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Η παρούσα έκδοση του Απολογισμού
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 περιγράφει
με σαφήνεια και διαφάνεια τον τρόπο με τον
οποίο η KLEEMANN αντιμετωπίζει συνολικά
τις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές προκλήσεις. Ο Απολογισμός
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της
Εταιρίας στην Ελλάδα και γίνεται συνοπτική
αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που
αφορούν στον Όμιλο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
όρος «Εταιρία» αναφέρεται στην ΚΛΕΜΑΝ
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Ο παρών Απολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για
Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/
Αειφορίας του διεθνούς οργανισμού Global
Reporting Initiative (GRI Standards). Για
τον προσδιορισμό του περιεχομένου του
παρόντα Απολογισμού εφαρμόστηκαν οι
παρακάτω Αρχές, όπως ορίζονται από το
πλαίσιο οδηγιών GRI Standards:

Αρχή της «ανταπόκρισης στις ανάγκες
των συμμέτοχων»

το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Το 2018, το οικολογικό αποτύπωμα εκπομπής CO2

Τα σημαντικά θέματα αφορούν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα. Στις
δράσεις και τον καθορισμό στόχων για την
προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης δεν
περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν
σε θυγατρικές εταιρίες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή
άλλους τρίτους. Στόχος της Εταιρίας είναι ο
Απολογισμός να εκδίδεται σε ετήσια βάση.

από την κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 6,89% ενώ ταυτόχρονα η KLEEMANN

Περιορισμοί και σημαντικές αλλαγές

εξασφάλισε, Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
2018 της KLEEMANN καλύπτει ένα μεγάλο
εύρος θεμάτων που άπτονται του οικονομικού,
περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της Εταιρίας. Δεν υφίσταται κάποιος
συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το
πεδίο ή το όριο του Απολογισμού.

Με περισσότερα από 35 χρόνια δραστηριότητας, έχοντας καθιερωθεί ως μια από
τις σημαντικότερες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά ανελκυστήρων, η KLEEMANN
δραστηριοποιείται με γνώμονα τις εταιρικές αξίες της και βασικό πυλώνα ανάπτυξής της,
την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
Σε ένα εθνικό και διεθνές περιβάλλον γεμάτο κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, κύριο
μέλημά μας είναι να παραμείνουμε μια υγιής και βιώσιμη επιχείρηση που θα δημιουργήσει
προστιθέμενη αξία για όλους, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.
Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η διαρκή ανάπτυξη των εργαζομένων μας και
επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση τους. Συγκεκριμένα, το 95% των εργαζομένων
μας συμμετέχουν σε εκτενή προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
ετησίως, ενώ από το 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή προγράμματος καθοδήγησης “Coaching”
σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Συνολικά, το 2018,
πραγματοποιήθηκαν 19.792 ώρες εκπαίδευσης.
Επενδύουμε διαχρονικά σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να παράγουμε προϊόντα και
υπηρεσίες, καινοτόμα, ασφαλή και υψηλής ποιότητας, που συνεισφέρουν στην ορθολογική
διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων, μειώνοντας

Ενέργειας (ΑΠΕ), πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών
καταναλώσεών της έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από ΑΠΕ.
Δεσμευόμαστε για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας με μηδενικά ατυχήματα
και επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του συνόλου των
εργαζόμενων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε μέτρα πρόληψης
και προστασίας.
Υλοποιούμε δράσεις υψηλής κοινωνικής αξίας που ενισχύουν την αρμονία στη συνύπαρξή
μας με τις τοπικές κοινότητες και την ανάπτυξή τους.
Στη φετινή, τρίτη έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχει
συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων και πρωτοβουλιών αναφοράς,
ανά τομέα εταιρικής υπευθυνότητας, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι στρατηγικές μας
προτεραιότητες στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η εταιρική υπευθυνότητα στην KLEEMANN επεκτείνεται στον τρόπο που λειτουργούμε,
διαχειριζόμαστε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο και μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας
αποτύπωμα. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια διαδιδκασία συνεχούς μάθησης
και αυτοβελτίωσης που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας, ανανεώνει και ενισχύει την
«κοινωνική μας άδεια» να επιχειρούμε, θέτοντας το δρόμο για τη δημιουργία αξίας για όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Γιάννης Σανιδιώτης
Γενικός Διευθυντής Ομίλου

Στο πλαίσιο του παρόντος Απολογισμού, δεν
έχουν γίνει ουσιώδεις αλλαγές στο πεδίο,
το όριο, ή τις μεθόδους αξιολόγησης που
εφαρμόζονται. Όπου πραγματοποιούνται
αναθεωρήσεις, περιλαμβάνεται ειδική
μνεία στις επιμέρους ενότητες, πίνακες ή
διαγράμματα και διευκρινίζονται οι λόγοι
για την αναθεώρηση στα αντίστοιχα σημεία.

