεινής και
ασφάλειας διεθνώς, ώστε να διευκολύ-
νεται η στοχοθέτηση για συνεχή βελτίω-
ση στο µέλλον.

• Η θέσπιση Κεντρικής Επιτροπής Περι-
βάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας µε
στόχο τον κεντρικό συντονισµό των
σχετικών πολιτικών και ενεργειών του
Οµίλου. Ήδη το Μάρτιο του 2006
θεσπίστηκε κεντρική Εταιρική Πολιτική
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής &
Ασφάλειας η οποία ισχύει για όλες τις
Εταιρίες του Οµίλου.

• Η ολοκλήρωση, την άνοιξη του 2005,
της αναδιατύπωσης και επιβεβαίω-
σης του «Σκοπού» της S&B, των
«Αξιών» που διέπουν τη λειτουργία
της, και του στρατηγικού «Οράµατός»

της, αποτέλεσµα οµαδικής και συµµε-
τοχικής διαδικασίας µε τη συνδροµή
παλαιοτέρων αλλά και νεοτέρων στε-
λεχών από τις πρόσφατα εξαγορα-
σθείσες εταιρίες.

• Η συντονισµένη προσπάθεια διεύρυν-
σης των δοµών και του τρόπου λειτουρ-
γίας της Εταιρίας προς τις θυγατρικές
της Γερµανίας, αλλά και άλλων Ευρω-
παϊκών χωρών, σε τοµείς όπως τα
συστήµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού, η
∆ιαχείριση της Γνώσης και της Πληρο-
φόρησης κ.λπ. 

• Η «Πρωτοβουλία Φωκίδα», η οποία
έκλεισε το δεύτερο πλήρες έτος λει-
τουργίας της, έχοντας να επιδείξει
σηµαντικό έργο µε πολλές και ουσιαστι-
κές δράσεις, τόσο γύρω από τον άξονα
προώθησης της ελιάς, όσο και ένα νέο
άξονα εργασίας που αφορά τους ορει-
νούς όγκους της περιοχής.

Η S&B είναι πεπεισµένη πως το µοντέλο
της Βιώσιµης Ανάπτυξης µπορεί να υπο-
στηριχθεί µόνο από κερδοφόρες και βιώ-
σιµες επιχειρήσεις αλλά και από κοινωνίες
υγιείς. Αυτήν ακριβώς την ισορροπία επι-
διώκει η S&B µέσα από όλες τις επιχειρη-
σιακές της λειτουργίες, είτε αφορούν τις
αγορές που εξυπηρετεί, είτε τις δράσεις
και τους τοµείς εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που την αφορούν. Και εκεί ακρι-
βώς πιστεύουµε πως στηρίζεται η κοινωνι-
κή υπευθυνότητα της S&B, στην επίτευξη
δηλαδή αυτής της ισορροπίας ανάµεσα
στους τρείς πυλώνες της Βιώσιµης Ανά-
πτυξης, προς όφελος τόσο της ίδιας της
επιχείρησης όσο και των κοινωνιών όπου
αυτή δραστηριοποιείται.

Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος
Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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1935: Απασχόληση εταιρικού γιατρού
στη Μήλο και εφαρµογή πρώτων
µέτρων ασφάλειας στην εργασία.

∆ηµιουργία πρώτων οικηµάτων για
τους εργαζοµένους στα Βούδια της
Μήλου.

1936: Ίδρυση ∆ηµοτικού Σχολείου στα
Πολλώνια της Μήλου µε ενέργειες
και χρηµατοδότηση της S&B.

1947: ∆ιάθεση σηµαντικού ποσού για την
αγορά τροφίµων για το προσωπικό
στη Μήλο, κατόπιν συµφωνίας
∆ιοίκησης–σωµατείου εργαζοµέ-
νων της S&Β. 

Πρώτη αναφορά για οικονοµική
υποστήριξη τοπικών συλλόγων στη
Μήλο για πολιτιστικές, αθλητικές
και άλλες δραστηριότητες.

1959: Οικονοµική και τεχνική αρωγή της
S&B στην ανέγερση νέου κτιρίου
για το ∆ηµοτικό Σχολείο Πολλω-
νίων Μήλου.

1966: Οικειοθελής θεσµοθέτηση από την
S&B διάθεσης του 1% επί της αξίας
των εξαγωγών για την ενίσχυση των
κοινοτήτων στη Μήλο.

1969: Βράβευση Γεωργίου Ηλιόπουλου
ως «Καλύτερου Εργοδότη».

1972: Κατασκευή αεροδροµίου στη
Μήλο µε οικονοµική και τεχνική
συνδροµή  της S&B.

1975: Υπογραφή πρώτου οµαδικού συµ-
βολαίου πρόσθετης ασφάλισης
υγείας του προσωπικού.

1976: Ίδρυση του πρώτου ειδικού Γρα-
φείου Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Ανακήρυξη της Καίτης Κυριακο-
πούλου σε «Μεγάλη Ευεργέτιδα»
από τοπικές αρχές της Φωκίδας.

1977: Ίδρυση του πρώτου ειδικού Τµήµατος
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος.

Πρώτη εφαρµογή συστήµατος εκ-
παίδευσης προσωπικού σε συνερ-
γασία µε ξένη εταιρία.

Σηµαντική χρηµατική δωρεά για
την ενίσχυση των Ενόπλων ∆υνά-
µεων της Χώρας.

1980: ∆ηµιουργία των πρώτων ιδιόκτη-
των φυτωρίων στη Φωκίδα.

1983: Έκδοση πρώτης εταιρικής εφηµερί-
δας για το προσωπικό της Εταιρίας.

1988: Θέσπιση προγράµµατος διανοµής
κερδών στο προσωπικό. 

Πρώτη δισκογραφική παραγωγή µε
τον  «Ύµνο εις την Ελευθερίαν». 

∆ηµιουργία Τράπεζας Αίµατος µε
εθελοντική αιµοδοσία του προσω-
πικού.

1989: Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου
Ιτέας.

1990: Εισαγωγή συστήµατος συµµετοχι-
κής διοίκησης.

Πρώτη βράβευση από τον ΟΜΕΠΟ
µε τον «προς Χορηγούς Τέχνης
Έπαινον».

1935 - 1960 1961 - 1980 1981 - 1990
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Κοινωνικά Ορόσηµα
1993: Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου

Πολλωνίων Μήλου.

Πρώτη έκδοση βιβλίου: Αντώνιος
Βασιλάκης, ο επιλεγόµενος Aliense
- Μήλιος ζωγράφος.

1994: Πιστοποίηση κατά ISO 9002.

Θέσπιση του «Φεστιβάλ Μήλου»
από την S&B.

1995: Έναρξη αναπαραγωγής τοπικών
φυτών.

1996: Απονοµή στον Οδ. Π. Κυριακό-
πουλο του βραβείου «Κούρος».

1998: Εγκαίνια του Μεταλλευτικού Μου-
σείου Μήλου της S&B. 

Θέσπιση Συνταξιοδοτικού Προ-
γράµµατος.

Πρώτη Έρευνα Ικανοποίησης
Εργαζοµένων.

2000: Πιστοποίηση κατά ISO 14001 στις
εγκαταστάσεις εξόρυξης και επε-
ξεργασίας Βωξίτη. 

2001: Πιστοποίηση κατά ISO 14001 στις
εγκαταστάσεις εξόρυξης και επε-
ξεργασίας µπεντονίτη και περλίτη
στη Μήλο.

Εγκαίνια Συνεδριακού Κέντρου
Μήλου – «Γεώργιος Ηλιόπουλος»

2002: Έκδοση πρώτου ξεχωριστού Ετή-
σιου Κοινωνικού Απολογισµού. 

Παράσηµο της Λεγεώνας της
Τιµής στην Καίτη Κυριακοπούλου.

2003: ∆ηµιουργία της «Πρωτοβουλίας
Φωκίδα», νέας µορφής συνεργα-
σία µε την τοπική κοινωνία.

Έναρξη λειτουργίας Μεταλλευτικού
Πάρκου Φωκίδας – Vagonetto.

Ανακήρυξη της Καίτης Κυριακοπού-
λου σε «Επίτιµη ∆ηµότη Μήλου».

2004: Εορτασµός των 70 χρόνων του

Οµίλου.

∆ιοργάνωση προγράµµατος φιλο-
ξενίας "Η S&B στους Ολυµπια-
κούς" για περισσότερα από 200
άτοµα από 106 εταιρίες-πελάτες
και 22 χώρες.

2005: Αναδιατύπωση και επιβεβαίωση των
Αξιών του Οµίλου S&B διεθνώς.

Έναρξη συστηµατικής καταγρα-
φής των επιδόσεων του Οµίλου
παγκοσµίως στους τοµείς Περι-
βάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας. 

1991 - 2000 2001 - 2003 2004 - 2005
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ΗS&B Βιοµηχανικά Ορυκτά
Α.Ε. αποτελεί έναν πολυεθνικό
Όµιλο Εταιριών µε σκοπό την

παροχή καινοτόµων βιοµηχανικών λύσε-
ων, µέσω της ανάπτυξης φυσικών πόρων
και την παραγωγή προϊόντων προστιθέµε-
νης αξίας. Αξιοποιώντας τις πολλαπλές
δυνατότητες των βιοµηχανικών ορυκτών,
παράγει σειρά διαφοροποιηµένων και
εξειδικευµένων προϊόντων για ευρύ
φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών (όπως
χυτήρια, χαλυβουργία, κατασκευές και
δοµικά υλικά, µεταλλουργία, γεωργία),
λειτουργώντας υπεύθυνα και σεβόµενη
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 µε το
όραµα των ιδρυτών του να αξιοποιήσουν
τον µεταλλευτικό πλούτο της Ελλάδας, ιδι-
αίτερα στη Μήλο και τη Φωκίδα. Σήµερα
έχει εξελιχθεί σε έναν –ελληνικών συµφε-
ρόντων και εισηγµένο (από το 1994) στο

ελληνικό χρηµατιστήριο– επιχειρηµατικό
Όµιλο µε εκτεταµένη διεθνή παρουσία, και
ηγετικές θέσεις στις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του
Οµίλου S&B το 2005 διαµορφώθηκε στα
€419,84 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση
12,5% σε σύγκριση µε το 2004. Τα καθα-
ρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 47,1% και ανήλ-
θαν στα €25,15 εκατ.

Ο Όµιλος S&B αποτελείται από περισσότε-
ρες από 40 εταιρίες, διαθέτει 98 ορυχεία,
εγκαταστάσεις, κέντρα επεξεργασίας και
κέντρα διανοµής, σε 22 χώρες και σε 5
ηπείρους, πραγµατοποιεί πωλήσεις σε 69
χώρες, και απασχολεί διεθνώς 2.200
εργαζόµενους.

Ο Όµιλος S&B είχε εξ αρχής έντονα εξα-
γωγικό προσανατολισµό λόγω της φύσης

των δραστηριοτήτων του, καθώς η Ελλάδα
αποτελεί πολύ µικρή αγορά για τα προϊ-
όντα του. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 κάνει την
πρώτη κίνηση-σταθµό διευρύνοντας τη
διεθνή του παρουσία, µε επέκταση και των
παραγωγικών του δραστηριοτήτων, εκτός
Ελλάδος και µε πρώτη χώρα δραστηριο-
ποίησης τη Γερµανία. Έκτοτε, και ιδιαίτερα
κατά την τελευταία δεκαετία, ο Όµιλος
έχει προχωρήσει σε σειρά επιχειρηµατικών
κινήσεων, κυρίως µέσω εξαγορών και
συµµετοχών. 

Σήµερα η διεθνής δραστηριότητα του Οµί-
λου S&B έχει φθάσει να εκπροσωπεί πάνω
από το 50% του ενοποιηµένου κύκλου
εργασιών του, του πάγιου ενεργητικού του,
καθώς και του απασχολούµενου προσωπι-
κού του διεθνώς. 

24
ορυχεία 

µπεντονίτη, 
περλίτη, βωξίτη 
& βολλαστονίτη

48
εγκαταστάσεις 

& κέντρα 
επεξεργασίας

26 κέντρα
διανοµής

σε 22 χώρες
σε Ευρώπη,

Βόρεια & Νότια
Αµερική, Ασία,

Αφρική

69
χώρες

πωλήσεων
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H S&B µε µια µατιά

Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς
πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας.

Σκοπός της S&B 

Βιοµηχανικά Ορυκτά
Βασική δραστηριότητα του Οµίλου S&B
αποτελεί η εξόρυξη, επεξεργασία και
εµπορία βιοµηχανικών ορυκτών και παρα-
γώγων τους (80% του κύκλου εργασιών).
Κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσµια
αγορά για τους κλάδους προϊόντων του:
µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, συλλιπάσµα-
τα συνεχούς χύτευσης Stollberg και εξει-
δικευµένα ορυκτά Otavi.

Στον Κλάδο Μπεντονίτη, η S&B είναι πρώτη
παραγωγός στην Ευρώπη και δεύτερη
παγκοσµίως, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της
ξεπερνούν τους 1 εκατ. τόνους ετησίως σε
διάφορες αγορές όπως έργων πολιτικού
µηχανικού, σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύ-
µατος, άµµου υγιεινής για κατοικίδια κ.λπ. 

Στον Κλάδο του περλίτη, η Εταιρία είναι ο
µεγαλύτερος προµηθευτής αδιόγκωτου
διαβαθµισµένου περλίτη διεθνώς, ενώ

κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή
αγορά του αδιόγκωτου περλίτη. Κύριες
αγορές στις οποίες απευθύνεται είναι των
οικοδοµικών υλικών και της γεωργίας στην
Ευρώπη και τη Β. Αµερική. 

Στον Κλάδο του βωξίτη, η S&B έχει καθιε-
ρωθεί ως µια από τις σηµαντικότερες εται-
ρίες παραγωγής και προµήθειας βωξίτη
υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα
για εξειδικευµένες χρήσεις όπως τα αλου-
µινούχα τσιµέντα και τα τσιµέντα Portland,
οι βιοµηχανίες χυτοσιδήρου και χάλυβα,
πετροβάµβακα και λειαντικών. 

Το 2004 η S&B προσέθεσε έναν καινούρ-
γιο κλάδο δραστηριότητας, εξαγοράζο-
ντας τον Όµιλο εταιριών Stollberg. Η
Stollberg δραστηριοποιείται στην παραγω-
γή συλλιπασµάτων που χρησιµοποιούνται
στη διαδικασία συνεχούς χύτευσης χάλυβα.
Κατέχει ηγετική θέση παγκοσµίως µε

εργοστάσια σε 7 χώρες, σε 4 ηπείρους,
εξυπηρετώντας µε προϊόντα υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας τις µεγαλύτερες εταιρίες
χάλυβα παγκοσµίως.

Μέσω του κλάδου Ορυκτών Otavi, επεξερ-
γάζεται, αναπτύσσει και εµπορεύεται ένα
ευρύ φάσµα εξειδικευµένων βιοµηχανικών
ορυκτών, που προορίζονται προς αγορές
όπως η υαλουργία, η βιοµηχανία κεραµι-
κών, τα πυρίµαχα, η µεταλλουργία κ.λπ. 

Εµπορικές ∆ραστηριότητες
Παράλληλα µε τη δραστηριότητά της στα
βιοµηχανικά ορυκτά, η S&B –µέσω των
θυγατρικών της, Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και
Ergotrak A.E.– αναπτύσσει εµπορική δρα-
στηριότητα στις αγορές δικύκλων, µηχανών
θαλάσσης, µηχανηµάτων έργων και διακί-
νησης φορτίων, κινητήρων και ηλεκτροπα-
ραγωγών ζευγών, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων.

€ 419,84 εκατ.
ενοποιηµένες πωλήσεις 

το 2005

€ 25,15 εκατ.
καθαρά κέρδη
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Η S&B ξεκίνησε µε αµιγώς εξορυκτική
(και εξαγωγική) δραστηριότητα, η οποία
χαρακτήρισε το µεγαλύτερο κοµµάτι της
ιστορίας της, και την προίκισε µε γνώσεις
και  δεξιότητες για την αξιοποίηση των απο-
θεµάτων της στα κύρια βιοµηχανικά ορυ-
κτά της (µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη), και
µε εµπειρία στις παγκόσµιες αγορές και τη
διακίνηση των προϊόντων της διεθνώς.

Από το 1990 και µετά η S&B µεταπήδησε
στην προϊοντική στρατηγική. Έδωσε,
δηλαδή, έµφαση και βάρος στην κατάκτη-
ση της γνώσης των προϊόντων και των
αγορών που αυτά εξυπηρετούν και, επιλε-
κτικά, προχώρησε περαιτέρω σε καθετο-
ποίηση, µέχρι τις τελικές χρήσεις ορισµέ-
νων προϊόντων της.

Κατ’ επιλογήν της δεν ενεπλάκη στις αγορές
των commodities, δηλαδή των προϊόντων
των οποίων η τιµή ορίζεται χρηµατιστηριακά. 

Τέλος, κάνοντας ένα ακόµη βήµα πιο
πέρα, η S&B µετεξελίχθηκε σε έναν οργα-
νισµό προσανατολισµένο στις εφαρµογές
των προϊόντων της. Πλησίασε δηλαδή
τον ίδιο τον πελάτη µέσω βιοµηχανικών
λύσεων προστιθέµενης αξίας και µέσω
ολοκληρωµένων αλυσίδων «από την
αγορά στο ορυχείο», οι οποίες, στην ουσία,
µεταφέρουν επακριβώς τις απαιτήσεις της
αγοράς στο ορυχείο και όχι απλώς την
παραγωγή του ορυχείου στην αγορά. 

Τέτοια παραδείγµατα αφορούν τη δραστη-
ριότητά της στα χυτήρια, όπου παρέχει
λύσεις που εµπεριέχουν πολλά προϊόντα
(µπεντονίτης, άνθρακας, γραφίτης, πολυµε-
ρή κ.λπ.) προσαρµοσµένες σε κάθε χυτήριο-
πελάτη. Παρόµοιο παράδειγµα είναι αυτό
του κλάδου διογκωµένου περλίτη, ο οποίος
προµηθεύει λύσεις για τον κατασκευαστικό
τοµέα, µε πληρώµατα, µε υλικά για κονιάµα-
τα, µε προϊόντα για διήθηση κ.λπ.

Το πιο πρόσφατο παράδειγµα σε αυτή την
κατεύθυνση είναι η Stollberg τα συλλιπά-
σµατα της οποίας εξασφαλίζουν την οµαλή
και απρόσκοπτη συνεχή χύτευση χάλυβα,
µε εκατοντάδες διαφορετικές µορφές
προϊόντων, εξειδικευµένων ανά συγκεκρι-
µένη τελική εφαρµογή χάλυβα και µηχάνη-
µα παραγωγής του.

Η αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου, ιδιαίτε-
ρα µέσα στην τελευταία 15ετία, δεν προέ-
κυψε τυχαία. Βασίστηκε σε συγκεκριµένη
στρατηγική και είναι αποτέλεσµα συνειδη-
τής επένδυσης στην ανάπτυξη ανθρώπων,
υποδοµών, οργανωτικών δοµών και συστη-
µάτων, στην εδραίωση πελατοκεντρικής
κουλτούρας, στην κατανόηση ότι οι αγορές
των βιοµηχανικών ορυκτών είναι παγκό-
σµιες και στην εµβάθυνση της γνώσης
γύρω από την αξία των προϊόντων της Εται-
ρίας στις βιοµηχανικές διεργασίες των
πελατών της. 

Η εξελικτική πορεία της S&B
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Νο1
παραγωγός 
µπεντονίτη 

στην Ευρώπη

Νο1
εξαγωγέας 
µπεντονίτη

παγκοσµίως

Νο1
προµηθευτής
αδιόγκωτου 

διαβαθµισµένου
περλίτη 

παγκοσµίως

Νο1
παραγωγός
βωξίτη στην
Ευρωπαϊκή

Ένωση

Νο1
παραγωγός

συλλιπασµάτων
χύτευσης

παγκοσµίως
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Σ τρατηγικής σηµασίας επιχειρηµα-
τικός στόχος της S&B υπήρξε
πάντοτε η συνεχής εξέλιξή της,

ώστε να κατέχει ηγετικές θέσεις στις
παγκόσµιες αγορές στις οποίες δραστη-
ριοποιείται. Παράλληλα, σταθερή αξία της
Εταιρίας αποτελεί η επαγγελµατική και
υπεύθυνη λειτουργία της σε όλο το εύρος
των δραστηριοτήτων της, και σε όλους
τους τοµείς επίδρασής της, όπως το Περι-
βάλλον, η Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργα-
σίας και η Kοινωνία.

Τα παραδείγµατα που παρατίθενται στον
παρόντα Κοινωνικό Απολογισµό αποτε-
λούν τεκµήρια συστηµατικής και µεθοδι-
κής επιδίωξης αφενός για περιορισµό του
«περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυ-
πώµατος» της Εταιρίας στις περιοχές
όπου δραστηριοποιείται, αφετέρου για την
προσπάθεια που όλοι οι άνθρωποί της
καταβάλλουν προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Η στρατηγική της S&B προς τη Βιώσιµη Ανά-
πτυξη έχει επανειληµµένα αποτυπωθεί στο
τρίπτυχο «κοινωνία - περιβάλλον - οικονοµία»
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της επιχει-
ρησιακής της στρατηγικής και λειτουργίας.

Η στρατηγική αυτή ακολουθεί συγκεκριµέ-
νο δρόµο για την S&B, µε βασικούς άξονες:

• Την αναγνώριση όλων των σχέσεων που
είναι δυνητικά συνδεδεµένες µε την επι-
τυχή πορεία της Εταιρίας –επενδυτές,
συνεργάτες, πελάτες, εργαζόµενοι και
κοινωνία εν γένει.

• Την εδραίωση κατάλληλων µηχανισµών
για τη διεξαγωγή εσωτερικού και εξωτε-
ρικού διαλόγου σε όλα τα πιθανά σηµεία
σύνδεσης µε τέτοιου είδους σχέσεις.

• Την ανάπτυξη ουσιαστικών δεικτών από
τα αποτελέσµατα του διαλόγου, οι οποίοι
βοηθούν τόσο στη χάραξη της στρατηγι-
κής όσο και στην πραγµατοποίησή της
µε συγκεκριµένες ενέργειες.

• Την ανάπτυξη µηχανισµών απολογισµού
που είναι ικανοί να αποτελέσουν έναυ-
σµα για τη διαχείριση των κρίσιµων οικο-
νοµικών και µη οικονοµικών παραµέ-
τρων της Εταιρίας.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
για την S&B

Για την S&B η ουσία της Κοινωνικής Υπευθυνότητας συνδέεται
άρρηκτα µε την έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δηλαδή τη 
σε βάθος χρόνου ανάπτυξη ορυκτών πόρων µε σεβασµό προς
τους ίδιους τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον, τον ανθρώπινο
παράγοντα και την κοινωνία.

Η S&B λειτουργεί επαγγελµατικά και υπεύ-
θυνα, κερδίζοντας το σεβασµό των «συµµε-
τόχων» στις δραστηριότητές της µε οργανω-
µένο και συστηµατικό τρόπο. Με άλλα λόγια,
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί
µια τυχαία πρακτική που εφαρµόζεται όταν
και όπου βολεύει την Εταιρία, αλλά αφορά το
σύνολο της λειτουργίας της, ξεκινώντας
πρωτίστως από τις οργανωτικές δοµές της.

Η ∆ιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ε.&Ε.),
της οποίας ηγείται ανώτερο στέλεχος του
Οµίλου, αναφερόµενο στον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, είναι υπεύθυνη για το σχεδια-
σµό της κοινωνικής και περιβαλλοντικής
πολιτικής του Οµίλου και το συντονισµό
όλων των συναφών δραστηριοτήτων του.
Έχει επίσης την ευθύνη εκπροσώπησης της
Εταιρίας προς όλους τους εκτός επιχείρη-
σης «stakeholders» και του χειρισµού γενι-
κώς των σχέσεων της Εταιρίας µε αυτούς.
Στη ∆ιεύθυνση Ε.Κ.Ε. & Ε. υπάγονται και οι
κεντρικές υπηρεσίες που αφορούν το
Περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια. 

Κατά το 2005 συνέχισαν να λειτουργούν
στην Ελλάδα το Κεντρικό Συµβούλιο
Περιβάλλοντος και η Οµάδα ∆ιοίκη-
σης Υγιεινής & Ασφάλειας (Ο∆ΥΓΑ),
στην οποία συµµετέχει και η ανώτερη
διοίκηση σε επίπεδο ∆ιευθύνοντος Συµ-
βούλου, ως τα ανώτατα όργανα που απο-
φασίζουν για τη σχετική στρατηγική και
καθορίζουν και εποπτεύουν την ορθή
εφαρµογή των πολιτικών και τις δράσεις
στους τοµείς Περιβάλλοντος, Υγιεινής &
Ασφάλειας.

Στα τέλη του έτους αποφασίστηκε η
αναδιάρθρωση των Συµβουλίων αυτών
και η διεύρυνση της αρµοδιότητάς
τους εκτός Ελλάδας, µε στόχο την πλη-
ρέστερη και αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία τους.

Έτσι, θεσµοθετήθηκε το 2005 το Κεντρικό
Συµβούλιο Υγιεινής, Ασφάλειας, Περι-
βάλλοντος (ΥΑΠ) του Οµίλου, του οποί-
ου προΐσταται ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Οι
αρµοδιότητές του εστιάζονται:

• στον καθορισµό της στρατηγικής του
Οµίλου σε θέµατα ΥΑΠ,

• στην παρακολούθηση των στόχων και
της επίδοσης του Οµίλου σε θέµατα ΥΑΠ
(δείκτες µέτρησης, περιπτώσεις µη συµ-
µόρφωσης µε τις εταιρικές πολιτικές ή
τη νοµοθεσία), 

• στην ενηµέρωση των Εταιριών του Οµί-
λου για τη διεθνή νοµοθεσία και στα
θέµατα που προκύπτουν εξ αυτής

• στην εποπτεία των κατά τόπους πιστοποι-
ήσεων,

• στην παρακολούθηση των επενδύσεων
σε θέµατα ΥΑΠ,

• στη συζήτηση τυχόν σηµαντικών παρα-
πόνων των τοπικών κοινοτήτων 

• στον εντοπισµό και στη διάχυση βέλτι-
στων πρακτικών.

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις οργανωτικές δοµές της S&B
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Παράλληλα αποφασίστηκε και η ίδρυση
δύο Τοπικών Επιτροπών Υγιεινής &
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, µίας για
την Ελλάδα και µίας για τη Γερµανία, που
σε συνδυασµό αντιπροσωπεύουν το 61%
του προσωπικού και πάνω από το µισό του
κύκλου εργασιών του Οµίλου.

Στόχος είναι να θεσπιστούν σταδιακά και
άλλες τοπικές Επιτροπές Υγιεινής &
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ανάλογα
µε τις ανάγκες αλλά και µε το βαθµό ωρι-
µότητας των περιοχών όπου δραστηριο-
ποιείται ο Όµιλος.

Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
του Οµίλου, της οποίας επίσης ηγείται
ανώτερο στέλεχος του Οµίλου, αναφερό-
µενο στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, χειρί-
ζεται όλα τα θέµατα που αφορούν τις σχέ-
σεις Εταιρίας-εργαζοµένων και τις κοινω-
νικές παροχές του προσωπικού. Ειδικό
τµήµα της ∆ιεύθυνσης αυτής -Τµήµα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού-
ασχολείται µε το σχεδιασµό και την εφαρ-
µογή συστηµάτων και διαδικασιών για τη

συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του
προσωπικού, σύγχρονων και αξιοκρατι-
κών συστηµάτων διοίκησης προσωπικού,
καθώς και διαδικασιών συµµετοχικής
διοίκησης. 

Σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου λει-
τουργούν δύο Επιτροπές µε αρµοδιότητες
σε θέµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού του
Οµίλου:

• Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων µε
αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, για την
ετήσια γενική πολιτική αποδοχών του
προσωπικού του Οµίλου, για την επαγ-
γελµατική εξέλιξη των στελεχών,
καθώς και την εφαρµογή αποδοτικών
συστηµάτων αµοιβών και παροχών του
προσωπικού.

• Η Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προ-
γράµµατος που αξιολογεί τις δυνατό-
τητες και την επιλογή του τρόπου τοπο-
θέτησης διαθέσιµων κεφαλαίων του
συνταξιοδοτικού προγράµµατος του
προσωπικού του Οµίλου.

Στον Όµιλο λειτουργούν σήµερα δύο Τοπι-
κές Επιτροπές Αµοιβών, µία στην Ελλά-
δα και µία στη Γερµανία. Οι Επιτροπές
αυτές συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά
ετησίως. Οι αρµοδιότητές τους αφορούν:

• Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
εφαρµογής του συστήµατος αµοιβών,
καθώς και των σχετικών πολιτικών και
διαδικασιών.

• Την έγκριση του οργανογράµµατος της
Εταιρίας.

• Τις περιγραφές θέσεων, τους τίτλους, τις
αξιολογήσεις νέων θέσεων ή επαναξιο-
λογήσεις υφιστάµενων, τις προαγωγές
και όποιες σχετικές προτάσεις αφορούν
µισθούς και προνόµια για τους εργαζο-
µένους µέχρι ένα επίπεδο χαµηλότερα
από τα µέλη της Επιτροπής Αµοιβών. 

• Τη συζήτηση και έγκριση ειδικών ή
άλλων θεµάτων που αφορούν τις
παροχές και τους όρους του συστήµα-
τος αµοιβών. 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Οι Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου S&B, οι οποίες είναι το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το Σύστηµα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου, έχουν θεσµοθετηθεί ήδη από το 2002 και η 2η αναθεώρησή τους δηµοσιεύτηκε στις
αρχές του 2005. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας αποτελείται από µέλη «εκτελεστικά» (ανώτατα στελέχη του Οµίλου) και «µη
εκτελεστικά». Από τα 15 µέλη του τα 13 είναι µη εκτελεστικά, και από αυτά τα 7 είναι «ανεξάρτητα», σύµφωνα µε τα κριτήρια
τα οποία θέτει η ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2016/2002).

Η διαχείριση - διεύθυνση του Οµίλου έχει ανατεθεί σε στελέχη επαγγελµατίες, οι οποίοι κατά κανόνα δεν έχουν οικογενειακούς
δεσµούς µε τους ελέγχοντες την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της S&B, έχουν συσταθεί Επιτροπές σε επίπεδο ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της Εταιρίας: η Ελεγκτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων, η Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων και
η Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος. Οι Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται κυρίως από µη εκτελεστικά µέλη του, έχουν
ως αποστολή να εποπτεύουν τον έλεγχο των πράξεων της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας και να εισηγούνται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων. 
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Η S&B συµµετέχει ενεργά στη δηµόσια δια-
βούλευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µέσω
κλαδικών και άλλων θεσµοθετηµένων
οργανισµών στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό. Μέσα από συστηµατική δουλειά, συσ-
σωρευµένη εµπειρία και ουσιαστική γνώση
τόσο του κλάδου όσο και των ευρύτερων
θεµάτων που αφορούν την Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη, συνεισφέρει στη διαµόρφωση
της ευρύτερης στρατηγικής προς τη Βιώσι-
µη Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποκοµίζει
πολλαπλά οφέλη από τη διαδικασία αυτή.

Στην Ελλάδα, η S&B παρακολουθεί ενερ-
γά τις εξελίξεις µε συµµετοχή της σε εθνι-
κές οργανώσεις και οργανισµούς σε
υψηλό επίπεδο. Συγκεκριµένα: 

Η S&B είναι µέλος του Συνδέσµου Ελλη-
νικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και ο Πρόε-
δρος του ∆.Σ. της S&B είναι και Πρόεδρος
του ΣΕΒ από το 2000 µε θητεία που λήγει
το Μάϊο του 2006. 

Στις 26 Μαΐου 2005 η S&B, ως µέλος του
ΣΕΒ, προσυπέγραψε τη Χάρτα ∆ικαιω-

µάτων και Υποχρεώσεων των Επιχει-
ρήσεων που αποτελεί «ένα κείµενο
αρχών και αξιών, µε στόχο να συµβάλει
στη διαµόρφωση ενός πλαισίου συµπερι-
φοράς τους µε βάση κοινές αξίες, στά-
σεις και αντιλήψεις, που θα αναδείξει το
πρότυπο του σύγχρονου έλληνα επιχειρη-
µατία, θα συνεισφέρει στην αποτελεσµα-
τική συνεργασία όλων των κοινωνικών
εταίρων και θα διευκολύνει τη δηµιουργία
και κοινή αποδοχή ενός σύγχρονου περι-
βάλλοντος που προάγει την ανταγωνιστι-
κότητα, την απασχόληση και την κοινωνι-
κή συνοχή». 

Ο ΣΕΒ, στις 5 και 6 ∆εκεµβρίου 2005,
ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει
το Ανοικτό Φόρουµ για την Ανταγωνι-
στικότητα και την Ανάπτυξη, µε στόχο
την αναζήτηση προτάσεων για την ενίσχυ-
ση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της S&B προή-
δρευσε της έκτης οµάδας εργασίας που
είχε κληθεί να επεξεργαστεί το θέµα
«Ανταγωνιστικότητα και Περιβάλλον: Ανά-
πτυξη µε Σεβασµό».

Η S&B είναι επίσης µέλος του Συνδέσµου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ),
Πρόεδρος του οποίου, από τον Απρίλιο του
2005, είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
S&B, µε δύο ακόµα διευθυντικά στελέχη της
Εταιρίας να µετέχουν ως µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου. Επιπλέον, ∆ιευθυντικά Στε-
λέχη της Εταιρίας συµµετέχουν στην Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Υγιεινής &
Ασφάλειας και στην Επιτροπή Επικοινωνίας
του Συνδέσµου.

Μέσα στο 2005 ο ΣΜΕ, µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του, ξεκίνησε τη διαµόρφωση
ενός Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης για την αυτοδέσµευση των εταιριών -
µελών του. Ο Κώδικας αυτός ολοκληρώθη-
κε το ∆εκέµβριο του 2005 και στη συνέχεια
εγκρίθηκε από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
εταιριών µελών. Παράλληλα, θεσπίστηκε
σειρά ∆εικτών Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε
στόχο την παρακολούθηση της εφαρµογής
του Κώδικα, και οι εταιρίες-µέλη του ΣΜΕ
δεσµεύτηκαν να παρέχουν τα σχετικά στοι-
χεία. Επιπλέον, υιοθετήθηκε ενιαίος τρόπος
καταγραφής και παρουσίασης στοιχείων του

∆ιαχείριση Κινδύνων

Κατά το 2005, µε την επικρατούσα διεθνή αβεβαιότητα και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, αποφασίστη-
κε από το ∆.Σ. της S&B η συστηµατικότερη αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών κινδύνων (corporate risk management). Ήδη για
τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους έχει καταρτιστεί και εγκριθεί από το ∆.Σ. σχετική πολιτική. Για τους υπόλοιπους κινδύνους
λόγω της πολυπλοκότητάς τους αποφασίστηκε η προσφυγή σε εξειδικευµένο οίκο. 

Η διαχείριση κινδύνων στα θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης γίνεται µέσα από τα θεσµοθετηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας όπως περιγράφονται στις επί µέρους ενότητες του Κοινωνικού Απολογισµού,
αλλά και µέσω των οργανωτικών δοµών και πολλαπλών Επιτροπών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο του Απολογισµού,
κυρίως σε κεντρικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο δραστηριοτήτων, όπου αυτό απαιτείται από τη φύση των θεµάτων.

Η συµµετοχή της S&B στη δηµόσια διαβούλευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
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κλάδου στον τοµέα της Υγιεινής & Ασφά-
λειας, προσαρµοσµένος τόσο στις απαιτή-
σεις της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας.

Η S&B αποτελεί ιδρυτικό µέλος του Ελλη-
νικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη (∆ίκτυο), και η ∆ιευθύντρια
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινω-
νίας της S&B είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου. Στόχο του ∆ικτύου
αποτελεί η προώθηση της έννοιας της κοι-
νωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και η
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής µέσα
από την ανάδειξη και εφαρµογή «καλών
πρακτικών» (best practices). 

Κατά το 2005 η S&B προήδρευσε της Οµά-
δας Εργασίας που συστάθηκε από το
∆ίκτυο για την έκδοση ενός Καταλόγου
Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Η έκδοση «Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, 50+ καλές πρακτικές» αποτελεί
την πρώτη για την Ελλάδα οργανωµένη και
συστηµατική παρουσίαση σε µορφή κατα-

λόγου πρακτικών τις οποίες εφαρµόζουν
οικειοθελώς εταιρίες-µέλη του ∆ικτύου,
στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να εντά-
ξουν την ΕΚΕ στις επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητες. Αφορά δε τέσσερις βασι-
κές ενότητες: Ανθρώπινο ∆υναµικό,
Αγορά, Περιβάλλον και Κοινωνία. 