Ομάδα έργου
Βασικό αντικείμενο της ομάδας αποτελεί η
συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών
έργου που αφορούν σε όλους τους τομείς
της Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Στην ομάδα έργου συμμετέχουν εκπρόσωποι
των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικών Λειτουργιών, Marketing, Έρευνας
και Ανάπτυξης, Εμπορικής Διεύθυνσης,
Διαχείρισης Ποιότητας, Προμηθειών,
Συντήρησης (περιβάλλον, υγεία & ασφάλεια),
Logistics και Εσωτερικού Ελέγχου.
Τον συντονισμό των τμημάτων έχει η Υπεύθυνη
Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΙΛΟΥ

Αρχή του «συνολικού πλαισίου επίδοσης
του οργανισμούστην ΕΚΕ»
Αρχή της «πληρότητας των στοιχείων που
παρουσιάζονται και καθορισμού των ορίων
του Απολογισμού»

Εξωτερική επαλήθευση
Τα περιεχόμενα και δεδομένα του παρόντος
Απολογισμού δεν έχουν επαληθευθεί από τρίτο
ανεξάρτητο μέρος. Η Εταιρία έχει επίγνωση
της χρησιμότητας και της δυνητικής προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η
εξωτερική επαλήθευση των δεδομένων του
Απολογισμού, και θα εξετάσει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης εξωτερικού ελέγχου σε
επόμενη έκδοσή του.

Πηγές πληροφόρησης
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Απολογισμό έχουν συλλεχθεί βάσει των διαδικασιών καταγραφής
που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και από τις
βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών συστημάτων
διαχείρισης. Η μεθοδολογία συλλογής και
παρουσίασης των δεδομένων βασίζεται στα
πρωτόκολλα δεικτών του GRI Standards
(GRI Indicator Protocols). Σε σημεία όπου
παρατίθενται δεδομένα που έχουν προκύψει μετά από επεξεργασία ή βασίζονται σε
παραδοχές, πάντοτε αναφέρεται ο τρόπος
ή η μέθοδος υπολογισμού, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI
Standards). Ενημερώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την KLEEMANN είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας,
www.kleemannlifts.com.

Στοιχεία επικοινωνίας
Οι προτάσεις σας αποτελούν για εμάς ευκαιρία
βελτίωσης. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε
ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση. Τυχόν σχόλια
και παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτα και
μπορείτε να τα υποβάλλετε είτε ηλεκτρονικά,
είτε ταχυδρομικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,
Υπόψη κας Μαρίας Συμπιλίδου, Υπεύθυνης
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επικοινωνίας.
ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Θ. 25,
61100 Κιλκίς, Τ:(+30) 2341038200, Ε: csr@
kleemannlifts.com
Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του παρόντος
Απολογισμού (βλ. σελ.85-86)
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Ξεκινώντας από την ίδρυσή της το 1983 και μέχρι σήμερα, η KLEEMANN έχει διαγράψει
σημαντική πορεία στον κλάδο των ανελκυστήρων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των
πελατών και των συνεργατών της.
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Κύρια ορόσημα στην ιστορία της Εταιρίας:
			

1983

Ιδρύεται η KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στο Κιλκίς

			

1985

Ολοκληρώνονται οι αρχικές παραγωγικές εγκαταστάσεις, έκτασης 3.000 τ.μ., στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

			

1986

Έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας, με την παραγωγή ολοκληρωμένων υδραυλικών συστημάτων

			

1999

			

1
Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ό

Ιδρύεται η KLEFER, ως κοινοπραξία της KLEEMANN και της TECNOLAMA-FERMATOR
Η KLEEMANN εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

2001

Ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη η KLEEMANN Asansor - η πρώτη εταιρία του Ομίλου εκτός Ελλάδος
Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας στο νέο εργοστάσιο ηλεκτρονικών και αυτοματισμού στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

			

Π Ρ Ο Φ Ί Λ

&
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2002

Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας μονάδας κατασκευής θαλάμων και ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο,
στη ΒΙ.Π.Ε. Κιλκίς

			

2004

2005

Κατασκευάζεται κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής, με εγκαταστάσεις 3.600 τ.μ.
		
Ιδρύεται η KLEEMANN Liftovi στη Σερβία

			

2006

Ιδρύεται η KLEEMANN LiftRo στη Ρουμανία

			

2010
2011

Ολοκληρώνεται ο πύργος δοκιμών της KLEEMANN στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (ύψους 61 μέτρων)
		
Ιδρύεται η KLEEMANN Lifts China στο Κουνσάν της Κίνας
Ιδρύεται η KLEEMANN Lifts UK στη Μεγάλη Βρετανία

			

2012

Ιδρύεται η KLEEMANN Russia στη Μόσχα

			

2015

Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Elevator Services Group (Vic) Pty Ltd και η μετονομασία της σε
KLEEMANN Elevators Australia Pty Ltd
Ιδρύεται η KLEEMANN Aufzüge GmbH στο Krefeld της Γερμανίας

			

2017
8

Ιδρύεται η KLEEMANN Ascenseurs με έδρα το Παρίσι
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