Κατά το 2005 η S&B ήταν η µία από τις δύο
ελληνικές εταιρίες που ανέλαβαν την “επι-
σκόπηση” (review) της πρώτης µετάφρα-
σης στα ελληνικά των Κατευθυντήριων
Οδηγιών για Απολογισµούς Βιωσιµό-
τητας του GRI, σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς του τελευταίου.

Στην Ευρώπη, η S&B λαµβάνει ενεργά
µέρος στον ευρωπαϊκό-κοινοτικό διάλογο
για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την εταιρική
υπευθυνότητα, συµµετέχοντας σε επιτρο-
πές και σε οµάδες εργασίας των εξής
ευρωπαϊκών ενώσεων:

Η S&B συµµετέχει µε εκπροσώπους της στο
∆ιοικητικό και στο Τεχνικό Συµβούλιο της

Industrial Minerals Association-Europe
(ΙΜΑ), δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου
Βιοµηχανικών Ορυκτών. Ανώτατο στέλεχος
της S&B προεδρεύει της EUBA (European
Bentonite Association), που αποτελεί κλάδο
της ΙΜΑ. Στελέχη της Εταιρίας συµµετέχουν
στις Επιτροπές για τα Μεταλλευτικά Απόβλη-
τα, τη Μετρολογία, τη Νέα Πολιτική για τα
Χηµικά (REACH), το Κρυσταλλικό Πυριτικό
και την Επικοινωνία, όπως επίσης σε επιµέ-
ρους κλαδικές επιτροπές.

Η S&B συµµετέχει στη Euromines (Ευρω-
παϊκός Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρή-
σεων) µε εκπροσώπους της σε διάφορες
επιτροπές, όπως αυτές του Περιβάλλοντος
και της Βιώσιµης Ανάπτυξης & Επικοινωνίας.

Σηµαντικά θέµατα που αφορούν τόσο τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη γενικά όσο και τον εξορυ-
κτικό κλάδο, όπου δραστηριοποιείται η S&B,
και στων οποίων τη διαβούλευση η Εταιρία
συµµετείχε ενεργά µέσω των παραπάνω
φορέων κατά το 2005, αναλύονται περαιτέ-
ρω στη συνέχεια.
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Το Φεβρουάριο του 2006 ολοκληρώθηκε
ο Κοινωνικός ∆ιάλογος µεταξύ εργοδοτών
-εργαζοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
την Προστασία των Εργαζοµένων από
την Έκθεση σε Κρυσταλλικό Πυριτικό
στο Εργασιακό Περιβάλλον. 

Η συµφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική,
αφού αποτελεί την πρώτη πολυτοµεακή
συµφωνία κοινωνικού διαλόγου σε ευρω-
παϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας και υγι-
εινής. Οι εµπλεκόµενοι κλάδοι εργοδοτών
και εργαζοµένων είναι: Αδρανή, Χυτήρια,
Γυαλί, Βιοµηχανικά Ορυκτά -Μεταλλεύµατα,
Τσιµέντο, Πετροβάµβακας, ∆ιακοσµητικοί
λίθοι, Σοβάδες, Έτοιµο Σκυρόδεµα.

Η συµφωνία βασίζεται στην υιοθέτηση
καλών πρακτικών στην παραγωγική διαδι-
κασία. ∆ιαµορφώθηκαν 58 φύλλα οδη-
γιών καλών πρακτικών για διαδικασίες
όπως: λειοτρίβηση, ενσάκκιση, καθαρι-
σµοί, φορτώσεις κ.ά., από τις οποίες 35
είναι εφαρµόσιµες στον κλάδο βιοµηχανι-
κών ορυκτών και µεταλλευµάτων. 

Η S&B, εκπροσωπώντας την ΙΜΑ στην Τεχνι-
κή Επιτροπή, συµµετείχε ενεργά στις δια-
πραγµατεύσεις. Η συµφωνία υπογράφηκε
παρουσία του κοινοτικού Επιτρόπου για την
Απασχόληση και αποτελεί ορόσηµο στα ως
τώρα δεδοµένα παρόµοιων διαβουλεύσεων.

Τον Ιανουάριο 2005 ολοκληρώθηκε το κείµε-
νο της Οδηγίας για τη ∆ιαχείριση Μεταλ-
λευτικών Αποβλήτων, που αναµένεται να
δηµοσιευτεί µέχρι το καλοκαίρι του 2006.

Η S&B συµµετείχε στη διαβούλευση για τη
Νέα Πολιτική για τα Χηµικά (REACH -
Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το κείµενο της πρότασης Οδηγίας διαµορ-
φώθηκε µετά την πρώτη ανάγνωση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Εταιρία συµµετέχει ενεργά στη διαµόρ-
φωση της Τεχνολογικής Πλατφόρµας
Ανάπτυξης του κλάδου τα επόµενα χρόνια,
στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος έρευ-
νας-ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
S&B συνεχίζει την εθελοντική συµµετο-
χή της στη συµπλήρωση ερωτηµατο-
λογίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, µε την
αποστολή στοιχείων σχετικά µε την απα-
σχόληση, υγιεινή & ασφάλεια, εκπαίδευ-
ση, πόρους που διατίθενται για Έρευνα
και Ανάπτυξη, επικοινωνία µε τις τοπικές
κοινότητες, καταναλώσεις ενέργειας-
νερού, εκτάσεις που διατίθενται για εξό-
ρυξη σε σχέση µε αυτές που αποκαθίστα-
νται, χρήση επικίνδυνων ουσιών, µέθοδοι
µεταφοράς των προϊόντων και περιβαλ-
λοντικά συµβάντα. 
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Η σηµασία την οποία η S&B Βιοµη-
χανικά Ορυκτά Α.Ε. αποδίδει
στους εργαζoµένους της και ο

σεβασµός για τους ανθρώπους της απο-
τελεί µία από τις τέσσερις δεδηλωµένες
εταιρικές της αξίες. Η συνεχιζόµενη επι-
τυχής και αναπτυξιακή πορεία της Εται-
ρίας, η επίτευξη των στρατηγικών της
στόχων και η κατάκτηση του οράµατός
της στηρίζονται στην ενεργό συνεισφορά
των εργαζοµένων της. 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναµικού, η δίκαιη αναγνώριση και
επιβράβευση της προσπάθειας, οι ασφα-
λείς εργασιακές συνθήκες και το δηµιουρ-
γικό και ενδιαφέρον εργασιακό περιβάλλον
αποτελούν στόχους πρωταρχικής σηµα-
σίας για την S&B, όχι µόνο για τη µακροζω-
ία και την ευηµερία της, αλλά και για την
προσωπική ικανοποίηση των ανθρώπων
που εργάζονται γι’αυτήν.

Το προσωπικό της S&B
Η ραγδαία επέκταση της Εταιρίας στο
εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, τόσο
µέσω της οργανικής ανάπτυξής της όσο
και µέσω εξαγορών και στρατηγικών συµ-
µαχιών, είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων
που απασχολούνται στην S&B εκτός
Ελλάδας. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη,
από τη Γερµανία µέχρι το Μαρόκο και
από τους καταρράκτες του Νιαγάρα στη
Βόρειο Αµερική µέχρι την αποµακρυσµέ-
νη επαρχία Jilin στην Κίνα, απασχολείται
µια µικρή ή µεγαλύτερη οµάδα ανθρώ-
πων της S&B στο εξωτερικό, εκπροσω-
πώντας σήµερα σχεδόν το 58% του συνό-
λου εργαζοµένων του Οµίλου S&B, ένα-
ντι 39,5% το 2000.

Το σύνολο του άµεσα απασχολούµενου
προσωπικού του Οµίλου της S&B παγκο-
σµίως ανήλθε, στο τέλος του 2005, στα
2.202 άτοµα. Επίσης, περισσότερα από
750 άτοµα απασχολήθηκαν έµµεσα, ως

προσωπικό εργολάβων, στις δραστηριό-
τητες της Εταιρίας κυρίως στην Ελλάδα,
την Κίνα και τη Βουλγαρία. Από το σύνο-
λο των εργαζοµένων, 12% ανήκουν στο
στελεχιακό δυναµικό, 29% στο διοικητι-
κό προσωπικό και 59% στο εργατοτεχνι-
κό προσωπικό. Ο δείκτης κινητικότητας
του προσωπικού σε Ελλάδα και Γερµανία
ανήλθε το 2005 σε 5,5%.

Η S&B υποστηρίζει την ίση µεταχείριση
των δύο φύλων και την προσφορά ίσων
ευκαιριών, τόσο για την κάλυψη κενών
θέσεων εργασίας όσο και για την επαγ-
γελµατική εξέλιξη των εργαζοµένων της.
Περισσότερο από το 20% του προσωπι-
κού της το 2005 αποτελείτο από γυναί-
κες, µολονότι η φύση της εξορυκτικής
δραστηριότητας της Εταιρίας δεν ευνοεί
ιδιαίτερα την απασχόληση γυναικών. Επί-
σης, δύο από τα εννέα µέλη της ανώτα-
της ∆ιευθυντικής Οµάδας της S&B είναι
γυναίκες, όπως και τέσσερα από τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ελλάδα 2005
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 726
Μοτοδυναµική Α.Ε. 112
Εrgotrak A.E. 79
Λοιπές 4
Σύνολο 921

2005 2004 2003
Σύνολο Εργαζοµένων ∆ιεθνώς 2.202 2.187 1.854

1-300 εργαζόµενοι

>300 εργαζόµενοι
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Ανθρώπινο ∆υναµικό

Η επαγγελµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η δίκαιη
αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας, οι ασφαλείς
εργασιακές συνθήκες και το δηµιουργικό και ενδιαφέρον
εργασιακό περιβάλλον αποτελούν στόχους πρωταρχικής
σηµασίας για την S&B.

Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού
Στο πλαίσιο της πολιτικής της Εταιρίας για
περιοδική αλλαγή θέσεων εργασίας
(rotation), µε στόχο την επαγγελµατική
ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων της,
προτεραιότητα στην κάλυψη κενών θέσε-
ων εργασίας που δηµιουργούνται έχουν
οι εργαζόµενοι του Οµίλου. ∆εδοµένης
της ραγδαίας ανάπτυξης της Εταιρίας,
όµως, η δυνατότητα εσωτερικής µετακί-
νησης δεν είναι συχνά  εφικτή ή επιθυµη-
τή και, ως εκ τούτου, η S&B στρέφεται
συχνά στην αναζήτηση υποψηφίων από
την αγορά εργασίας. Κατά την προσέλκυ-
ση και επιλογή ανθρώπων αξιολογούνται
τόσο οι δεξιότητες των υποψηφίων, απα-
ραίτητες για την επίτευξη των στρατηγι-
κών στόχων της Εταιρίας, όσο και η ικα-
νότητά τους να ανταποκρίνονται στις προ-
κλήσεις του επιχειρησιακού χώρου και,
συγχρόνως, να ενστερνίζονται τις αξίες
της Εταιρίας.

Επιδιώκοντας τη συνεχή επαφή µε νέους που
διαθέτουν καλές ακαδηµαϊκές σπουδές,
πραγµατοποιήθηκαν και το 2005 επισκέψεις
και πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, κυρίως
µεταλλευτικών και µηχανολογικών σχολών,
στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Μήλο
και τη Φωκίδα. Ο θεσµός αυτός προσφέρει
την ευκαιρία σε φοιτητές να γνωρίσουν από
κοντά τις δραστηριότητες και τον τρόπο λει-
τουργίας της S&B, και στην Εταιρία να έρθει
σε επαφή µε νέους που µπορεί να αποτελέ-
σουν το µελλοντικό ανθρώπινο δυναµικό της.

Συστήµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού
Η γεωγραφική διασπορά του ανθρώπινου
δυναµικού, η διαφορετικότητα του προφίλ
των εργαζοµένων όσον αφορά το µορφω-
τικό τους επίπεδο, την εξειδίκευση και το
είδος της εργασίας τους, η κουλτούρα
κάθε χώρας, καθώς επίσης οι εργασιακές
και νοµικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε περιοχή καθιστούν απαραίτητη την
ευελιξία στον τρόπο διοίκησης του ανθρώ-
πινου δυναµικού για τον Όµιλο S&B. 

Στόχο της Εταιρίας δεν αποτελεί η καθολι-
κή εφαρµογή ενός οµοιόµορφου Συστή-
µατος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
σε όλες τις περιοχές όπου αυτή δραστη-
ριοποιείται. Ο τρόπος διοίκησης στηρίζεται
µεν σε κοινές αρχές, αλλά προσαρµόζεται
στις τοπικές ιδιαιτερότητες, θεσµικές και
κοινωνικές, της κάθε περιοχής.

Πέραν των εργαζοµένων της Εταιρίας στην
Ελλάδα, όπου βρίσκονται και οι κεντρικές
διοικητικές υπηρεσίες του Οµίλου, το Ολο-
κληρωµένο Σύστηµα Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού, που περιλαµβάνει τη διαδικασία αξιο-
λόγησης θέσεων, αξιολόγησης της απόδο-
σης και το σύστηµα αµοιβών και παροχών,
εφαρµόζεται ήδη στη Γερµανία και τη Γαλ-
λία, ενώ µέχρι το 2007 στόχος είναι να έχει
ενταχθεί και το ανθρώπινο δυναµικό της
Βόρειας Αµερικής.

Στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές
εφαρµόζεται σταδιακά πλαίσιο απασχόλη-
σης και κανόνων συνεπές µε τις πάγιες
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πρακτικές της Εταιρίας, το οποίο σαφώς
ξεπερνά τις απαιτήσεις της εργατικής
νοµοθεσίας σε κάθε χώρα και συγχρόνως
σέβεται τις θεσµικές ή κοινωνικές τοπικές ιδι-
αιτερότητες και ανταποκρίνεται σε αυτές.

Αξιολόγηση της Απόδοσης
Η S&B εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, το
οποίο εξελίσσεται και προσαρµόζεται
συστηµατικά, για να ανταποκριθεί τόσο
στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της Εται-
ρίας όσο και της αγοράς γενικότερα. 

Το σύστηµα αυτό, για το οποίο µάλιστα η
S&B βραβεύτηκε το 2005 (Βραβείο
«Καλύτερης Πρωτοβουλίας Ανθρώπινου
∆υναµικού» της KPMG), στηρίζεται σε
συγκεκριµένους στόχους και ιδιότητες-
συµπεριφορές, βάσει των οποίων αξιολο-
γείται η απόδοση των εργαζοµένων, επι-
βραβεύονται τα κύρια επιτεύγµατά τους
και καθορίζονται οι εκπαιδευτικές ανά-
γκες και το πλάνο ανάπτυξής τους.

Το 2005 πραγµατοποιήθηκαν επιπρό-
σθετες προσαρµογές στο σύστηµα, µε
κύριο στόχο την επιβεβαίωση των αξιο-
λογούµενων ιδιοτήτων µε βάση τις πρό-
σφατα επαναδιατυπωµένες αξίες, το
όραµα και το σκοπό της Εταιρίας. Επί-
σης, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική ανα-
βάθµιση και απλοποίηση της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας, µε την οποία διαχειρί-
ζονται το σύστηµα τόσο οι αξιολογητές
όσο και οι αξιολογούµενοι. 

Εκπαίδευση, Ανάπτυξη
και Επαγγελµατική Εξέλιξη
Η Εταιρία δεσµεύεται για την παροχή
ευκαιριών επιµόρφωσης, εκπαίδευσης και
ανάπτυξης στους εργαζοµένους της,
αφού η στοχευµένη εκπαίδευση έχει θετι-
κή επίδραση στην παρακίνηση και την απο-
τελεσµατικότητα των εργαζοµένων. 

Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περισσότε-
ρες από 15.000 ώρες εκπαίδευσης σε
Ελλάδα και Γερµανία, που αντιστοιχούν σε
περίπου 20 ώρες ανά εργαζόµενο και

καλύπτουν ευρύ θεµατικό φάσµα. Ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε το 2005 σε θέµατα τεχνι-
κά, υγιεινής & ασφάλειας, περιβάλλοντος
αλλά και σε θέµατα µάνατζµεντ.

Ειδικά για τα στελέχη, η διάγνωση των
αναγκών εκπαίδευσης και των τοµέων
ανάπτυξης των επαγγελµατικών ιδιοτή-
των τους γίνεται κυρίως µέσω του Συστή-
µατος Αξιολόγησης της Απόδοσης. ∆ιαπι-
στώνονται οι ελλείψεις και οι ανάγκες
εκπαίδευσης, συζητώνται µε τον προϊστά-
µενο του αξιολογούµενου και αναλόγως
σχεδιάζονται, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύ-
θυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, τόσο ατο-
µικά όσο και οµαδικά προγράµµατα
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, είτε ενδοε-
ταιρικά είτε σε συνεργασία µε επιλεγµέ-
νους εκπαιδευτικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της πολιτι-
κής η Εταιρία, υπό συγκεκριµένες προϋπο-
θέσεις, χρηµατοδοτεί και µακροχρόνια
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
και εξειδίκευσης, όπως προπτυχιακά και

*Αφορά τους εργαζοµένους στην Ελλάδα και τη Γερµανία. **Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των εργαζοµένων του Οµίλου.
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µεταπτυχιακά προγράµµατα διοίκησης επι-
χειρήσεων. Μάλιστα, έχει σχεδιάσει και
εφαρµόζει από το 2001 ειδική πολιτική για
την παρακολούθηση και απόκτηση πτυχίου
ΜΒΑ (Masters in Business Administration)
σε επιλεγµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
κυρίως της Ευρώπης, µε απώτερο στόχο
την περαιτέρω επαγγελµατική κατάρτιση
και προετοιµασία στελεχών που προορίζο-
νται για την ανάληψη υψηλότερων διοικητι-
κών ευθυνών στην Εταιρία.

Η γεωγραφική επέκταση της S&B παγκο-
σµίως έχει δηµιουργήσει την ανάγκη συχνών
µετακινήσεων και επαγγελµατικών ταξιδιών
των στελεχών, αλλά και µεταθέσεων κάποι-
ων στελεχών στο εξωτερικό, συχνά σε απο-
µακρυσµένες τοποθεσίες όπως στην Κίνα,
τη Βόρειο ή τη Νότιο Αµερική. Η µετάθεση
των στελεχών, που µπορούν και θέλουν να
µετακινηθούν σε νέες γεωγραφικές περιο-
χές, αποτελεί µια αξιόλογη ευκαιρία για να
διευρύνουν τους επαγγελµατικούς ορίζο-
ντες και τις εµπειρίες τους, ενώ για την S&B
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και πλεο-

νέκτηµα για την ταχύτερη ενσωµάτωση και
ενοποίηση όλων των εταιριών που αποτε-
λούν τον Όµιλο S&B διεθνώς.

Αµοιβές & Παροχές
Η S&B εφαρµόζει συστήµατα καθορισµού,
διαχείρισης και εξέλιξης των αµοιβών των
εργαζοµένων, χαρακτηριζόµενα από τη
µέγιστη δυνατή διαφάνεια, αντικειµενικότη-
τα και συνέπεια.

Οι βασικότεροι στόχοι του συστήµατος
αµοιβών είναι :
• η διασφάλιση εσωτερικής συνέπειας και

αξιοκρατίας στις αποδοχές των εργαζο-
µένων, 

• η εξασφάλιση ανταγωνιστικών σε σχέση
µε την αγορά πακέτων αµοιβών, 

• η διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της αντι-
κειµενικότητας στη διαχείριση και εξέλιξη
των αµοιβών.  

Ειδικότερα για τα στελέχη, το σύστηµα αµοι-
βών της S&B βασίζεται σε µια διεθνώς ανα-
γνωρισµένη και καταξιωµένη µεθοδολογία,

η οποία ακολουθείται από την Εταιρία περί
τα επτά έτη και έχει πλέον προσαρµοσθεί
στη φιλοσοφία και την πρακτική της. Η µεθο-
δολογία αυτή συνδέεται άµεσα µε τη διαδι-
κασία αξιολόγησης της απόδοσης, στηρίζε-
ται δε στην αναλυτική περιγραφή κάθε
θέσης εργασίας, η οποία στη συνέχεια αξιο-
λογείται και συγκρίνεται, τόσο ενδοεταιρικά
όσο και σε σχέση µε την αγορά εργασίας,
προκειµένου να αποδοθεί η σχετική βαρύτη-
τα της θέσης και να προσδιορισθεί το εύρος
της αµοιβής της. Βασική παράµετρο του
συστήµατος αποτελεί η τακτική συντήρηση
και ανανέωσή του, προκειµένου να είναι
πάντοτε ευθυγραµµισµένο µε τους στρατη-
γικούς στόχους της Εταιρίας.

Πέραν του συστήµατος σταθερών αµοι-
βών, η Εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµό-
ζει συστήµατα µεταβλητών αµοιβών τα
οποία περιλαµβάνουν:  
• Ετήσια έκτακτη αµοιβή (bonus) σχετιζό-

µενη άµεσα µε την επίτευξη καθορισµέ-
νων ατοµικών και οµαδικών στόχων, ιδι-
αίτερα στην περίπτωση των στελεχών.

*Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν το 73% του συνόλου των εργαζοµένων.
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• Πριµ παραγωγικότητας ή άλλων κινήτρων
στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

• Συµµετοχή του προσωπικού στα κέρδη
της S&B.

• Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης
για τα ανώτερα στελέχη που εφαρµόζε-
ται από το 2001. 

Στις προσαρµογές και βελτιώσεις που
πραγµατοποιήθηκαν το 2005 συγκαταλέ-
γονται η συγκεκριµενοποίηση του τρό-
που στοχοθέτησης των στελεχών και η
εξέλιξη στον τρόπο υπολογισµού και
απόδοσης του πριµ παραγωγικότητας
στο τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό
εργοδηγών στις παραγωγικές εγκατα-
στάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα.

Η S&B, εκτός από τις πάσης φύσεως χρηµα-
τικές αµοιβές, προσφέρει στους εργαζοµέ-
νους της σειρά πρόσθετων παροχών όπως:
• Ασφάλεια Ζωής / Ατυχήµατος / Απώλειας

εισοδήµατος.
• Πρόσθετα προγράµµατα νοσοκοµεια-

κής, εξω-νοσοκοµειακής και ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης. 

• Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα µε
τη συνεισφορά της Εταιρίας.

• Πρόγραµµα Προληπτικής Ιατρικής –
check up.

• ∆άνεια για ιατρικούς λόγους.

Η Εταιρία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου βρί-
σκονται κατά παράδοση η βάση και ο πυρή-
νας της, παρέχει και σειρά άλλων µη χρηµα-
τικών παροχών στο προσωπικό της, όπως
εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα για τους
εργαζοµένους και τις οικογένειές τους,
δώρα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, δώρα
γάµων και γεννήσεων, υπηρεσίες κοινωνι-
κής µέριµνας και ψυχολογικής στήριξης
από Κοινωνική Λειτουργό, λειτουργία Τρά-
πεζας Αίµατος από εθελοντές αιµοδότες
εργαζοµένους της Εταιρίας κ.λπ. 

Συστηµατική Επικοινωνία 
Η S&B δίνει µεγάλη έµφαση στην αµφίδρο-
µη εσωτερική επικοινωνία, µε στόχο την

ενηµέρωση του προσωπικού για τις πολιτι-
κές και τις πρακτικές της Εταιρίας και τα επι-
χειρηµατικά νέα και τις εξελίξεις του Οµίλου. 

Κάθε εργαζόµενος µπορεί να έχει σωστή και
έγκυρη πληροφόρηση για τις ισχύουσες πολι-
τικές και τα  συστήµατα της Εταιρίας, µέσω
των ειδικά διαµορφωµένων εσωτερικών εται-
ρικών διαδικτύων, καθώς και µέσω του νέου,
σύγχρονου, ηλεκτρονικού Πληροφοριακού
Συστήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Για την καλύτερη ενηµέρωση του προσωπι-
κού του Οµίλου χρησιµοποιούνται συστη-
µατικά ποικίλα άλλα µέσα: α) Η εταιρική
εφηµερίδα, που συντάσσεται και εκδίδεται
τέσσερις φορές το χρόνο, σε τρεις γλώσ-
σες (ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά), καλύ-
πτοντας όλο το εύρος των επιχειρηµατι-
κών, κοινωνικών και άλλων ειδήσεων της
S&B στην Ελλάδα και διεθνώς, β) Ανακοι-
νώσεις µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου, γ) Ενηµερωτικές συναντήσεις,
συνέδρια κ.λπ.
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∆ιαχείριση της αλλαγής:
Η ενσωµάτωση της Stollberg

Το 2005 αποτέλεσε σηµαντικό έτος για την ενσωµάτωση των διεθνών δραστηριοτήτων της S&B όχι µόνο σε επίπεδο επιχει-
ρησιακό αλλά και σε υποδοµές, συστήµατα και διαδικασίες, και πάνω από όλα σε ανθρώπινο επίπεδο, µε έµφαση στις αξίες, οι
οποίες διέπουν τον Όµιλο στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Stollberg, που εξαγοράστηκε από την S&B τον Ιούνιο του 2004. Στη διάρκεια του 2005
έγινε σηµαντική προσπάθεια οργανωτικής και διοικητικής ενσωµάτωσης της Stollberg, ξεκινώντας από το προσωπικό στη Γερµα-
νία, όπου βρίσκεται και η έδρα της. Η ενσωµάτωση περιλάµβανε σειρά από ενηµερωτικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και συνα-
ντήσεις, προκειµένου να εφαρµοστούν και εκεί οι πολιτικές και τα συστήµατα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού,
αλλά και να διερευνηθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος συνεργασίας και αξιοποίησης του προσωπικού.  

Η Stollberg όχι µόνο ξεπέρασε τις προσδοκίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά εξίσου σηµαντικό είναι πως οι άνθρωποί της
έχουν ενσωµατωθεί πλέον στην οικογένεια του Οµίλου S&B, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην εδραίωση συνεργειών, στην πρό-
σβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές και για άλλες υφιστάµενες δραστηριότητες της S&B, καθώς και στη διάχυση
της πληροφόρησης µέσα στον Όµιλο.

Επαναπροσδιορισµός Αποστολής, Αξιών, Οράµατος

Την άνοιξη του 2005 ολοκληρώθηκε η αναδιατύπωση και επιβεβαίωση του «Σκοπού» της S&B, των «Αξιών» που διέπουν τη λει-
τουργία της και του στρατηγικού «Οράµατός». Το αποτέλεσµα ήταν καρπός οµαδικής και συµµετοχικής διαδικασίας, στην οποία
συµµετείχαν διατµηµατικές και διασυνοριακές οµάδες εργασίας, αποτελούµενες τόσο από παλαιότερα όσο και από νεότερα στε-
λέχη από τις πρόσφατα εξαγορασθείσες εταιρίες. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε ειδική συνάντηση όλων των ανώτερων στελε-
χών της Εταιρίας µε σύνθηµα “Innovate & accelerate together”– «Καινοτοµούµε και επιταχύνουµε µαζί». Στόχος της συνάντησης
αυτής ήταν η σε βάθος ανάλυση του Σκοπού, των Αξιών και του Οράµατος της Εταιρίας. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν,
εργαζόµενοι σε οµάδες, να διερευνήσουν τρόπους µε τους οποίους οι αξίες µπορούν να ενταχθούν στην καθηµερινή εργασιακή
ζωή και να αναζητήσουν δυνητικούς τοµείς ευκαιριών για επιτάχυνση και καινοτοµία.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2005, µε στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάχυση και την κατανόηση των εταιρικών
αξιών και του οράµατος της S&B από όλους τους εργαζοµένους, πραγµατοποιήθηκε σειρά ενηµερωτικών συναντήσεων σε
όλους τους χώρους εργασίας ανά τον κόσµο. 
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ΗΥγιεινή και Ασφάλεια (Υ&Α) των
εργαζοµένων στους χώρους
εργασίας αποτελεί για την S&B

αδιαπραγµάτευτη αξία, µία από τις τέσσε-
ρις βασικές αξίες που διέπουν τις δραστη-
ριότητες και την πολιτική της.

Η δέσµευση για «ασφαλές εργασιακό περι-
βάλλον» επιβάλλει συνεχή προσπάθεια για
τη βελτίωση των συνθηκών της Υ&Α των
εργαζοµένων, ζήτηµα υψίστης προτεραιό-
τητας για την S&B, που αποτελεί το υπόβα-
θρο, στο οποίο η Εταιρία στηρίζει τις τρέ-
χουσες αλλά και µελλοντικές ενέργειές
της στους τοµείς Υ&A, σε όλους τους
χώρους δραστηριοποίησής της.

Απόδειξη για την εγρήγορση και την ευαι-
σθησία που επιδεικνύεται σε όλες τις βαθµί-
δες της ιεραρχίας για θέµατα Υ&Α αποτελεί
η υποστήριξη και προώθηση προγραµµάτων,
µε στόχο το µηδενισµό των ατυχηµάτων, που
αποτελεί προτεραιότητα της Ανώτατης ∆ιοί-
κησης από το 2002. Τα προγράµµατα αυτά

συνδέονται µε τη βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος, των εργασιακών διαδικα-
σιών και της εκπαίδευσης–επιµόρφωσης
του προσωπικού. Ο στόχος «µηδέν ατυχήµα-
τα» είναι φιλόδοξος, και για ορισµένους
ουτοπικός. Υποδηλώνει όµως την απόρριψη
οποιουδήποτε συµβιβασµού σε θέµατα Υ&Α
και καταδεικνύει την ανάγκη διαρκούς εγρή-
γορσης και ενεργοποίησης όλων, προκειµέ-
νου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός και η
σοβαρότητα των ατυχηµάτων. 

Επισκόπηση της πορείας κατά το 2005
Στη διάρκεια του 2005 προωθήθηκαν στον
τοµέα της Υγιεινής & Ασφάλειας οι στόχοι
που είχαν τεθεί το 2004, όπως αναλύεται
παρακάτω: 
• Για την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστά-

µενου συστήµατος Υ&Α και µε στόχο
την αλλαγή της νοοτροπίας και της
συµπεριφοράς σε θέµατα ασφάλειας,
έγινε συστηµατική εκπαίδευση, σχεδια-
σµός και έναρξη υλοποίησης ειδικών
«επισκέψεων ασφάλειας». Οι επισκέ-

ψεις αυτές γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα από όλη την ιεραρχία,
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ιευθύ-
νοντος Συµβούλου, στα εργοτάξια και
στους χώρους εργασίας της Εταιρίας.
Το 2005 πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυ-
χία οι πρώτες 25 επισκέψεις.

• Η ανάπτυξη κεντρικού και τυποποιηµένου
συστήµατος αναφοράς των θυγατρικών
εταιριών του Οµίλου παγκοσµίως σε θέµα-
τα Υ&Α, το οποίο ξεκίνησε από το 2004 µε
συλλογή σχετικών στοιχείων. Κατά το
2005 συνεχίστηκε η συλλογή των αντίστοι-
χων στοιχείων και εντοπίστηκαν οι περιο-
χές προς βελτίωση κατά το 2006. 

• Για το στόχο «50% µείωση των τροχαίων
ατυχηµάτων στη Μήλο», ο απολογισµός
έδειξε µείωση της τάξης του 20%, γεγο-
νός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη
συνέχισης και έντασης των σχετικών
προσπαθειών.

• Πρωταρχικό στόχο για την S&B αποτέλε-
σε και το 2005 η παρακολούθηση της
υγείας των εργαζοµένων σε εργολάβους



27

Ασφάλεια και Υγιεινή

και η ενίσχυση της εκπαίδευσης εργολά-
βων σε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας. Οι
εργαζόµενοι σε εργολάβους της Εταιρίας
στη Μήλο παρακολουθούνται ιατρικά από
το γιατρό εργασίας της S&B, ενώ εκείνοι
στη Φωκίδα από εξωτερικό συνεργάτη
(Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρό-
ληψης - ΕΞΥΠΠ). Η εκπαίδευση σε θέµα-
τα Υ&Α είναι ίδια είτε πρόκειται για εργα-
ζοµένους της Εταιρίας είτε για εργαζοµέ-
νους σε εργολάβους της.

• Η προγραµµατισµένη για το 2005 αναθε-
ώρηση της εκτίµησης επαγγελµατικού
κινδύνου δεν ολοκληρώθηκε, και θα
ενταχθεί στους στόχους του 2006. 

Η πρόοδος που σηµειώθηκε κατά το 2005 και
η υλοποίηση των στόχων κατέστησαν δυνα-
τές µε την προώθηση επενδύσεων για τη βελ-
τίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, µε τη
συνεχή αξιολόγηση των εργασιακών διαδικα-
σιών για αναγνώριση και αντιµετώπιση των
κινδύνων και µε την εκπαίδευση του προσωπι-
κού σε υφιστάµενες και νέες διαδικασίες. 

Εργασιακό περιβάλλον
Οι δράσεις σε αυτό τον τοµέα συνδέονται
µε τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού, την
υιοθέτηση νέων τεχνολογικών µεθόδων
και τη βελτίωση και εντατικοποίηση των
ελέγχων του εργασιακού περιβάλλοντος
και περιλαµβάνουν:

• Eπενδύσεις ύψους άνω των € 550.000,
το 58% των οποίων αφορούσαν βελτίω-
ση συνθηκών των εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας και φόρτωσης, και το 28%
µέσα ατοµικής προστασίας.

O στόχος «µηδέν ατυχήµατα» υποδηλώνει την απόρριψη
οποιουδήποτε συµβιβασµού σε θέµατα Υ&A και καταδεικνύει την
ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και ενεργοποίησης όλων, προκειµένου
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός και η σοβαρότητα των ατυχηµάτων.

Επενδύσεις και δαπάνες για την Υ&Α σε χιλ. €

Φωκίδα
Έργα υπόγειων εκµεταλλεύσεων 47,4
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και φόρτωσης – Ιτέα 99,7
Μέσα ατοµικής προστασίας 85,5
Σύνολο 232,6

Μήλος
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µπεντονίτη και φόρτωσης - Μήλος 135,1
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη – Μήλος 83,7
Μέσα ατοµικής προστασίας και έπαθλα ασφάλειας 69,7
Λοιπές δαπάνες 31,0
Σύνολο 319,5

Γενικό σύνολο 552,1
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• Τακτικούς ελέγχους σκόνης σε επιφα-
νειακά και υπόγεια έργα. Το 2005
πραγµατοποιήθηκαν 98 µετρήσεις σκό-
νης στη Μήλο, καλύπτοντας όλες τις
ειδικότητες εργαζοµένων. Η Εταιρία,
από το 2003, συµµετέχει επίσης σε
πρόγραµµα που συντονίζεται από την
ΙΜΑ-Europe (Industrial Minerals
Association-Europe), παρέχοντας απο-
τελέσµατα µετρήσεων αναπνεύσιµης
και εισπνεύσιµης σκόνης µε βάση
συγκεκριµένο πρωτόκολλο, προκειµέ-
νου να αποτελέσει µελλοντικά τη βάση
για την εξαγωγή ασφαλών συµπερα-
σµάτων σε ό,τι αφορά την επίδραση
που έχει η συγκέντρωση σκόνης στην
υγεία των εργαζοµένων. 

• Εσωτερικούς ελέγχους Υ&Α στις εγκα-
ταστάσεις Μήλου , Φωκίδας και Ριτσώ-
νας, από επιθεωρητές οι οποίοι αναφέ-
ρονται απευθείας στην Ο∆ΥΓΑ, 
µε στόχο την πιστοποίηση συµµόρφω-
σης µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και
τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων
διαδικασιών. 

• Έλεγχο της ακουστικής οξύτητας σε όλο
το προσωπικό της Μήλου.

• Μετρήσεις ηµερήσιας ατοµικής έκθε-
σης εργαζοµένων σε θόρυβο και προτά-
σεις συµµόρφωσης µε τη νέα Οδηγία
2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 6ης
Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων
προδιαγραφών Y&A για την έκθεση των
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµε-
νους από φυσικούς παράγοντες (θόρυ-
βος: 17η ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 παραγράφου 1 της οδη-
γίας 89/391/ΕΟΚ). Το έργο αναµένεται
να ολοκληρωθεί το 2006.

• Βελτίωση της σήµανσης ασφαλείας των
ορυχείων και εγκαταστάσεων στη
Μήλο.

• Έναρξη του προγράµµατος «επισκέψε-
ων ασφάλειας» (Management Safety
Visits), στις οποίες συµµετέχουν όλες οι
βαθµίδες, από εργοδηγό µέχρι ∆ιευθύ-
νοντα Σύµβουλο.

• Έναρξη προγράµµατος επίβλεψης υγείας
εργαζοµένων σε εργολάβους.