90%

Διεθνείς Πωλήσεις
Δίκτυο Πωλήσεων
σε περισσότερες από

100

Τα εργοστάσιά μας

χώρες

Τοπική παρουσία

Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η

Η KLEEMANN, ως αξιόπιστος και έμπειρος

Τα κεντρικά γραφεία και οι βασικές παραγω-

Κιλκίς, Ελλάδα

KLEEMANN είναι ένας από τους μεγαλύτερους

προμηθευτής του παγκόσμιου κλάδου κατα-

γικές εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται

κατασκευαστές ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή

σκευών, διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις

στο Κιλκίς. H KLEEMANN διαθέτει παραγω-

και την παγκόσμια αγορά, παρέχοντας κάθε

σε στρατηγικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο

γικές εγκαταστάσεις στην Κίνα, τη Σερβία,

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, μαζί με το κέντρο παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας που περιλαμβάνει
εγκαταστάσεις παραγωγής, πύργο δοκιμών ύψους 61μ. και κέντρα logistics. Επιπλέον, η Εταιρία διαθέτει εκθεσιακούς χώρους και γραφεία
πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική

και έτσι διασφαλίζει για τους πελάτες της

κέντρα συναρμολόγησης στη Ρωσία και την

Βελιγράδι, Σερβία

χρήση, για πρόσωπα ή φορτία, καθώς επίσης

διεθνώς, γρήγορους χρόνους παράδοσης,

Τουρκία. Το δίκτυο πωλήσεων KLEEMANN

ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες

ευέλικτη εξυπηρέτηση, ελαχιστοποίηση

καλύπτει περισσότερες από 100 χώρες και

Η KLEEMANN Liftovi στο Βελιγράδι, Σερβία διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής, κέντρο logistics και κτίρια γραφείων με συνολική
επιφάνεια 10.000 τ.μ.

και διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και

του κόστους και εξάλειψη των χρονικών

ο Όμιλος περιλαμβάνει εμπορικές εταιρείες

Κουνσάν, Κίνα

υποσυστήματα ανελκυστήρων. Το δίκτυο

υπερβάσεων.

σε μια σειρά στρατηγικά επιλεγμένων χωρών

πωλήσεών της εκτείνεται σε περισσότερες

Στο σύνολό του, ο Όμιλος κατέχει 260.000 τ.μ.

όπως, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο,

από 100 χώρες.

γης και 180.000 δομημένα τ.μ.

την Αυστραλία και τη Γερμανία.

Με τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην περιοχή Κουνσάν, η Εταιρία έχει κατακτήσει ισχυρή θέση στην αγορά της Κίνας, ενώ παράλληλα επεκτείνει
τις δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία, το Μπανγκλαντές, η Ταϊλάνδη, κ.α. Το 2016, ολοκληρώθηκε η κατασκευή
πύργου δοκιμών ύψους 25μ., με τον οποίο η Εταιρία εξασφάλισε το Licence C για την παραγωγή ανελκυστήρων ταχύτητας μέχρι 1,75 m/sec.
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Στην KLEEMANN, η επιχειρηματική μας δρα-

Όραμα

στηριότητα διέπεται από το βαθύ αίσθημα

Να είμαστε ένας παγκόσμιος ηγέτης στους ανελκυστήρες και να αναπτυσσόμαστε διαρκώς,
ως εταιρία και ως άνθρωποι.

ευθύνης που χαρακτηρίζει τη στάση μας
απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες,
τους χρήστες των προϊόντων μας και όλους τους
συνεργάτες μας. Προτεραιότητά μας είναι να
επιτυγχάνουμε σταθερά ανοδική αλλά πάντα
βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να λειτουργούμε πάντα με διαφάνεια και να παράγουμε
διαρκώς προστιθέμενη αξία για το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον
όπου δραστηριοποιούμαστε.

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ

Αποστολή
Αναπτυσσόμαστε διεθνώς, μέσω της καινοτομίας, προσφέροντας εξαιρετικές εμπειρίες
στους πελάτες μας και επενδύοντας στους ανθρώπους μας.

Αξίες
Οι αξίες της KLEEMANN αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιχειρηματικής
δράσης και εκφράζονται όχι μόνο μέσα από το επιλεγμένο μοντέλο διοίκησης, αλλά και
από τις καθημερινές πρωτοβουλίες που η Εταιρία αναλαμβάνει σε όλους τους τομείς
δραστηριοποίησής της.
Ασφάλεια
Φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια τη δική μας και των ανθρώπων μας, των πελατών
- χρηστών των προϊόντων μας, καθώς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας.
Εμπιστοσύνη
Κάνουμε ό,τι λέμε και λέμε ό,τι κάνουμε. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους και τις ικανότητές
τους, είμαστε συνδεδεμένοι με τον σκοπό μας και για αυτό ευθυγραμμιζόμαστε.
Πάθος για τον άνθρωπο
Αγαπάμε και νοιαζόμαστε για τον συνάδελφο, τον πελάτη και τον συνάνθρωπό μας.
Έχουμε άριστες σχέσεις μεταξύ μας. Αγαπάμε τη δουλειά μας και δημιουργούμε ευκαιρίες
ανάπτυξης για όλους.
Break through Κουλτούρα
Καινοτομούμε σε όλους τους τομείς, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε διαρκώς και
βελτιωνόμαστε. Θέτουμε υπερβατικούς στόχους, δεσμευόμαστε, αναλαμβάνουμε το ρίσκο
και δεν φοβόμαστε να αποτύχουμε.
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ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ

Η
καλύτερη
γκάμα
προϊόντων
παγκοσμίως

Ειδικοί
στα
ειδικά
έργα

Design
παγκόσμιου
κύρους

Οι
ταχύτεροι
χρόνοι
παράδοσης για
στάνταρ προϊόντα

Η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας είναι βασικός μας στόχος και τον επιτυγχάνουμε επενδύοντας στρατηγικά
στην τεχνολογία και την καινοτομία. Στο εμπορικό πεδίο, η στρατηγική ανάπτυξης και εξωστρέφειας που υιοθετούμε μετουσιώνεται σε
στοχευμένες εμπορικές επεκτάσεις. Με αυτούς τους στρατηγικούς άξονες να διέπουν το πλάνο δράσης μας, αναπτυσσόμαστε διαρκώς
και κατακτάμε ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των διεθνών αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.
Σήμερα, το δίκτυο πωλήσεων της KLEEMANN καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην
Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία, τη Ρωσία και την Τουρκία, στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης
στρατηγικής ανάπτυξης.
Το 2010, έτος-σταθμός στην ιστορία της Εταιρίας, η στρατηγική μας επιλογή για συστηματική επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογική
υπεροχή οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου πύργου δοκιμών ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική επιχειρηματική
και τεχνολογική επένδυση συνέβαλε ουσιαστικά στην έρευνα για την τοποθέτηση υψητάχυτων ανελκυστήρων σε πολυώροφα κτίρια,
επιτρέποντας έτσι στην KLEEMANN να διεισδύσει σε νέες μεγάλες αγορές με αυξημένες απαιτήσεις.
Σε εξέλιξη είναι η νέα επένδυση ύψους περίπου 15 εκατ. δολλάρια που αφορά στην κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής και κτιρίων
γραφείων και logistics, καθώς και ενός πύργου δοκιμών ύψους 100 μέτρων στην Κίνα. Η επένδυση αυτή υποστηρίζει τη στρατηγική
διαρκούς ανάπτυξης της Εταιρίας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας, που αποτελεί τα 2/3 της παγκόσμιας αγοράς σε νέους
ανελκυστήρες.
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Για υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, η KLEEMANN παρέχει
μια σειρά από προσαρμοσμένες και συμβατές Υπηρεσίες Ανακαίνισης,
από αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων έως μερική ή πλήρη
ανακαίνιση, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις. Η σειρά των προσαρμοσμένων
MOD Kits, αναγνωρισμένης ποιότητας και μεγάλης ευελιξίας, προσφέρει
πολλαπλές λύσεις ανακαίνισης για ανελκυστήρες. Τα εξαρτήματα των MOD
Kits μπορούν επίσης να επιλεγούν ξεχωριστά, ανάλογα με τις μοναδικές
απαιτήσεις κάθε έργου.
Το τμήμα Υπηρεσιών Ανακαίνισης KLEEMANN στελεχώνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς με εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανακαίνιση που
βρίσκονται δίπλα στον πελάτη σε κάθε βήμα του έργου με στόχο εξαιρετικά
αποτελέσματα, όπως βελτιωμένη απόδοση ή αισθητική, πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, κ.α.

Παράλληλα, κάθε πελάτης απολαμβάνει υποστήριξη 360° και επωφελείται από την υψηλή εξειδίκευση της KLEEMANN, το
παγκοσμίου κύρους design, τις εξατομικευμένες προτάσεις, αλλά και τις ιδανικές λύσεις εγκατάστασης που υλοποιούνται
σε συνεργασία με τους τοπικούς πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου.
Συνοπτικά, τα προϊόντα μας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

H KLEEMANN παράγει όλους τους τύπους ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων, για ωφέλιμα φορτία μέχρι 20 τόνους
και ταχύτητες μέχρι 4m/sec. Με τα προϊόντα της, η Εταιρία ανταποκρίνεται επιτυχώς τόσο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα
υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων με ανελαστικούς χρόνους παράδοσης, όσο και σε μικρότερης κλίμακας ιδιωτικά
έργα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν οικονομικές και ανθεκτικές λύσεις. Η KLEEMANN προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες, με ή χωρίς μηχανοστάσιο, από τον αρχικό σχεδιασμό
μέχρι την τελική παραγωγή. Με την υπογραφή του διεθνούς φήμης βιομηχανικού σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, η Εταιρία έχει
λανσάρει μοναδικά σχέδια θαλάμων, πορτών και κομβιοδόχων. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες κάθε έργου,
δίνουμε τη δυνατότητα για σχεδιαστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις.
Συνδυάζοντας τη διαρκή τεχνολογική καινοτομία και το εξαιρετικό design, δημιουργούμε ειδικές λύσεις που καλύπτουν
κάθε κατασκευαστική ανάγκη. Οι ανελκυστήρες KLEEMANN διατίθενται υπό τις εμπορικές ονομασίες Atlas, FlexyLIFT,
και MaisonLIFT.