Εργασιακές διαδικασίες
Στον τοµέα αυτόν γίνεται προσπάθεια καθιέ-
ρωσης βέλτιστων πρακτικών, µε την ανα-
γνώριση των κινδύνων ανά χώρο και µε τη
δηµιουργία διαδικασιών για την αντιµετώπι-
σή τους, την καταγραφή και ανάλυση των
παραλίγο ατυχηµάτων και τη συνεχή παρα-
κολούθηση των σχετικών δεικτών. Αναλυτι-
κότερα,  κατά το 2005 πραγµατοποιήθηκαν:
• Αξιολόγηση προτάσεων αναθεώρησης

του συστήµατος Υ&Α, µε έµφαση στη διε-
ρεύνηση των «συµβάντων» και στην ενί-
σχυση της συµµετοχής όλων των βαθµί-
δων της ιεραρχίας στη διαµόρφωση κλί-
µατος ασφαλούς συµπεριφοράς. 

• Συνεργασία µε το τµήµα Γεωφυσικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου για την
παρακολούθηση του φαινοµένου θορύ-
βου-δονήσεων, το οποίο παρατηρείται στο
κοίτασµα «Μαντρί Τσακνή», µέσω της
εγκατάστασης σεισµογραφικού δικτύου
µε 5 σεισµογράφους στην επιφάνεια και
µε 3 δονησιογράφους στα υπόγεια έργα.
Από την έρευνα που ολοκληρώθηκε το
Μάρτιο του 2006, προκύπτει ότι το παρα-
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τηρούµενο φαινόµενο οφείλεται στη µετα-
κίνηση πετρωµάτων και η εµφάνισή του
είναι συνήθης σε υπόγεια έργα διεθνώς.
Εντούτοις, αποφασίστηκε από τη ∆ιοίκηση
η συνέχιση της παρακολούθησης του φαι-
νοµένου, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί
η ασφάλεια των υπόγειων έργων.

• Λεπτοµερής αξιολόγηση των τροχαίων
συµβάντων στη Μήλο και εκπόνηση ειδι-
κού προγράµµατος µε στόχο τη µείωσή
τους κατά 50%. Η µείωση που επιτεύχθη-
κε κατά το 2005 ήταν 20% και η προσπά-
θεια θα συνεχιστεί και το 2006. 

• Έρευνα γεωτεχνικής ταξινόµησης των
πετρωµάτων στα µεταλλεία βωξίτη, µε
στόχο την ποσοτικοποίηση του βαθµού
ασφαλείας της υφιστάµενης µεθόδου
υποστήριξης των υπόγειων έργων και
την ανάπτυξη µεθοδολογίας αντιµετώπι-
σης ειδικών καταστάσεων.  Πραγµατο-
ποιήθηκαν 200 δοκιµές σηµειακής φόρ-
τισης και 32 ταξινοµήσεις στα µέτωπα
των υπογείων. 

• Εισαγωγή διαδικασίας για την περιοδική
µέτρηση των κοχλιώσεων οροφής.

• Σχεδιασµός προγράµµατος για την ένταξη
των ∆ηµόσιας Χρήσης φορτηγών αυτο-
κινήτων  στους κανόνες του συστήµατος
ασφάλειας της S&B.

Ασφαλής συµπεριφορά 
Και το 2005 οργανώθηκε σειρά σεµινα-
ρίων µε στόχο την εκπαίδευση των συµµε-
τεχόντων στην αναγνώριση κινδύνων, τη
λήψη αποτελεσµατικών αποφάσεων και τη
διαµόρφωση κλίµατος υπευθυνότητας και
αντιµετώπισης µε τη δέουσα σοβαρότητα
των κινδύνων που ελλοχεύουν, τόσο στην
προσωπική εργασία κάθε εργαζοµένου
όσο και των συναδέλφων που εργάζονται
µαζί του. Οι ώρες εκπαίδευσης για θέµατα
Υ&Α ανήλθαν, το 2005, σε 2.122 (1.530
στη Μήλο και 769 στη Φωκίδα).

Τα κύρια θέµατα των σεµιναρίων που πραγ-
µατοποιήθηκαν ήταν:
• Ασφάλεια εργασιών στα συνεργεία
• Εκπαίδευση οδηγών για τη µεταφορά

επικίνδυνων υλικών (Μήλος)
• Εκπαίδευση στα καύσιµα (Μήλος)

• Εξασφάλιση δαπέδων, τούµπες, πλατείες
(Φωκίδα)

• Ευστάθεια οροφής υπόγειων έργων
(Φωκίδα)

• Άσκηση πυρασφάλειας και διάσωσης
από πτώση οροφής σε υπόγεια έργα
(Φωκίδα)

Πέραν των παραπάνω ειδικών θεµάτων
υλοποιούνται σε τακτική βάση οι προβλεπό-
µενες από τη νοµοθεσία υποχρεώσεις
εκπαίδευσης προσωπικού. Ακόµη:
• Πραγµατοποιούνται σεµινάρια εκπαί-

δευσης του προσωπικού σε θέµατα του
ΚΜΛΕ (Κώδικα Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών).

• Εντείνεται η εκπαίδευση των εργολάβων. 
• Γίνονται σεµινάρια εκπαίδευσης νεοπρο-

σλαµβανοµένων.
• Εργαζόµενοι εµπλέκονται σε ειδικά θέµα-

τα, όπως επιλογή των µέσων ατοµικής
προστασίας, διαµόρφωση οδηγιών εργα-
σίας, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. 

• Παρακολουθείται η εξέλιξη δεικτών Υ&Α,
όπως φαίνεται στους πίνακες.

Οι κύριοι στόχοι της ∆ιοίκησης της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων στους εργασιακούς
χώρους είναι:

• Η ανάπτυξη συστηµάτων που εξασφαλίζουν τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων.

• Η δηµιουργία «ποιότητας εργασίας».

• Η προστασία των τοπικών κοινωνιών από κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Eταιρίας, όπως: κατολίσθηση
πρανών αποθέσεων στείρων υλικών, καθίζηση επιφανειακού εδάφους λόγω υπόγειων έργων και κυκλοφορία οχηµάτων
για µεταφορά προσωπικού, πρώτων υλών και προϊόντων. 

• Η συνεχής αναβάθµιση των προϊόντων για επίτευξη ασφαλούς χρήσης τους µε παροχή επαρκών οδηγιών ασφαλείας.

• Η διασφάλιση υλοποίησης συστήµατος Υ&A από τους εργολάβους, ισοδύναµου µε εκείνο της Εταιρίας.
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• ∆ιεξάγονται ασκήσεις πυρασφάλειας και
σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης.

• Γίνονται τακτές συναντήσεις µηχανικών-
εργοδηγών, και ∆ιευθυντών Παραγω-
γής-εκπροσώπων εργαζοµένων στη
Μήλο, όπου αναλύονται και δροµολο-
γούνται λύσεις σε ζητήµατα Υ&Α.

• Γίνεται εκπαίδευση πρώτων βοηθειών
προχωρηµένου επιπέδου δυσκολίας
(σώµα «Σαµαρειτών»).

∆είκτες Επίδοσης σε θέµατα Υ&Α 2005
∆υστυχώς, το 2005 υπήρξαν δύο θανατη-
φόρα ατυχήµατα σε προσωπικό εργολά-
βου που εκτελούσε εργασίες στα µεταλ-
λεία της S&B στη Φωκίδα. Το ένα ατύχηµα
συνέβη σε στοά υπόγειων έργων µε θύµα
πολύ έµπειρο εργαζόµενο εργολάβου, ο
οποίος διαθέτει αυτοδύναµη επιστασία και
επίβλεψη ασφαλείας. Το δεύτερο ατύχηµα
ήταν τροχαίο και συνέβη στον επαρχιακό
δρόµο Καρούτες-Ιτέα, µε θύµα οδηγό-
εργολάβο µεταφοράς βωξίτη. 

Παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώ-
σεις η Εταιρία δεν έφερε καµµία νοµική ή
λειτουργική ευθύνη, τα ανωτέρω τραγικά
συµβάντα θεωρούνται µη αποδεκτά και
παρεκκλίνουν της πορείας προς το στόχο
«µηδέν ατύχηµα», ενώ συγχρόνως επηρε-
άζουν το κλίµα και την ψυχολογία των
εργαζοµένων και κυρίως τη στάση τους
απέναντι σε προγράµµατα εκπαίδευσης
για το µηδενισµό των ατυχηµάτων. 

Το 2005 υπήρξε  µικρή µείωση των συµβά-
ντων-ατυχηµάτων σε σχέση µε το 2004,
ενώ αυξήθηκε ο αριθµός των χαµένων
ηµεροµισθίων κατά 22% περίπου. Αποτέ-
λεσµα των παραπάνω είναι η µικρή µείωση
του δείκτη συχνότητας σε 7,06, συγκριτικά
µε 8,09 κατά το 2004, αλλά και η αύξηση
του δείκτη σοβαρότητας σε 150,25
συγκριτικά µε 135,4 το 2004.

Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται επί τη
βάσει των εργαζοµένων της ίδιας της

Εταιρίας, όσο και των εργαζοµένων σε
εργολάβους της οι οποίοι δεν έχουν δική
τους επίβλεψη ασφαλείας. 

Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπε-
ρασµάτων επιλέγεται η παρουσίαση της
εξέλιξης των σχετικών δεικτών µε δια-
γράµµατα ανά πενταετία. Παρατηρείται
θεαµατική εξέλιξη των δεικτών από το
1980 µέχρι σήµερα, αλλά η προσπάθεια
εντείνεται για περαιτέρω µείωση των δει-
κτών και επίτευξη του στόχου «µηδέν ατυ-
χήµατα». Για πρώτη φορά φέτος οι δεί-
κτες συχνότητας εµπεριέχουν και τους
εργαζοµένους στην εγκατάσταση διό-
γκωσης περλίτη στη Ριτσώνα Βοιωτίας. Η
ένταξη της τελευταίας, µε προσωπικό 32
άτοµα, έχει µικρή επίπτωση στον υπολογι-
σµό των δεικτών, κρίθηκε όµως απαραί-
τητη προκειµένου να παρακολουθούνται
όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα στο σύνολό τους.
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Συχνότητα: Αριθµός συµβάντων χ 106 / Σύνολο ωρών εργασίας

Σοβαρότητα: Αριθµός χαµένων ηµεροµισθίων χ 106 / Σύνολο ωρών εργασίας  

∆εν περιλαµβάνονται ιδιαιτέρως σοβαροί τραυµατισµοί και θανατηφόρα ατυχήµατα. 

Σοβαροί Τραυµατισµοί: 1 (1980), 2 (1982), 1 (1994)

Θανατηφόρα Ατυχήµατα: 1 (1986), 2 (2003)

∆είκτης Συχνότητας

∆είκτης Σοβαρότητας

Επισκέψεις Ασφάλειας

Με τη συνδροµή εξωτερικού συµβούλου, σχεδιάστηκε και ξεκίνησε η εφαρµογή των «επισκέψεων ασφάλειας» (Management Safety
Visits – MSVs) στο χώρο εργασίας. Η µέθοδος προβλέπει επίσκεψη στη θέση εργασίας του εργαζοµένου από δύο διαδοχικές βαθ-
µίδες ιεραρχίας, π.χ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής ή Προϊστάµενος Υπόγειας Εκµετάλλευσης και Εργοδηγός. 

Κατά την επίσκεψη διάρκειας 30’ αξιολογούνται από τον ίδιο τον εργαζόµενο οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ο ίδιος ή 
οι γύρω του από τη συγκεκριµένη εργασία, καθώς και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, άµεσα ή µακροπρόθεσµα. Παράλληλα, 
οι επισκέπτες «µαθαίνουν» από τον εργαζόµενο και, ανάλογα µε το επίπεδο ευθύνης τους, παίρνουν αποφάσεις που αφορούν
είτε τη συγκεκριµένη εργασία στο χώρο επίσκεψης µόνο (π.χ. τα ορυχεία µπεντονίτη στη Μήλο από τον Τοµεάρχη εκµετάλλευσης
µπεντονίτη στη Μήλο) είτε όλα τα ορυχεία του Οµίλου (π.χ. από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο). 

Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν πρωτοποριακά και σηµαντικά βήµατα τα οποία στοχεύουν πολύ πέρα από τα συνήθως αναµενόµενα
ενός συµβατικού προγράµµατος Υ&Α και των πρακτικών που απορρέουν από αυτά. Στοχεύουν δε και σε κάτι πολύ σηµαντικότερο:
στην αλλαγή της συµπεριφοράς των εργαζοµένων σε όλες τις βαθµίδες ιεραρχίας όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία. 

Η θετική ανταπόκριση των εργαζοµένων στην εισαγωγή της διαδικασίας αυτής υπήρξε ενθαρρυντική και η επικρατούσα αντίληψη
από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι ότι το νέο σύστηµα θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας στην εργασία.
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Οεξορυκτικός κλάδος αποτελεί
οικονοµική δραστηριότητα ζωτικής
σηµασίας για την ανθρώπινη ευη-

µερία και ανάπτυξη, καθώς παράγει προϊό-
ντα που υποστηρίζουν και καλύπτουν βασι-
κές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Aπό
τη φύση της όµως επεµβαίνει στο περιβάλ-
λον προκαλώντας οπτική κυρίως όχληση.

Όπως αναφέρεται και στις αξίες της, η
S&B λειτουργεί µε “Κοινωνική Υπευθυνότη-
τα”. Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η αξία
αυτή µεταφράζεται στη δέσµευση της Εται-
ρίας να τηρεί την περιβαλλοντική της πολιτι-
κή, να εφαρµόζει τις βέλτιστες περιβαλλο-
ντικές πρακτικές και να περιορίζει το «περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα» (environmental
footprint) που προκύπτει κυρίως από την
εξορυκτική της διαδικασία. 

Οι τοµείς στους οποίους η S&B εστιάζει τις
πολιτικές και τις δράσεις της για την προ-
στασία του περιβάλλοντος είναι απόρροια
συστηµατικής αξιολόγησης των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων από τη δραστηριότητά
της (εξορυκτική, βιοµηχανική επεξεργασία
ή διακίνηση προϊόντων), σε συνδυασµό µε

τη βαθιά γνώση, την εµπειρία και την τεχνι-
κή και επιστηµονική κατάρτιση του ανθρώ-
πινου δυναµικού της, που είναι σε θέση να
επιλέγει και να εφαρµόζει τις απαραίτητες
µεθόδους πρόληψης και προστασίας. 

Κεντρικό σηµείο της περιβαλλοντικής πολι-
τικής και πρακτικής της S&B αποτελούν ο
σχεδιασµός και η ανάπτυξη των εξορυκτι-
κών δραστηριοτήτων της µε κριτήριο την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσε-
ων στο φυσικό περιβάλλον και το σχεδια-
σµό βέλτιστης αποκατάστασης του τοπίου.

Εκτός από την αποκατάσταση του τοπίου,
άλλα περιβαλλοντικά θέµατα µε τα οποία
ασχολείται η S&B διεθνώς είναι οι εκποµπές
σκόνης από την επεξεργασία των προϊόντων
της, η διαχείριση ενέργειας και νερού, η δια-
χείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσε-
ών της στον περιβαλλοντικό τοµέα, η S&B
δεν παραµένει µόνο στη συνεπή τήρηση των
θεσµοθετηµένων, νοµικών και άλλων υπο-
χρεώσεών της για την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Πέραν αυτών, αναπτύσ-

σει πολιτικές και εξελίσσει ολοκληρωµένα
προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία
εφαρµόζει σε όλο το φάσµα των δραστη-
ριοτήτων της. Η S&B παρέχει επίσης ορθή
και συστηµατική ενηµέρωση και πληροφό-
ρηση για τα θέµατα αυτά σε όλες τις συνερ-
γαζόµενες θυγατρικές επιχειρήσεις στο
εξωτερικό, αλλά και γενικότερα σε όσους
επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτές (π.χ.
τους εργολάβους της). 

Όµως, οι άνθρωποι της S&B δεν περιορί-
ζονται στην απλή εφαρµογή µεθόδων και
διαδικασιών, αλλά ενστερνίζονται και,
ουσιαστικά, τροφοδοτούν το όραµα της
Εταιρίας να είναι ηγέτιδα σε όλους τους
τοµείς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα απο-
τελούν οι προσπάθειες που γίνονται εδώ
και περισσότερα από 25 χρόνια στον
τοµέα της αποκατάστασης του τοπίου. Η
µεθοδολογία και η τεχνογνωσία που δια-
θέτει η Εταιρία αναγνωρίζονται σήµερα
τόσο από κρατικούς όσο και από ακαδη-
µαϊκούς φορείς, γεγονός που αποτελεί
κίνητρο και ηθική ανταµοιβή για το παρόν
και το µέλλον.
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Περιβάλλον

Ο φετινός απολογισµός αφορά την επίδο-
ση και σχετικά παραδείγµατα από την ελλη-
νική κυρίως δραστηριότητα της Εταιρίας,
αφενός διότι το περιβαλλοντικό αποτύπω-
µα της Εταιρίας είναι πολύ µεγαλύτερο
στην Ελλάδα και αφετέρου διότι η κατα-
γραφή των επιδόσεων σε επίπεδο θυγατρι-
κών και συνδεδεµένων εταιριών  βρίσκεται
σε εξέλιξη.

Σηµαντική εξέλιξη κατά το 2005 αποτέλεσε
η κατάρτιση µιας νέας ενιαίας Πολιτικής
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής
& Ασφάλειας. Κάθε εγκατάσταση της
Εταιρίας, όπου και αν βρίσκεται, έχει ευθύ-
νη να εφαρµόζει τις αρχές της Πολιτικής
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής &
Ασφάλειας όπως αυτή έχει οριστεί από την
Κεντρική Επιτροπή. Τα αποτελέσµατα των
πρακτικών που κάθε εγκατάσταση εφαρ-
µόζει, αξιολογούνται κεντρικά ώστε να
προλαµβάνονται και να περιορίζονται οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Επιπρόσθετα, στοχεύοντας στη συστηµα-
τικότερη και αντιπροσωπευτικότερη απο-
τύπωση του «περιβαλλοντικού αποτυπώ-

µατος» της εταιρίας παγκοσµίως, ξεκίνη-
σε το 2004 και συνέχισε το 2005 η κατα-
γραφή των επιδόσεων των θυγατρικών
εταιριών του Οµίλου σε θέµατα περιβάλ-
λοντος. Με τα ως τώρα συλλεχθέντα στοι-
χεία για τα έτη 2004-2005, έχουν τεθεί οι
βάσεις εποικοδοµητικής στοχοθέτησης,
βελτίωσης και παρακολούθησης της εξέ-
λιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Παράλληλα, το 2005 ξεκίνησε η εγκατά-
σταση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων
για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση
και επικοινωνία των περιβαλλοντικών πολι-
τικών και επιδόσεων εφαρµογής τους σε
επίπεδο Οµίλου. 

Πιστοποίηση για το περιβάλλον 
Το Σεπτέµβριο του 2005 πιστοποιήθηκε
εκ νέου το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ια-
χείρισης, που η S&B εφαρµόζει εδώ και
χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις της
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το επικαιρο-
ποιηµένο πρότυπο ISO 14001:2004. Η
πιστοποίηση αυτή καλύπτει την εφαρµογή
του συστήµατος στις εγκαταστάσεις εξό-
ρυξης, επεξεργασίας και φόρτωσης
βωξίτη στη Φωκίδα (οι πρώτες που εφάρ-

µοσαν πιστοποιηµένο σύστηµα κατά το
πρότυπο ISO 14001 από το 2000), τις
αντίστοιχες εγκαταστάσεις µπεντονίτη και
περλίτη στη Μήλο (µε πιστοποιηµένο
σύστηµα κατά το πρότυπο ISO 14001 από
το 2001), την εγκατάσταση διόγκωσης
περλίτη στη Ριτσώνα Βοιωτίας, τα Κεντρι-
κά Γραφεία και το Εργαστήριο Έρευνας &
Ανάπτυξης της S&B στην Κηφισιά. Η
πιστοποίηση αυτή αποτελεί αναγνώριση
της προσπάθειας που γίνεται για την ολο-
κληρωµένη πρόληψη και προστασία του
περιβάλλοντος από το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων της Εταιρίας. 

Σε διεθνές επίπεδο όλες οι εγκαταστάσεις
της S&B στη Γερµανία (ΙΚΟ, IBECO,
OTAVI κ.λπ.), πλην αυτών της Stollberg,
εφαρµόζουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης πιστοποιηµένο σύµφωνα µε
το ISO 14001, ενώ αντίστοιχο πιστοποιη-
µένο σύστηµα εφαρµόζεται και στις θυγα-
τρικές S&B Industrial Minerals S.A.R.L.
στη Γαλλία και S&B Industrial Minerals Kft
στην Ουγγαρία. 

H S&B δεσµεύεται να τηρεί την περιβαλλοντική της πολιτική, 
να εφαρµόζει τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και 
να περιορίζει το «περιβαλλοντικό αποτύπωµα» που προκύπτει,
κυρίως από την εξορυκτική της διαδικασία.
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Περιβαλλοντικές πρακτικές

H S&B, στις δραστηριότητές της στη Μήλο
και στη Φωκίδα, εφαρµόζει συστηµατικές
πρακτικές για την προστασία του περιβάλ-
λοντος σε διάφορους τοµείς επίπτωσης. 

Αποκατάσταση Τοπίου
Μετά από 25 χρόνια συστηµατικής ενασχό-
λησης µε την αποκατάσταση τοπίου η Εται-
ρία έχει κατορθώσει:

• να βελτιστοποιεί συνεχώς τις µεθόδους
αποκατάστασης µε τη συνεχή παρακο-
λούθηση των επιστηµονικών και τεχνο-
λογικών εξελίξεων του κλάδου,

• να αναπαράγει εντόπια, ενδηµικά, σπά-
νια και προστατευόµενα είδη στα ιδιόκτη-
τα φυτώρια της εταιρίας, µε τα οποία επι-
τυγχάνονται καλύτερα αποτελέσµατα
κατά την αποκατάσταση του τοπίου,

• να σχεδιάζει την αποκατάσταση του τοπί-
ου χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθό-
δους και τεχνολογικές εφαρµογές,
όπως η χρήση λογισµικού Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών κ.λπ.,

• να αναπτύσσει τεχνογνωσία, που αναγνωρί-

ζεται από τις Κρατικές ∆ασικές Υπηρεσίες,

• να αναπτύσσει, σε πειραµατικό ακόµη
στάδιο, εναλλακτικές χρήσεις γης απο-
κατεστηµένων περιοχών (π.χ. φυτεύσεις
σιταριού ή αµπελιών),

• να έχει αποκαταστήσει µέχρι σήµερα 
το 43,7% της συνολικής επιφάνειας
επέµβασης.

Εκποµπές σκόνης
Για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης
από την επεξεργασία των προϊόντων λειτουρ-
γούν σύγχρονες µονάδες αποκονίωσης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα φίλ-
τρα υγρής αποκονίωσης, που έχουν
εγκατασταθεί στην παραγωγική διαδικα-
σία της Μήλου, επιτυγχάνουν εκποµπές
σκόνης µειωµένες κατά 50% σε σχέση
µε τα όρια της εθνικής νοµοθεσίας, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τα φίλτρα
ξηρής αποκονίωσης φτάνει το 95%. 

Το 2005 ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα παρα-
κολούθησης της λειτουργίας των µονάδων
αποκονίωσης στη Μήλο για τη βελτιστοποίη-
ση του προγραµµατισµού προληπτικής
συντήρησης και της συνακόλουθης περαιτέ-
ρω µείωσης των εκποµπών σκόνης. 

Ανακύκλωση υλικών
Εφαρµόζονται µέθοδοι ανακύκλωσης  και
βελτιστοποίησης του τρόπου διαχείρισης
και αξιοποίησης των µη χρήσιµων υλικών. 

Έτσι, το 2005 υπογράφηκαν οι σχετικές συµ-
βάσεις µε τους εγκεκριµένους από το κρά-
τος φορείς εναλλακτικής διαχείρισης για τα
απόβλητα λιπαντικών ελαίων, για τα µεταχει-
ρισµένα ελαστικά των οχηµάτων και για τις
χρησιµοποιηµένες µπαταρίες που προκύ-
πτουν από τις δραστηριότητες της S&B.

Παράλληλα συνεχίστηκε η ανακύκλωση
του scrap που προκύπτει από την ανανέω-
ση του µηχανολογικού και άλλου εξοπλι-
σµού, του χαρτιού από τη λειτουργία των
γραφείων της Εταιρίας, µπαταριών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περιορισµός θορύβου
Στην ορθή εφαρµογή της περιβαλλοντι-
κής πολιτικής της S&B συνεισφέρει σηµα-
ντικά και ο σχεδιασµός των εγκαταστάσε-
ων επεξεργασίας µε στόχο τον περιορι-
σµό του θορύβου και την προστασία των
εργαζοµένων.



35

∆ραστηριότητες Φυτωρίων

Κατά το 2005 στα φυτώρια της  Εταιρίας,
δυναµικότητας 100.000 φυτών στη Φωκί-
δα και δυναµικότητας 40.000 φυτών στη
Μήλο, παρήχθησαν 97.000 και 25.000
φυτά αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της καλής και εποικοδοµητικής
συνεργασίας µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών
Κυκλάδων και µετά από αίτησή της, παρή-
χθησαν στο φυτώριο της Εταιρίας και 10.000
ντόπια ξυλώδη φυτά της Μήλου, που θα
φυτευτούν για την αναδάσωση της καµµέ-
νης περιοχής του Προφήτη Ηλία στη Μήλο.

Τόσο στο φυτώριο της Μήλου όσο και της
Φωκίδας, εκτός από τις προγραµµατισµέ-
νες ετήσιες εργασίες που διεξάγονται για
να καλύψουν τις ανάγκες της αποκατάστα-
σης, γίνονται και πολλές ερευνητικές εργα-
σίες,   πέρα από τις συνεργασίες µε εξωτε-
ρικούς φορείς, σχετικά µε την αναπαραγω-
γή φυτών και τη βελτίωση της φυτρωτικό-
τητάς τους. Μερικές από τις εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2005 στο
φυτώριο της Μήλου ήταν: 

• Ειδική κατεργασία σπόρων Ακακίας
(Acacia cyanophylla) για επίτευξη µεγα-
λύτερης και οµοιόµορφης φυτρωτικότη-
τας. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά
και για πρώτη φορά είχαµε φύτρωση
σπόρων Ακακίας και σε υδροσπαρµένες
επιφάνειες.

• Επιτυχής αναπαραγωγή φυταρίων Ελιάς
(Olea europea) από ειδικά κατεργασµέ-
νους σπόρους, καθώς και υγρή-ψυχρή
στρωµάτωση αυτών.

• Φύτευση των πρώτων επιφανειών µε
φυτά Χοχόµπας σε επίπεδες αποκατα-
στηµένες επιφάνειες στο Ορυχείο της
Καστριανής.

• Επιτυχής αναπαραγωγή του αυτοφυούς
φυτού Dianthus fruticosus var fruticosus
(Γαρυφαλιά η θαµνώδης), ενός µικρού
θάµνου ύψους µέχρι 50 εκ. που βρέθη-
κε σε αποµονωµένη βραχώδη ακτή του
Τράχηλα.

• Έρευνα αναπαραγωγής της Ακακίας
Φαρνεσιάνα (Acacia farnesiana), κοινώς

Γαζίας, για τις αποκαταστάσεις της Μήλου
µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

• Έρευνα αναπαραγωγής του είδους
Pistacia palestina, που φύεται στην
περιοχή της Μικράς Ασίας και στα
∆ωδεκάνησα και χρησιµοποιείται ως
υποκείµενο της κοινής Φιστικιάς.

• Μελέτη και αναπαραγωγή του ντόπιου
είδους Ephedra fragilis s.sp campylopoda,
ενός θαµνώδους, αειθαλούς φυτού 
µε βλαστούς έρποντες και συνήθως 
κρεµαστούς.

Συνεχίστηκε η παραγωγή compost στα
φυτώρια της Φωκίδας και της Μήλου, το
οποίο χρησιµοποιήθηκε στις υδροσπορές,
στις υδρολιπάνσεις και ως εδαφοβελτιωτι-
κό σε φυτεύσεις. Συνολικά το 2005 παρή-
χθησαν 85.000 κιλά compost.

Εταιρική πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής & ασφάλειας
Σκοπός της S&B είναι η παροχή καινοτόµων βιοµηχανικών λύσεων µε την αξιοποίηση φυσικών πόρων και τη δηµιουργία
προϊόντων προστιθέµενης αξίας.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η S&B λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και δεσµεύεται να:
• Παρακολουθεί και να συµµορφώνεται µε τις νοµικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την λειτουργία της, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων και του ευρύτερα εµπλεκόµενου κοινού.
• Αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και να σχεδιάζει τη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ότι:

- οι ανάγκες των πελατών της κατανοούνται και ικανοποιούνται, 
- οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ελαχιστοποιούνται, και
- η υγιεινή & ασφάλεια των εργαζοµένων προστατεύεται.

• Εφαρµόζει την πρόληψη ως βασική αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγιεινής & ασφάλειας των εργα-
ζοµένων, υιοθετώντας προηγµένες τεχνολογίες στη λειτουργία της.

• Βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου συστήµατος για τη διαχείριση της Ποιότητας των Προϊόντων,
της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, µέσω της παρακολούθησης των αποτελεσµά-
των, της αξιολόγησης των εταιρικών επιδόσεων και του καθορισµού στόχων για βελτίωση.

• Παρέχει όλους τους απαιτούµενους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει για την Ποιότητα των Προϊόντων, 
την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων.

• Εκπαιδεύει, αναπτύσσει και παρακινεί τους εργαζοµένους για την εφαρµογή της πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος, 
Υγιεινής & Ασφάλειας.

• Προωθεί τη συµµόρφωση των προµηθευτών και των υπεργολάβων της προς τις νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς
επίσης και προς τις διαδικασίες της S&B, διασφαλίζοντας έτσι Ποιότητα των Προϊόντων, Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε όλο το φάσµα και των έµµεσων δραστηριοτήτων της.

Κάθε εργαζόµενος είναι υπεύθυνος να τηρεί την παρούσα πολιτική. Οι προϊστάµενοι ειδικότερα είναι υπεύθυνοι να κοινοποιούν
αποτελεσµατικά τους σχετικούς στόχους στους υφισταµένους τους, καθώς επίσης να τους παροτρύνουν και να τους υποστηρί-
ζουν µε κάθε δυνατό τρόπο για την επίτευξη αυτών των στόχων.
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Περιβαλλοντικές επενδύσεις
Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε φυσικούς,
τεχνολογικούς, οικονοµικούς και ανθρώπι-
νους πόρους στοχεύουν στην ανάπτυξη και
τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότη-
τας και αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου.

Στον πίνακα των περιβαλλοντικών δαπα-
νών φαίνονται τα ποσά που διαθέτει κάθε
χρόνο η Εταιρία για την αποκατάσταση του
τοπίου, για λοιπούς περιβαλλοντικούς
σκοπούς καθώς επίσης και οι περιβαλλο-
ντικές επενδύσεις για τα έτη 2000 - 2005.

Περιβαλλοντικές δαπάνες 2000-2005

Αποκατάσταση Για λοιπούς Περιβαλλοντικές Σύνολο
τοπίου περιβαλλοντικούς Επενδύσεις

σκοπούς
(σε €) (σε €) (σε €) (σε €)

2000 1.200.000 500.000 1.000.000 2.700.000
2001 1.150.000 520.000 1.200.000 2.870.000
2002 1.200.000 500.000 1.300.000 3.000.000
2003 1.050.000 300.000 1.000.000 2.350.000
2004 980.000 520.000 965.000 2.465.000
2005 1.172.000 434.000 393.000 1.999.000

Αναπλάσεις – Υδροσπορές – Φυτεύσεις 
Στις τεχνικές που ακολουθούνται στην απο-
κατάσταση τοπίου περιλαµβάνονται η ανά-
πλαση και διαµόρφωση των προς αποκατά-
σταση επιφανειών, η χωµατοκάλυψή τους
µε γόνιµο έδαφος, η σπορά φυτών, καθώς
και η φύτευση θάµνων και δέντρων.
Σηµείωση: Από το έτος 2000 µέχρι σήµερα
έχουν αποδοθεί στη ∆ασική Υπηρεσία
1.115 στρέµµατα αποκατεστηµένης έκτα-
σης στο Νοµό Φωκίδας.

Αναπλάσεις – Υδροσπορές – Φυτεύσεις 2001-2005

Αναπλάσεις Υδροσπορές Φυτεύσεις
- Χωµατοκαλύψεις

(σε m3) (σε m2) (σε αρ. φυτών)
2001 40.000 358.000 51.000
2002 43.000 280.000 50.000
2003 38.000 220.000 35.000
2004 25.000 116.000 58.000
2005 76.000 362.000 84.000
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Ερευνητικά προγράµµατα

Η ερευνητική δραστηριότητα για τη βελτι-
στοποίηση της αποκατάστασης τοπίου και
του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί
σήµερα συνήθη πρακτική για την S&B. Η
Εταιρία χρηµατοδοτεί εξ ολοκλήρου σειρά
ερευνητικών προγραµµάτων και επιδιώκει
να συνεργάζεται µε έγκυρους φορείς από
όλους τους χώρους, ακαδηµαϊκούς, ερευ-
νητικούς και ιδιωτικούς. 

Ερευνητικά προγράµµατα τα οποία
ξεκίνησαν το 2005:
• Πενταετές ερευνητικό πρόγραµµα, σε

συνεργασία µε το Εθνικό Ινστιτούτο
∆ασικών Ερευνών, για την αναπαραγω-
γή ενδηµικών φυτικών ειδών ανθεκτικών
στη βοσκή και κατάλληλων για ανάπτυξη
στην ψευδοαλπική ζώνη, καθώς και για
τη διάσωση σπάνιων ειδών που απαντώ-
νται σε προστατευµένες περιοχές.

• ∆ιετές πρόγραµµα, σε συνεργασία µε
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Εργαστή-
ριο ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων και
Βιοποικιλότητας, Τµήµα Γεωπονίας, 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος) για την καταγραφή της
πανίδας στην περιοχή δραστηριότητας
της Εταιρίας στη Φωκίδα. Στόχος του
προγράµµατος είναι να επικαιροποιη-
θούν και να εµπλουτισθούν τα υπάρχο-
ντα βιβλιογραφικά στοιχεία για την προ-
στατευόµενη περιοχή της Γκιώνας µε
δεδοµένα εργασίας πεδίου και να εξα-
χθούν συµπεράσµατα για την ενδεχό-
µενη προσαρµογή της µεταλλευτικής
δραστηριότητας, ώστε να προστατευ-
θούν απειλούµενα και προστατευόµενα
είδη πανίδας.

• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για
την αποκατάσταση πρανών µε έντονη
κλίση (π.χ. µε κρηµνόφυτα είδη).

• Συγγραφή εγχειριδίου, σε συνεργασία µε
το WWF Ελλάς και το Εθνικό Ινστιτούτο
∆ασικών Ερευνών, για την αποκατάσταση
των ορυχείων και των πρανών των εθνι-
κών οδών.

Μερικά από τα αποτελέσµατα ερευνητι-
κών προγραµµάτων προηγούµενων
ετών δίνονται συνοπτικά παρακάτω:

• Εφαρµογή του εδαφοβελτιωτικού
Novihum στην αποκατάσταση µεταλλευτι-
κών σωρών στείρων υλικών (Φωκίδα). Το
Novihum µπορεί να παρέχει για µεγάλο
χρονικό διάστηµα άζωτο στο ριζικό σύστη-
µα των φυτών, σε αντίθεση µε τα ανόργα-
να λιπάσµατα. Tο πρόγραµµα ολοκληρώ-
θηκε το 2005 και συνεργάστηκαν η S&B
µε το Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµί-
ου Πατρών και το ερευνητικό κέντρο
Forschungsinstitut für Bergbaufolge-
landschaften Ε.V. (F.I.B.) της Γερµανίας. 

• Εντόπια είδη (Φωκίδα). Το πρόγραµµα
αυτό εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας για την
επαναφορά βλάστησης σε επιφάνειες
προς αποκατάσταση. Υλοποιείται σε
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και
Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων, το



38 Κοινωνικός Aπολογισµός 2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών (Τµήµα Βιολογίας - Τµήµα Βοτα-
νικής) και την ιδιωτική εταιρία  ∆ΕΛΦΟΙ
∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε. Το 2005 έγινε σηµα-
ντική πρόοδος και έχουν ήδη εξαχθεί
πολύτιµα συµπεράσµατα.

• Αποκατάσταση τοπίου σε ψευδαλπικές
περιοχές (Φωκίδα). Κατά το πρώτο έτος
εφαρµογής αυτού του προγράµµατος
στην Γκιώνα ξεκίνησε η απογραφή της
βλάστησης σε µεγάλα υψόµετρα και η
αξιολόγηση των ξυλωδών και ποωδών
ειδών της ψευδαλπικής ζώνης. Επιλέ-
χθηκαν 10 είδη φυτών, η φύτευση των
οποίων σε δοκιµαστική επιφάνεια σε
µεγάλο υψόµετρο προγραµµατίζεται για
την άνοιξη ή το φθινόπωρο του 2006.