Κυλιόμενες Σκάλες και Διάδρομοι
Η KLEEMANN διαθέτει ευέλικτες λύσεις σε κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, κατάλληλες για χρήση σε κτίρια κάθε
είδους. Οι λύσεις που προσφέρουμε για εφαρμογές υψηλών διαδρομών, εξωτερικών χώρων και μεγάλων φορτίων είναι
προσαρμοσμένες στις ειδικές προδιαγραφές κάθε έργου και φιλικές προς το περιβάλλον.

Συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων
Τα συστήματα στάθμευσης KLEEMANN προσφέρουν ένα εύρος επιλογών σε κάθετη μετακίνηση και συρόμενες πλατφόρμες.
Ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης εγγυώνται απρόσκοπτη λειτουργία,
άνεση και ασφάλεια των επιβατών. Με δυνατότητα μονής, διπλής, τριπλής και τετραπλής διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης, τα
συστήματα στάθμευσης KLEEMANN πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές πολεοδομικού σχεδιασμού και διασφαλίζουν
γρήγορη εγκατάσταση, βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
Ο ειδικός σχεδιασμός και τα εργονομικά στοιχεία, από κομψούς πίνακες χειρισμού έως υπερσύγχρονα συστήματα ελέγχου,
εξασφαλίζουν στους επιβάτες ευκολία στάθμευσης και τη σιγουριά ότι το όχημά τους προστατεύεται από καιρικά φαινόμενα και
βανδαλισμούς.
Τα συστήματα στάθμευσης της KLEEMANN εξασφαλίζουν επίσης μειωμένες εκπομπές CO2 και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Ανυψωτικά συστήματα για άτομα με κινητικούς περιορισμούς
Όπου η τοποθέτηση συμβατικού ανελκυστήρα δεν αποτελεί επιλογή, η KLEEMANN έχει αναπτύξει συστήματα freeSTAIR
που παρέχουν αυτονομία και άνετη πρόσβαση. Τα συστήματα freeSTAIR καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και μπορούν να
εγκατασταθούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Ανελκυστήρες πλοίων
Η KLEEMANN προσφέρει μια σειρά λύσεων για την κάθετη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων σε ιδιωτικά και εμπορικά
κρουαζιερόπλοια, πολυτελή σκάφη αναψυχής, φορτηγά πλοία και πλατφόρμες. Οποιοδήποτε και αν είναι το έργο, η
τεχνογνωσία και η εμπειρία της KLEEMANN διασφαλίζουν τις εξατομικευμένες επιλογές σχεδιασμού και τις ευέλικτες λύσεις
εγκατάστασης, ενισχύοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και το μοναδικό περιβάλλον ενός σκάφους.
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Λύσεις ανακαίνισης

μηχανικών ανελκυστήρων κάθε χρήσης και τα υποσυστήματα αυτών, καθώς και ανυψωτικά συστήματα διαφόρων ειδών.
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Η KLEEMANN διαθέτει ιδιαίτερα ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα συστήματα υδραυλικών και

Ανελκυστήρες προσώπων - φορτίων
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Εξέλιξη και Καινοτομία
Η διαρκής καινοτομία και εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας αποτελεί
διαχρονικά στρατηγικό στόχο της KLEEMANN, προκειμένου να δημιουργούμε
πάντα τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις για κάθε έργο.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο 2018 παρουσιάστηκε το ανανεωμένο προϊόν
ATLAS RPH, μηχανικός ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) για κτίρια
με χαμηλές απολήξεις φρεατίου που μπορεί να εξυπηρετήσει διαδρομή μέχρι
και 40m, για ονομαστικά φορτία έως 1000kg και με ταχύτητα έως 1 m/s.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο σχεδιασμός του «MR China»,
μηχανικού ανελκυστήρα προσώπων με μηχανοστάσιο. Εδώ, το βασικό
ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός προϊόντος με ευρωπαϊκό σχεδιασμό και
ποιότητα, το οποίο να μπορεί να καλύψει την αγορά της Κίνας. O συγκεκριμένος
ανελκυστήρας μπορεί να εξυπηρετήσει ωφέλιμο φορτίο από 1000kg έως
1600kg και διαδρομή έως 120m.
Στην κατηγορία Homelifts, σχεδιάσαμε νέα συλλογή προϊόντων βασισμένη
στον EN81.41 (Vertical Lifting Platforms). Το Maison100 E είναι ο νέος
ηλεκτρικός ανελκυστήρας με πρωτότυπη ανάρτηση ιμάντων και καινοτόμο
σχεδιασμό για εγκατάσταση σε μόλις 2 ημέρες.
Σημειώνεται ότι τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάστηκαν για πρώτη
φορά σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες κατά τα πρότυπα βελτιστοποίησης.
Επίσης, πιστοί στη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, στα
προϊόντα της Εταιρίας υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και
μείωσης των εκπομπών CO2, με τη χρήση τεχνολογιών regeneration drive,
stand-by-mode και φωτισμού LED. Η KLEEMANN είναι η πρώτη εταιρία στην
Ελλάδα που εφαρμόζει το eco design στα προϊόντα της σύμφωνα με το ISO
14006. Επίσης, διενεργούμε μελέτες για το περιβαλλοντικό και ενεργειακό
αποτύπωμα των προϊόντων μας σύμφωνα με τους κανόνες κατά BREEAM,
LEED, VDI 4707-1 και ISO 25745-2. Τέλος, η χρήση τεχνολογίας Inverter
στους υδραυλικούς ανελκυστήρες εξασφαλίζει πρόσθετη εξοικονόμηση
ενέργειας και σε αυτή την κατηγορία προϊόντων.
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Lesnina XXXL,
Pulj, Κροατία

Ξενοδοχείο Marriott,
Ουζμπεκιστάν

Dunhill Project,
Κένυα

Κτίριο Vitruvio - Γραφεία Lexus,
Βολιβία

Ξενοδοχείο MOSS,
Μόσχα, Ρωσία

Momax - Εμπορικό κέντρο
Nova Gorica, Σλοβενία

ΙΚΕΑ,
Γαλλία

Οικιστικό Συγκρότημα Odesskiy
Κρασνοντάρ, Ρωσία

Ξενοδοχείο Motif,
Γεωργία

Εθνικό Μουσείο Βελιγραδίου,
Βελιγράδι, Σερβία

Νοσοκομείο Acuna,
Μεξικό
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Piccadilly Mall,
Λιβύη

Έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση, τόσο για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, όσο και για την ικανότητά της
να εκτελεί σωστά και έγκαιρα οποιοδήποτε έργο ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας του, η KLEEMANN αναλαμβάνει
και υλοποιεί παγκόσμιας εμβέλειας έργα. Χάρη στην ταχύτητα και ευελιξία που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες της, η
KLEEMANN επιτυγχάνει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους παράδοσης, ακόμα και σε έργα ειδικών απαιτήσεων, πληρώντας
πάντα τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας εγκατάστασης. Παράλληλα, σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Εταιρίας είναι
η δυνατότητα παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις κάθε πελάτη και έργου.

Ξενοδοχείο MOSS, Μόσχα, Ρωσία
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των υπηρεσιών του. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που πληροί όλες τις προδιαγραφές
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Ο Όμιλος KLEEMANN δεσμεύεται για την υψηλή και σταθερή ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής, των προϊόντων και
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Έρευνα & Ανάπτυξη

1

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ασφάλειας και ποιότητας που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:
Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα XI, Ενότητα H1
EN ISO 9001: 2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας]
EN1090-1:2009 + A1:2011 [Δομικά στοιχεία από χάλυβα και αλουμίνιο (σετ)]
EN ISO 10002:2004 [Διαχείριση Ποιότητας - Ικανοποίηση Πελατών]
OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 [Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας
και Υγιεινής στην Εργασία]
EN ISO 14001:2015 [Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης]
EN ISO 14006:2011 [Πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού (eco design)]
Ο Όμιλος KLEEMANN θεωρεί πολύ σημαντική την πιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων και των
υπηρεσιών του, γι’ αυτό ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που ανέπτυξαν σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Στόχος μας είναι να ελέγχονται σε
ποσοστό 100% όλα τα σημαντικά εξαρτήματα των υποσυστημάτων του ανελκυστήρα. Υπάρχουν δύο φάσεις ελέγχου: η
πρώτη υλοποιείται από τεχνικούς της παραγωγής και η δεύτερη από ανεξάρτητους ελεγκτές. Τα προϊόντα της Εταιρίας
υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και στα τέσσερα στάδια υλοποίησης:
Ανάπτυξη ιδέας προϊόντος
Έρευνα και ανάπτυξη
Παραγωγή
Πιστοποίηση
Ειδικότερα στο στάδιο της παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται σε τρία επίπεδα:
Στις εισερχόμενες πρώτες ύλες και εξαρτήματα
Στα ενδιάμεσα προϊόντα
Στο τελικό προϊόν
Τα αποτελέσματα των διεξοδικών ελέγχων σε όλα τα υποσυστήματα καταγράφονται ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης
και αξιολόγησης. Παράλληλα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οδηγεί, εφόσον απαιτείται και στη διενέργεια διορθωτικών
ενεργειών. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου με σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό και
διακριβωμένα όργανα.

Πιστοποιήσεις και σημάνσεις προϊόντων
Στην KLEEMANN, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πελατών, εγκαταστατών και χρηστών - και αυτή διασφαλίζεται
πρωτίστως μέσα από την εξαιρετική ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας. Τα προϊόντα της Εταιρίας φέρουν τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως το CE marking και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου. Επίσης, με την ολοκλήρωση της
παραγωγικής διαδικασίας τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα που αξιολογεί την ασφάλειά
τους και συνοδεύονται από σχετική πιστοποίηση. Έτσι, ελαχιστοποιείται η ανάγκη διεξαγωγής πρόσθετων ελέγχων κατά την

Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη της διαρκούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και γι’ αυτό επενδύουμε
στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Το Τμήμα R&D της Εταιρίας παρακολουθεί συστηματικά κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη
διεθνώς, αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο και στην αγορά και με βάση αυτά τα δεδομένα προβαίνει στη βελτίωση
υφιστάμενων προϊόντων αλλά και στον σχεδιασμό νέων.
Εφαρμόζοντας έναν καθετοποιημένο τρόπο ανάπτυξης νέων προϊόντων, το τμήμα R&D της KLEEMANN είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στον
σχεδιασμό και τη συνεχή εξέλιξη των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον ανελκυστήρα. Όλα τα νέα προϊόντα δοκιμάζονται σε πραγματικές
συνθήκες - έτσι, επιτυγχάνουμε ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος και πλήρη τελειοποίηση πριν από την
ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία.
Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η δουλειά μας πρέπει να ωφελεί το κοινωνικό σύνολο και να παράγει προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.
Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την προαγωγή καινοτόμων καλών
πρακτικών:
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
PLiN Nanotechnology ΑΕ
Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

εγκατάσταση του προϊόντος ή μετά από αυτή. Στον σχεδιασμό ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων, η KLEEMANN εφαρμόζει

ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81-20, το οποίο ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή κατασκευή ανελκυστήρων, και το

Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ)

ΕΝ 81-50, το οποίο αφορά στους κανονισμούς σχεδιασμού, μετρήσεων και δοκιμών των υποσυστημάτων ανελκυστήρων. Η

Εργαστήριο Ακτινών Χ, Οπτικού Χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης

εμπειρία και γνώση της KLEEMANN σε θέματα ασφάλειας έχει αναγνωριστεί και σε θεσμικό επίπεδο: στελέχη των τμημάτων

(XOpTh) του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Engineering και R&D της Εταιρίας έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) για

Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

την εκπόνηση προτύπων ασφαλείας του κλάδου. Σημειώνεται ότι η Εταιρία, χάρη στην εμπειρία της σε θέματα αντισεισμικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

ανελκυστήρων, συνέβαλε ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 81-77:2013 “Lifts

του Πανεπιστημίου Πατρών

in seismic conditions”.
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Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Στόχος της KLEEMANN είναι η ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και αναγνωρισιμότητας που κατέχει διεθνώς - και αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησης των πελατών της. Η εταιρική μας κουλτούρα διακρίνεται από το πάθος για τον
άνθρωπο και αυτό συμπεριλαμβάνει τους επαγγελματίες και τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται για να υλοποιήσουμε τα
έργα τους σε κάθε κλίμακα. Θεωρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας
και την επιβεβαιώνουμε καθημερινά.
Η ζήτηση των προϊόντων μας σχετίζεται άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα και συνεπώς οι πελάτες μας ανήκουν στις
κατηγορίες των επαγγελματιών και εταιριών που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον κλάδο των κατασκευών.

Αρχιτέκτονες

Πολυεθνικές εταιρίες

Οι σχεδιαστές της KLEEMANN συνεργάζονται στενά με αρχιτεκτονικά
γραφεία προκειμένου να εναρμονίσουν
τον σχεδιασμό του ανελκυστήρα με τον
εκάστοτε χώρο εγκατάστασης, βελτιστοποιώντας τη διαδικασία σχεδίασης
και παρέχοντας ταυτόχρονα απόλυτη
δημιουργική ελευθερία και ευέλικτες
λύσεις χωρίς περιορισμούς. Η γκάμα της
KLEEMANN περιλαμβάνει υλικά κάθε
είδους για τη δημιουργία ατμόσφαιρας
ανάλογης του περιβάλλοντος χώρου
που αντανακλά πλήρως το δημιουργικό
όραμα κάθε αρχιτέκτονα.

Η KLEEMANN είναι βασικός προμηθευτής πολυεθνικών εταιρειών του κλάδου,
υπό καθεστώς private label, κυρίως σε ό,τι αφορά ειδικές λύσεις ολοκληρωμένων
συστημάτων ανελκυστήρα. Η ευελιξία της παραγωγικής αλυσίδας της Εταιρίας, οι
γρήγοροι χρόνοι παράδοσης και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι οι βασικοί
λόγοι που μεγάλες εταιρείες αναθέτουν στην KLEEMANN έργα που οι ίδιες δεν
είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν, λόγω των απαιτούμενων ειδικών προδιαγραφών.

Εγκαταστάτες
Η KLEEMANN διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο
εξειδικευμένων συνεργατών-εταιρειών
που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση
και συντήρηση των ανελκυστήρων
KLEEMANN, ακολουθώντας τα ποιοτικά
πρότυπα της Εταιρίας. Αναγνωρίζοντας
τη σημασία της δουλειάς τους, η Εταιρία
διοργανώνει τακτικά προγράμματα κατάρτισης για το τεχνικό προσωπικό των
εγκαταστατών, όπου παρουσιάζονται
πρακτικά και θεωρητικά θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
ανελκυστήρων.

Κατασκευαστικές εταιρίες
Η KLEEMANN αποτελεί την πρώτη επιλογή
μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών
διεθνώς, διότι παρέχει λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως σε απαιτητικά έργα
υποδομών μεγάλης κλίμακας με ειδικές
προδιαγραφές, πιεστικά χρονοδιαγράμματα και υψηλά ποιοτικά πρότυπα.
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Σύμβουλοι
Οι εταιρείες συμβούλων παρέχουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, που περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τη διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης, σύμβασης και υλοποίησης κρατικών
επενδύσεων και μεγάλων έργων υποδομών. Στα μεγάλα τεχνικά/κατασκευαστικά
έργα, οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν συνήθως τη διαχείριση του προϋπολογισμού
και την επιλογή των προμηθευτών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε
έργου - και σε αυτό το πλαίσιο εμπιστεύονται και επιλέγουν την KLEEMANN ως
αξιόπιστο προμηθευτή-υπεργολάβο.