• Επιλογή φυτών ανθεκτικών στη βόσκηση
(Μήλος). Στο πλαίσιο αυτού του προ-

γράµµατος έγινε παραγωγή των φυτών
Σχίνος, Ασπάλαθας, Ασφάκα, Αγριο-
φρυγανιά, Αλυµιά και Μηδική στο φυτώ-
ριο της Εταιρίας στη Μήλο. Ακολούθησε
φύτευσή τους σε δοκιµαστικές επιφάνει-
ες. Οι ερευνητικές εργασίες συνεχίζο-
νται µε την αναπαραγωγή και άλλων
ειδών ανθεκτικών στη βόσκηση, τόσο
στο φυτώριο της Μήλου όσο και στα
εργαστήρια του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

• Επίδραση της λίπανσης στην εξέλιξη των
υδροσπαρµένων επιφανειών (Μήλος).
Για το πρόγραµµα αυτό κατά το 2005
διαµορφώθηκαν πειραµατικές επιφάνει-
ες στο ορυχείο Τρογαλάς.

• Μελέτη της συµπεριφοράς τριών διαφο-
ρετικών µιγµάτων σπόρων υδροσποράς
σε επιφάνειες της Μήλου. ∆ιαµορφώθη-

καν τρεις πιλοτικές επιφάνειες, όπου
φυτεύθηκαν διαφορετικά µείγµατα σπό-
ρων υδροσποράς µε στόχο την αξιολό-
γησή τους στις κλιµατικές και εδαφικές
συνθήκες της Μήλου.

• Εγκατάσταση αµπελώνων σε αποκατα-
στηµένες επιφάνειες στη Μήλο. Με
άδεια της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας
Κυκλάδων για δηµιουργία 30 στρεµµά-
των ντόπιων οινοπαραγωγικών ποικι-
λιών αµπελιών, συνεχίσθηκε και το
2005 η φύτευση σε οριζόντιες αποκα-
τεστηµένες επιφάνειες στα ορυχεία
της Αγγεριάς και της Κουφής. Κύριες
ποικιλίες, που αναπαράγονται στο
φυτώριο Μήλου και χρησιµοποιούνται
στις παραπάνω επιφάνειες, είναι το
Ασύρτικο, ο Ροδίτης, το Σερφιώτικο και
η Μαντηλαριά.
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Συνεισφορά των προϊόντων της S&B 
στην προστασία του περιβάλλοντος

Ανάµεσα στις πολλές χρήσεις των προϊόντων που παράγει η S&B ξεχωρίζει µία ευρεία γκάµα εφαρµογών οι οποίες, στηριζόµενες στο
µοναδικό συνδυασµό των φυσικών ιδιοτήτων των βιοµηχανικών ορυκτών της, συµβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ορισµένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι:

Στις ιδιότητες του µπεντονίτη συµπεριλαµβάνονται η υδατοστεγανότητα, η υψηλή διογκωσιµότητα και η ικανότητα ιοντο-εναλλαγής. Ο συν-
δυασµός αυτός τον καθιστά ως το καταλληλότερο υλικό για τη στεγάνωση των πυθµένων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων,
διασφαλίζοντας τη µακροχρόνια προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση. Επίσης για την επεξεργασία υγρών και βιοµηχανικών
αποβλήτων, καθώς ο µπεντονίτης προσροφά τα βαρέα µέταλλα ή τυχόν οργανικούς ρυπαντές (π.χ. στην αποµελάνωση  χαρτιών από ανα-
κύκλωση). Λόγω της υψηλής πλαστικότητάς του, χρησιµοποιείται επίσης ως προστατευτικό περίβληµα γύρω από δοχεία που περιέχουν
ραδιενεργά υλικά, εµποδίζοντας τη µετάδοση µεγάλων πιέσεων και εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη στεγανότητα των δοχείων. 

Αντίστοιχες ιδιότητες έχει και ο ζεόλιθος, ο οποίος δεσµεύει τα ιόντα της αµµωνίας (ΝΗ4+), τα βαρέα µέταλλα και βοηθά στη βιολογική
επεξεργασία και στον καθαρισµό των αποβλήτων.

Ο διογκωµένος περλίτης χάρη στο υψηλό πορώδες του, τη χηµική καθαρότητα, σταθερότητα και  αδράνειά του, καθώς και τη δυνατότη-
τα συγκράτησης νερού στους πόρους του, αποτελεί άριστο υλικό ως µέσο διήθησης για τη διαύγαση υγρών αλλά και για τη µείωση του
νερού που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους.

Η χρήση του βωξίτη για την παραγωγή πετροβάµβακα ανήκει και αυτή στις έµµεσες περιβαλλοντικές εφαρµογές, αφού αποτελεί υλικό
µε ιδιαίτερες µονωτικές ιδιότητες και υψηλή θερµοκρασία τήξης, σύµφωνο µε τις προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγιεινής της Ε.Ε., γεγονός
που το καθιστά ανθεκτικό σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, αντικαθιστώντας έτσι κάποιο άλλο µη περιβαλλοντικά ορθό υλικό.

Στόχοι της ∆ιοίκησης της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
για το περιβάλλον το 2006:

• Υποστήριξη της δυνατότητας ανάπτυξης µεταλλευτικής δραστηριότητας σε προστατευόµενες περιοχές Natura.

• Πιλοτική εφαρµογή τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της αποκατάστασης τοπίου. 

• Προώθηση ερευνητικών προγραµµάτων για τελειοποίηση της τεχνικής αποκατάστασης ορυχείων. 

• Αξιολόγηση τεχνικών αποκατάστασης πρανών µε έντονη κλίση. 
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ΗS&B γνωρίζει πως καµία οικονοµική
δραστηριότητα δεν µπορεί να ευδο-
κιµήσει µακροχρόνια χωρίς την

αποδοχή και τη συνοχή της κοινωνίας στην
οποία επιχειρείται. Για το λόγο αυτό, τα κοινω-
νικά προγράµµατα και οι χορηγικές πρακτι-
κές της S&B αποτελούν προϊόν προσεκτικού
σχεδιασµού και αξιολόγησης από έµπειρα
στελέχη της, µε τη χρήση κατάλληλων εργα-
λείων και µε γνώµονα τις ανάγκες και τις ιδι-
αιτερότητες των τοπικών κοινωνιών ή των
οµάδων, προς τις οποίες απευθύνονται.

Η κοινωνική πολιτική της Εταιρίας, όπως
και ο ετήσιος απολογισµός των σχετικών
δράσεων, δίνει έµφαση στις δραστηριότη-
τες της Ελλάδας, για διάφορους λόγους:

• Η δραστηριότητα της Εταιρίας ξεκίνησε
στην Ελλάδα - στη Μήλο και στη Φωκί-
δα - πριν από 71 χρόνια. Η ανάπτυξή
της ήταν πάντοτε συνυφασµένη µε
δράσεις  κοινωνικής µέριµνας για τις
τοπικές κοινωνίες.

Έτσι, η σηµερινή κοινωνική δραστηριότη-
τα στις περιοχές αυτές έχει οικοδοµηθεί
πάνω σε γερές βάσεις πολλών ετών και
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της λει-
τουργίας της Εταιρίας. Αυτό που έχει
αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι η φύση
των προγραµµάτων και των πρωτοβου-
λιών που αναπτύσσονται, αλλά και ο τρό-
πος ανάπτυξής τους.

• Η καρδιά και ο πυρήνας της S&B βρί-
σκονται στην Ελλάδα, όπου εντοπίζεται
το µεγαλύτερο κοµµάτι της εξορυκτικής
της δραστηριότητας και εδρεύουν τα
κεντρικά γραφεία του Οµίλου και η Ανώ-
τατη ∆ιοίκηση. Αυτό, αναπόφευκτα, οδη-
γεί σε µεγαλύτερη έµφαση για την ανά-
πτυξη σχετικών ενεργειών στην Ελλάδα.

• Η διεθνής παρουσία του Οµίλου σε
πάρα πολλές χώρες έχει αναπτυχθεί
κυρίως τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η
σχετική βαρύτητα της δραστηριότητας
των επιµέρους θυγατρικών ή συνδεδε-

µένων εταιριών σε καθεµία από τις
χώρες αυτές δεν είναι τόσο µεγάλη όσο
στην Ελλάδα, είτε διότι οι ίδιες οι χώρες
είναι πάρα πολύ µεγάλες σε σχέση µε το
µέγεθος της δραστηριότητας της Εται-
ρίας είτε διότι η δραστηριότητα αυτή
καθαυτή δεν έχει σηµαντικές κοινωνι-
κές επιδράσεις (π.χ. ένα κέντρο διανο-
µής δεν έχει την ίδια επίδραση µε ένα
µεταλλείο κ.λπ.).

Στόχος της S&B είναι να διευρύνει στα-
διακά και οργανωµένα την κοινωνική πολι-
τική της και σε άλλες γεωγραφικές περιο-
χές δραστηριότητας του Οµίλου, µε κριτή-
ριο ένα πλέγµα αλληλεξαρτώµενων παρα-
γόντων όπως: α) το µέγεθος της συγκε-
κριµένης χώρας και της εκεί δραστηριότη-
τας της S&B, β) τον αντίκτυπο που µπορεί
να έχει η δραστηριότητα της S&B στη
συγκεκριµένη περιοχή, γ) τις κοινωνικές
ανάγκες που εντοπίζονται, δ) το επίπεδο
ανάπτυξης σε κοινωνικά θέµατα, στις ανα-
πτυσσόµενες κυρίως χώρες, κ.λπ.
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Κοινωνική Συνεισφορά

Μήλος

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου
Το 2005 ήταν µία ακόµη καλή χρονιά για το
Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου (ΜΜΜ), το
οποίο δέχθηκε περισσότερους από 10.000
Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες. 

Εκτός από πόλο έλξης των επισκεπτών της
Μήλου, η S&B επιδιώκει να καταστήσει το
χώρο του ΜΜΜ ένα χώρο εκπαίδευσης
και κοινωνικού «γίγνεσθαι» για τους κατοί-
κους του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό και ακο-
λουθώντας την πολιτική που εφαρµόζεται
από την ίδρυσή του, οργάνωσε και χορήγη-
σε και το 2005 εκπαιδευτικά προγράµµατα
και δραστηριότητες για τους µαθητές της
Μήλου αλλά και για τους νεαρούς επισκέ-
πτες του Μουσείου γενικότερα.

Συγκεκριµένα, στις αρχές του έτους, πραγ-
µατοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Πέτρωµα, ορυκτό, µετάλλευµα: Ο
ρόλος τους στην καθηµερινή µας ζωή»
σε συνεργασία µε το Βιοτεχνικό – Βιοµηχανι-
κό Εκπαιδευτικό Μουσείο που εδρεύει στο

Λαύριο. Περίπου 350 µαθητές από σχολεία
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης Μήλου παρακολούθησαν µε
επιτυχία το πρόγραµµα αυτό. Μέσω ποικίλων
µουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων ανά-
λογων της ηλικίας τους, οι µαθητές είχαν την
ευκαιρία να εξερευνήσουν και να ανακαλύ-
ψουν τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηρι-
στικά των ορυκτών, από τις συλλογές του
µουσείου, συνδέοντας το καθένα µε τη χρη-
σιµότητά του στην καθηµερινή ζωή.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δηµιουρ-
γήθηκε για τους νεαρούς επισκέπτες του
ΜΜΜ µία ακόµα εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα σχετική µε το Περιβάλλον της Μήλου
σε εκθεσιακό χώρο αφιερωµένο στην απο-
κατάσταση τοπίου µετά από εξορυκτικές
δραστηριότητες. Το πρόγραµµα συµπερι-
λάµβανε τη συµπλήρωση εκπαιδευτικού
φυλλαδίου µε πληροφορίες για το περιβάλ-
λον και τα φυτά της Μήλου, τις οποίες µπο-
ρούσαν να ανακαλύψουν σε ειδικά πόστερ
αναρτηµένα στο χώρο. Στη συνέχεια, κάθε
παιδί µπορούσε να φυτέψει σε γλάστρα ένα
φυτό της Μήλου, µεγαλωµένο στο φυτώριο

της S&B, χρησιµοποιώντας τύρφη και προϊ-
όντα περλίτη από τη Μήλο. Το φυτό στη
συνέχεια προσφερόταν στο παιδί, ως ενθύ-
µιο της επίσκεψής του στο Μουσείο.

Το ΜΜΜ επιδιώκει συνεχώς τη δικτύωσή
του µε άλλους παρεµφερείς φορείς. Έτσι,
ως µέλος του ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών
Μουσείων, συµµετείχε σε συνέδριο που
διοργανώθηκε το Σεπτέµβριο του 2005 
στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, µε θέµα
«Λειτουργία Μουσείων σε Νησιά». 
Το ∆ίκτυο των Ευρωπαϊκών Μουσείων λει-
τουργεί υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της
Ευρώπης και ανέλαβε αυτή την πρωτοβου-
λία µε στόχο, την ανταλλαγή κοινών προ-
βληµατισµών και ιδεών γύρω από τη λει-
τουργία και την οργάνωση µουσείων που
δραστηριοποιούνται σε νησιά. 

Τη διοργάνωση του επόµενου συνεδρίου
της ίδιας θεµατικής ενότητας ανέλαβε το
Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου µε χορηγό
την S&B, και θα πραγµατοποιηθεί στο
«Συνεδριακό Κέντρο Μήλου – Γεώργιος
Ηλιόπουλος», το Σεπτέµβριο του 2006.

Η κοινωνική στρατηγική της S&B στοχεύει στη σταδιακή µετεξέλιξή
της από «εταιρία µε κοινωνικές ευαισθησίες», σε «εταιρία-ενεργό
πολίτη» και µε προοπτική προς την «εταιρία-ενεργό συνεταίρο». 
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Συνεδριακό Κέντρο Μήλου 
– Γεώργιος Ηλιόπουλος
Στους χώρους του «Συνεδριακού Κέντρου
Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος» φιλοξενή-
θηκαν το 2005 ποικίλα συνέδρια και εκδη-
λώσεις µε χορηγία της S&B. Πραγµατοποι-
ήθηκαν συνολικά 5 συνέδρια και 20 άλλες
εκδηλώσεις. Ο συνολικός αριθµός επισκε-
πτών µέσα στο 2005 πλησίασε τα 3.500
άτοµα, ενώ ο συνολικός αριθµός επισκε-
πτών, από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα,
έφτασε τις 25 χιλιάδες. Επιπλέον, όπως
κάθε χρόνο, ο Αναπτυξιακός και Εκσυγχρο-
νιστικός Σύλλογος Μήλου πραγµατοποίησε
στο χώρο διάφορες δραστηριότητες, όπως
προβολή ταινιών στο πλαίσιο της Κινηµατο-
γραφικής Λέσχης του, µαθήµατα πινγκ-
πονγκ για παιδιά και ενήλικες, µαθήµατα
ψηφιδωτού για κατοίκους της Μήλου κ.λπ.

Βραβείο Εθελοντισµού και Κοινωνικής
Προσφοράς & Υποτροφία Σπουδών 
Λειτούργησαν για τέταρτη χρονιά, το Βρα-
βείο Εθελοντικής και Κοινωνικής Συνει-
σφοράς και η Υποτροφία Σπουδών «Ανα-
στασία Αντωνιάδου», τα οποία έχει θεσπίσει

η Εταιρία, τιµώντας και αναδεικνύοντας τη
δράση και το εθελοντικό έργο µιας πρόω-
ρα χαµένης γυναίκας-στελέχους της Εται-
ρίας µε πλούσια κοινωνική προσφορά και
δράση στη Μήλο.

Το Βραβείο Εθελοντισµού και Κοινωνικής
Προσφοράς απονέµεται σε εργαζόµενο της
Εταιρίας στη Μήλο αδιακρίτως φύλου και επι-
βραβεύει µια κορυφαία πράξη εθελοντικού
κοινωνικού έργου προς την τοπική κοινωνία.
Η Υποτροφία Σπουδών επιβραβεύει την προ-
σπάθεια και το ήθος µιας απόφοιτης των
Λυκείων Μήλου ή Κιµώλου, η οποία εισήχθη
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της
χώρας. Και οι δύο διακρίσεις απονέµονται
από θεσµοθετηµένο σχήµα συνεργασίας της
Εταιρίας µε την τοπική κοινότητα του νησιού.

Τοπικές χορηγικές δράσεις 
Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μήλου συνεχί-
στηκε για 12η διαδοχική χρονιά. Το φεστι-
βάλ ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της S&B και
έκτοτε αποτελεί χαρακτηριστική πολιτιστική
δραστηριότητα του καλοκαιριού και πόλο
έλξης τουριστών, επισκεπτών αλλά και των

ίδιων των κατοίκων. Η ευθύνη της διοργά-
νωσης του φεστιβάλ πέρασε πριν δύο χρό-
νια στους τοπικούς φορείς και στο ∆ήµο
Μήλου, αλλά η S&B εξακολουθεί να είναι η
Μεγάλη Χορηγός. Το 12ο φεστιβάλ Μήλου
περιλάµβανε µουσικές συναυλίες, θεατρι-
κές παραστάσεις, βραδιά παραδοσιακών
χορών, διάφορες εκθέσεις.

Κορυφαίες εκδηλώσεις, οι οποίες πραγµα-
τοποιήθηκαν στο «Συνεδριακό Κέντρο
Μήλου – Γ. Ηλιόπουλος» ήταν η συναυλία
του διεθνούς φήµης έλληνα πιανίστα Γιάννη
Βακαρέλη µε τη συνοδεία του «Νέου Ελλη-
νικού Κουαρτέτου», καθώς και η µουσική
βραδιά µε το καλλιτεχνικό συγκρότηµα
«Λαβύρινθος» του ιρλανδικής καταγωγής
λυράρη Ross Daly.

Συνεχίστηκε και κατά το 2005 η σηµαντική
συνεισφορά της S&B στην ενίσχυση ποικί-
λων πρωτοβουλιών και έργων στη Μήλο,
µε δωρεές προς εκπαιδευτικούς, εκκλη-
σιαστικούς και αθλητικούς φορείς, οικονο-
µική και τεχνική συµβολή σε έργα υποδο-
µής του νησιού κ.λπ.
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Φωκίδα

Πρωτοβουλία Φωκίδα
Κατά το 2005, δεύτερο έτος λειτουργίας
της, η «Πρωτοβουλία Φωκίδα» επέδειξε
σηµαντικό έργο. Οι κυριότερες δράσεις της
χρονιάς που µας πέρασε περιλαµβάνουν:

• Επιτυχή συνέχιση του βασικού άξονα
δραστηριοποίησης της Πρωτοβουλίας,
δηλαδή του Προγράµµατος ∆ράσης
«Ελιά». Στη διάρκεια του έτους υλοποιή-
θηκε σειρά ενεργειών του Προγράµµα-
τος και πραγµατοποιήθηκαν δέκα συνα-
ντήσεις της σχετικής Οµάδας Εργασίας.

• Ανάληψη υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
έργου SPACE που εγκρίθηκε τον Ιούλιο
του 2005. Το έργο SPACE αποσκοπεί στη
δηµιουργία ενός συστήµατος περιβαλλο-
ντικής και πολιτισµικής προστασίας Μεσο-
γειακών περιοχών µε κοινά χαρακτηριστι-
κά. Συντονιστής του προγράµµατος είναι
η ∆ηµοτική Αρχή της Latina στην Ιταλία.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η Πρωτο-
βουλία Φωκίδα έχει εντάξει τη µελέτη
οργάνωσης ενός σύγχρονου Μουσείου
Ελιάς στην περιοχή της Άµφισσας.

• ∆ηµιουργία τον Ιούνιο του 2005 και-
νούργιας Οµάδας Εργασίας για τους
«Ορεινούς Όγκους», µε στόχο την
ανάδειξη των ορεινών όγκων της περιο-
χής µέσα από τη συντονισµένη συνεργα-
σία των εµπλεκόµενων ∆ήµων. Στο πλαί-
σιο της οµάδας αυτής έχουν γίνει, µετα-
ξύ άλλων, διερευνητικές συζητήσεις µε
ηγετικές εταιρείες εναλλακτικού τουρι-
σµού, καθώς επίσης και οργανωµένες
επισκέψεις σε άλλους ορεινούς ∆ήµους
για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και
προβληµατισµών. Επίσης, η Πρωτοβου-
λία Φωκίδα έγινε µέλος του European
Mountain Forum (EMF), ενός Μη Κυβερ-
νητικού Οργανισµού µε αποστολή να
προάγει την ιδέα της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης των ορεινών περιοχών της Ευρώ-
πης, καθώς και την προβολή σχετικών
καλών πρακτικών. Στο δίκτυο συµµετέ-
χουν 1.582 ειδικοί σε θέµατα ορεινών
περιοχών και 131 οργανισµοί.

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένου διαδικτυα-
κού τόπου: www.infokida.gr.

• Συµµετοχή του ∆ήµου Λιδορικίου σε πρό-
ταση για το ευρωπαϊκό έργο “PARKS &

ECONOMY” στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος CADSES-INTERREG IIIB, που συντο-
νίζεται από την Aufbauwerk Region
Leipzig GmbH στη Γερµανία. Στο πλαίσιο
του έργου προβλέπεται η εκπόνηση µελε-
τών και η ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των
εταίρων για τη δηµιουργία περιβαλλοντι-
κών πάρκων στις εµπλεκόµενες περιοχές. 

• Συµµετοχή της Πρωτοβουλίας και σε
άλλες προτάσεις για χρηµατοδότηση από
ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως η «Προ-
βολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων Ορει-
νής ∆ωρίδας» και το έργο "Système
Télématique du Monitorage Transnational
de l’Ambiance Méditerranéen"

Η S&B, εκτός από την ενεργό συµµετοχή
της, κάλυψε εξ ολοκλήρου τα έξοδα λει-
τουργίας της Πρωτοβουλίας Φωκίδα. Χρη-
µατοδότησε επίσης την αγορά του εξοπλι-
σµού παραδοσιακού ελαιοτριβείου και τα
έξοδα αποσυναρµολόγησης και µεταφο-
ράς του σε νέο χώρο, προκειµένου να χρη-
σιµοποιηθεί στο Μουσείο Ελιάς που προ-
γραµµατίζεται.

Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου δηµιουργήθηκε και διαµορφώθηκε από την
S&B για να τιµήσει και να προβάλει τη µακραίωνη µεταλλευτική ιστορία και παρά-
δοση του νησιού. Λειτουργεί µε δαπάνες της Εταιρίας σε ιδιόκτητο κτίριο στον
Αδάµαντα της Μήλου από το 1998.

To Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος» δηµιουργήθηκε το 2000
από την κυρία Καίτη Κυριακοπούλου, Επίτιµη Πρόεδρο της S&B σήµερα, στη
µνήµη του πατέρα της και συνιδρυτή της S&B. Η Εταιρία υποστηρίζει τη λειτουρ-
γία του Συνεδριακού Κέντρου και είναι χορηγός πολλών εκδηλώσεων που γίνο-
νται σ’ αυτό.

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας–Vagonetto δηµιουργήθηκε και διαµορφώθηκε
από την S&B µε δαπάνες της Εταιρίας, ως αφιέρωµα στην ιστορία αξιοποίησης
του ελληνικού βωξίτη, και επιδιώκει να καταστεί πόλος έλξης πολλών επισκεπτών
στην ευρύτερη περιοχή. Το πρωτότυπο και πολύπλευρα ενδιαφέρον αυτό θεµατι-
κό πάρκο λειτουργεί µέσα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Φωκίδα, από το
φθινόπωρο του 2003. 

Η Πρωτοβουλία Φωκίδα αποτελεί µία Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύ-
θηκε το ∆εκέµβριο του 2005 µε πρωτοβουλία της S&B και του ∆ήµου Άµφισσας
και στην οποία συµµετέχουν ακόµη οι ∆ήµοι Γραβιάς, ∆ελφών, Λιδορικίου και το
Επιµελητήριο Φωκίδας. Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της οικονο-
µικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.



44 Κοινωνικός Aπολογισµός 2005

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας -
Vagonetto
Το 2005, το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκί-
δας συνέχισε για τρίτη χρονιά την επιτυχή
πορεία του µε αυξανόµενο αριθµό επισκε-
πτών, που έφθασε τα 7.500 άτοµα, εκ των
οποίων τα 3.400 ήταν παιδιά, συµβάλλο-
ντας έτσι στην τουριστική και πολιτιστική
ανάπτυξη της περιοχής.

Τοπικές χορηγικές δράσεις
Ιδιαίτερη συνεισφορά στην περιοχή της
Φωκίδας µέσα στο 2005 ήταν η κάλυψη
από την Εταιρία της δαπάνης αγοράς
µηχανήµατος µέτρησης οστικής πυκνότη-
τας από το Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας,
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην
αναβάθµιση του Νοσοκοµείου και καλύ-
πτοντας µια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. 

Συνεχίστηκε η τοπική κοινωνική προσφορά
µε οικονοµικές ενισχύσεις σε δήµους και
κοινότητες προκειµένου να χρηµατοδοτη-
θούν κατασκευαστικά έργα και πολιτιστικές

εκδηλώσεις. Επίσης, ενισχύθηκαν οικονο-
µικά αθλητικοί σύλλογοι και δήµοι. Χρηµα-
τοδοτήθηκαν έργα σε ιερούς ναούς που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και ενι-
σχύθηκαν διάφοροι φορείς-σύλλογοι για
την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς
επίσης σχολεία µε την παροχή πετρελαίου
θέρµανσης.

Ευρύτερες χορηγικές
δράσεις
Στον τοµέα της παιδείας και των επι-
στηµών η S&B στήριξε οικονοµικά τα προ-
γράµµατα υποτροφιών του Αµερικανικού
Ιδρύµατος Φούλµπραϊτ (Fulbright) και της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, καθώς
και τον 11ο Φοιτητικό ∆ιαγωνισµό του
περιοδικού Οικονοµική Επιθεώρηση που
είχε τίτλο «Ποιότητα Ζωής στην Ελλάδα του
21ου αιώνα».

Στην τέχνη και στον πολιτισµό, ενίσχυσε
το έργο της “Ορχήστρας των Χρωµάτων”
και ήταν χορηγός της ζωγραφικής έκθεσης

“Μεταλλωρύχοι” µε έργα του Κώστα Μαλά-
µου, ενός από τους πλέον σηµαντικούς
Έλληνες εικαστικούς, που πραγµατοποιή-
θηκε στο Χώρο Τέχνης Εικαστικός Κύκλος.

Στον τοµέα της διάσωσης και διάδοσης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενίσχυσε το
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα
καθώς και το Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστο-
ρικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), µη κερδοσκοπικό
σωµατείο µε σκοπό τη συλλογή, την ταξινό-
µηση και την έκδοση αρχειακού και έντυ-
που υλικού για τη διάσωση της εθνικής
πνευµατικής κληρονοµιάς.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης περιβαλλο-
ντικών δράσεων συνέχισε για αλλη µιά
χρονιά τη συνεργασία της µε το World
Wildlife Fund (WWF), αναλαµβάνοντας το
συνολικό κόστος έκδοσης εγχειριδίου, που
θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2007
και θα αφορά την αποκατάσταση περιοχών
οι οποίες έχουν υποστεί εξορυκτικές εργα-
σίες και άλλα τεχνικά έργα.
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Στον τοµέα της υγείας ενίσχυσε τις δράσεις
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, και
συγκεκριµένα το Κέντρο Πρόληψης και
έγκαιρης ∆ιάγνωσης του καρκίνου, ενώ στή-
ριξε το έργο της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, µε την προµήθεια ιατρι-
κού εξοπλισµού στην Αλλεργιολογική Μονά-
δα. Ακόµη ενίσχυσε οικονοµικά τις δράσεις
του Συνδέσµου Θεραπευτικής Ιππασίας
Ελλάδας, που στόχο έχει να βοηθήσει άτοµα
µε κινητικά προβλήµατα, βασιζόµενη σε
εναλλακτικά προγράµµατα αποκατάστασης.

Για άλλη µια χρονιά η S&B στάθηκε δίπλα σε
κοινωνικές οµάδες που αντιµετωπίζουν είτε
σοβαρά προβλήµατα υγείας, είτε έχουν
υποστεί τις συνέπειες φυσικών θεοµηνιών,
όπως το «τσουνάµι» που έπληξε την Ν.Α.
Ασία το ∆εκέµβριο του 2004. Για τα θύµατά
του υποστήριξε µε το ποσό των €50.000
πρόγραµµα της Unicef για τη δηµιουργία
κέντρων προστασίας ορφανών και εγκατα-
λελειµµένων παιδιών στην ευρύτερη περιο-
χή της Νοτιανατολικής Ασίας.

Ακόµη, συνέχισε την πολυετή στήριξη του
έργου της Εταιρίας Προστασίας Σπαστι-
κών, του Θεραπευτικού Προγράµµατος
Παρέµβαση, του Κέντρου Επαγγελµατικής
Αποκατάστασης Ατόµων µε Ειδικές Ανά-
γκες, καθώς επίσης της Actionaid, ενώ
ανέλαβε και φέτος το κόστος συντήρησης
του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο 6ος
Παιδικός Σταθµός του ∆ήµου Αχαρνών.

Στην προσπάθεια προώθησης και ενίσχυ-
σης της επιχειρηµατικότητας, συνέβαλ-
λε στο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρίας Ανω-
τάτων Στελεχών Επιχειρήσεων καθώς και
στις δράσεις του Επιχειρηµατικού Συµβου-
λίου Ελλάδας – Κίνας. Ακόµη συµµετείχε
στην πραγµατοποίηση του Ανοικτού
Φόρουµ για την Ανταγωνιστικότητα και
Ανάπτυξη, που διοργανώθηκε µε πρωτο-
βουλία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµη-
χανιών (ΣΕΒ), σε µία προσπάθεια ευαισθη-
τοποίησης της ελληνικής κοινωνίας στα
κρίσιµα ζητήµατα της ανταγωνιστικότητας
και της ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά φέτος, τα Χριστούγεν-
να του 2005 η Εταιρία προτίµησε, αντί
για επιχειρηµατικά δώρα να εξασφαλί-
σει µέσω δωρεάς €50.000 στη Unicef,
το σχολικό εξοπλισµό για 10.000 παιδιά
στην Ουγκάντα, πιστεύοντας ότι η χαρά
της εκπαίδευσης που θα προσφέρει µε
την δωρεά της σε αυτά τα παιδιά είναι
πολλαπλάσια της µικρής χαράς που
δίνει ένα επιχειρηµατικό δώρο. Η Unicef
ελπίζει µε αυτή την πρωτοβουλία, να
θέσει τις βάσεις για µια νέα µορφή
συνεργασίας µε εταιρίες-χορηγούς, οι
οποίες θα αναλαµβάνουν συγκεκριµέ-
νες δράσεις σε περιοχές, όπου οι κάτοι-
κοι και ιδιαίτερα τα παιδιά, αντιµετωπί-
ζουν έντονα προβλήµατα διαβίωσης.

∆ράσεις εκτός Ελλάδας

Στη Γερµανία η S&B ενίσχυσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού του Βερολίνου, µε την ευκαιρία του εορτασµού των 10 ετών από
την ίδρυσή του ως επίσηµου εθνικού πολιτιστικού αντιπροσώπου, µε έντονη παρουσία σε ολόκληρη τη γερµανόφωνη Ευρώπη. 

Στη Γεωργία προχώρησε σε σειρά χορηγιών για έργα στο χωριό Mt’ispiri, το οποίο γειτνιάζει µε την περιοχή της εξορυκτικής
της δραστηριότητας. Μερικές από αυτές ήταν ανακαίνιση της στέγης του σχολείου, επισκευή του δρόµου, καθώς και
παροχή βοήθειας σε σειρά φορέων και ιδρυµάτων της περιοχής, όπως ο παιδικός σταθµός,  η ελληνογεωργιανή εφηµερίδα,
η Σχολή Αθλητισµού, το Ορφανοτροφείο, η Εκκλησία κ.λπ.

Στην Κίνα, και συγκεκριµένα στην περιοχή Xinyang όπου η S&B έχει εξορυκτικές εγκαταστάσεις, η κοινωνική δραστηριότητα
κατά το 2005 εστίασε τόσο στο προσωπικό όσο και στην τοπική κοινότητα. Η Εταιρία παρείχε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
στο προσωπικό της και παροχές στα παιδιά των εργαζοµένων, ενώ στην τοπική κοινωνία συνεισέφερε σε έργα υποδοµής
(π.χ. συντήρηση δρόµων κ.ά.).
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Στον παρακείµενο πίνακα παρουσιάζεται η προσπάθεια της S&B να συγκρίνει το περιεχόµενο του Κοινωνικού και Ετήσιου Απολογισµού της για
το 2005 µε τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών για Απολογισµούς Βιωσιµότητας του Global Reporting Initiative (2002 Sustainability
Reporting Guidelines), και µε το υπό εξέλιξη προσάρτηµα για τον εξορυκτικό και µεταλλευτικό κλάδο (Global Reporting Initiative, Mining and
Metals Sector Supplement, Pilot Version 1.0 – February 2005). 

Η S&B δεν έχει αποφασίσει να καταρτίζει τον Απολογισµό της σε συµφωνία (in accordance) µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting
Initiative (GRI). Ο Κοινωνικός Απολογισµός της καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες της S&B στην Ελλάδα, όπως σαφώς ορίζεται στις επί µέρους
ενότητές του, καθώς αρκετά από τα συστήµατα καταγραφής των σχετικών επιδόσεων του Οµίλου παγκοσµίως βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Κατά την ανάγνωση του πίνακα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
• Η σύγκριση έχει γίνει εξετάζοντας το κατά πόσο οι απαιτήσεις του GRI καλύπτονται από τον Κοινωνικό και τον Ετήσιο Απολογισµό

2005, καθώς και από τα µέσα ενηµέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες του Οµίλου τα οποία διαθέτει η Εταιρία και ενηµερώνονται
τακτικά (π.χ. Ετήσιο ∆ελτίο 2005, ιστοσελίδα εταιρίας).

• Οι δείκτες επίδοσης που αναφέρονται είναι οι κύριοι δείκτες κατά GRI. Σε περίπτωση που η Εταιρία καλύπτει κάποιον από τους επιπλέον
δείκτες του GRI, αυτός έχει συµπεριληφθεί.
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Πίνακας Σύγκρισης
µε Απαιτήσεις του GRI

Απαιτήσεις & ∆είκτες επίδοσης Αναφορά στον Μερική αναφορά στον Καµία αναφορά 

που υποδεικνύει το GRI Απολογισµό 2005 της S&B Απολογισµό 2005 της S&B στον Απολογισµό 2005 της S&B

1. Όραµα & Στρατηγική 1.1 & 1.2

2. Προφίλ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.7, 2.20 2.9, 2.18, 2.21

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,

2.17, 2.19, 2.22

3. ∆οµή ∆ιακυβέρνησης 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.4, 3.18 3.9 - 3.13, 3.16, 3.17

και ∆ιαχειριστικά Συστήµατα 3.8, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20

4. Πίνακας περιεχοµένων GRI Ο παρών πίνακας

∆είκτες Οικονοµικής Επίδοσης EC1, EC2, EC3, EC6, EC8 EC4, EC5, EC7, 

EC9, EC10, MM1, MM2

∆είκτες Περιβαλλοντικής EN14, EN23, EN35 ΕΝ10 ΕΝ1, ΕΝ2, ΕΝ3, ΕΝ4, ΕΝ5, ΕΝ6,

Επίδοσης ΕΝ7, ΕΝ8, ΕΝ9, ΕΝ11, ΕΝ12, ΕΝ13,

ΕΝ15, ΕΝ16, ΜΜ3, ΜΜ4, ΜΜ5, ΜΜ6

∆είκτες Κοινωνικής Επίδοσης LA6, LA7, LA11, LA12, SO1 LA1, LA2, LA5, LA9, MM12 LA3, LA4, LA8, LA10, HR1 - HR4, 

HR5, HR6, HR7, SO2, SO3, PR1,

PR2, PR3, MM7, MM8, MM9,

MM10, MM11, MM13

•∆είκτης υπό διαµόρφωση

•Η πληροφόρηση που απαιτεί ο δείκτης εµπεριέχεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τις οποίες συντάσσει
η Εταιρία για κάθε εξορυκτική της δραστηριότητα στην Ελλάδα, και είναι προσβάσιµη στο κοινό µέσω των αρµόδιων επίσηµων φορέων.

•∆είκτης που δεν αφορά τη δραστηριότητα της S&B µέχρι σήµερα ή καλύπτεται από νοµική υποχρέωση προς την οποία
η Εταιρία συµµορφώνεται.



Για σχόλια, πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος
Απολογισµού, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την:

Μυρτώ Κονταξή
∆ιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας

Ανδρέα Μεταξά 15,
145 64 Κηφισιά, Τ.Θ. 51528
τηλ.: 210 6296293
fax: 210 6296074
e-mail: csrcomm@sandb.com
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