Ικανοποίηση πελατών
Στην KLEEMANN, πιστεύουμε στα μετρήσιμα
αποτελέσματα και στις πρακτικές ενέργειες
και δράσεις. Στο πολύ σημαντικό πεδίο της
αξιολόγησης του επιπέδου ικανοποίησης των
πελατών μας, δεν βασιζόμαστε σε εικασίες
αλλά εφαρμόζουμε αξιόπιστες μεθοδολογίες
μέτρησης. Με βάση τα σχετικά αποτελέσματα, υλοποιούμε δράσεις εκπαίδευσης των
ανθρώπων μας στην εξυπηρέτηση πελατών
και βελτιστοποίησης των πελατειακών σχέσεων, καθώς και διαρκείς βελτιώσεις των
διαδικασιών μας.

Θέσπιση και παρακολούθηση
δεικτών μέτρησης ικανοποίησης
(KPI)
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει δείκτες μέτρησης
του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών,
οι τιμές των οποίων προκύπτουν είτε από
τα εσωτερικά συστήματα της Εταιρίας, είτε
μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων
της έρευνας ικανοποίησης πελατών. Οι
βασικότεροι δείκτες που παρακολουθούμε
είναι το Customer Satisfaction Score, το
Net Promoter Score, το Effort Score και
οι χρόνοι απόκρισης στην επικοινωνία με
τους πελάτες.

Τελικός χρήστης

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Αν και, κατά κανόνα, δεν έχουμε άμεση επαγγελματική σχέση με τον τελικό χρήστη
των προϊόντων μας, ωστόσο στην KLEEMANN θεωρούμε ότι αυτός είναι ο πιο
σημαντικός πελάτης μας. Είμαστε περήφανοι που χάρη στην υψηλή ποιότητα, την
αξιοπιστία, την ασφάλεια και την αισθητική των προϊόντων μας, το όνομα KLEEMANN
έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού σημαντικών αγορών παγκοσμίως. Ο
τελικός χρήστης των ανελκυστήρων KLEEMANN απολαμβάνει μια πληθώρα
πλεονεκτημάτων: τεχνολογικές καινοτομίες και πατέντες όπως αντι-σεισμικοί και
αντιβανδαλικοί ανελκυστήρες, εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%, αποτέλεσμα
υψηλής αισθητικής, και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε έργου.

Η έρευνα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο
σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών,
στους οποίους αποστέλλονται σχετικά ερωτηματολόγια ικανοποίησης. Τα δεδομένα που
συγκεντρώνονται από τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση στατιστικών εργαλείων, με
σκοπό την εξαγωγή ορθών και χρήσιμων
συμπερασμάτων. Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών πραγματοποιήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018. Τα αποτελέσματα
της έρευνας προωθούνται στη Διοίκηση
και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας,
προκειμένου να λάβουν γνώση και να τα
αξιοποιήσουν στους σχεδιασμούς τους.

Υπεύθυνες ενέργειες marketing
Όσον αφορά στην επικοινωνία και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
στην KLEEMANN υιοθετούμε τον Κώδικα Διαφημιζόμενων και τηρούμε πιστά κάθε
σχετική νομοθεσία και κανονισμό. Το διαφημιστικό μας υλικό ελέγχεται στο σύνολό
του από τη Διεύθυνση Marketing πριν από τη δημοσιοποίησή του προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι είναι ειλικρινές, ακριβές και σύμφωνο με τους ισχύοντες νόμους.
Επίσης, κάθε χρόνο η Διεύθυνση Marketing καταρτίζει το Πλάνο Marketing της
Εταιρίας, μέσα από το οποίο αναγνωρίζει τις τάσεις στην αγορά, θέτει στόχους
και επιλέγει τις πιο κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές για την επικοινωνία της.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα
εξυπηρέτησης και πελατειακών
σχέσεων
Στην KLEEMANN, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα
στην επικοινωνία με τους πελάτες μας. Για

τον σκοπό αυτό, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους όλων
των τμημάτων που έχουν άμεση επαφή και
αλληλεπίδραση με πελάτες. Η εκπαίδευση
καλύπτει θέματα συμπεριφοράς, επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) με πελάτες,
μεθόδους αντιμετώπισης δυσαρεστημένων
πελατών και θέματα ανάληψης ευθύνης και
εύρεσης λύσης.

τη σκοπιά του πελάτη, χρησιμοποιούμε το
εργαλείο Customer Journey Mapping, που
μας επιτρέπει να εντοπίσουμε σημεία που
πιθανώς χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Τα
αποτελέσματα αξιολογούνται και οδηγούν
στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων
βελτίωσης, από τις οποίες οι επικρατέστερες
εφαρμόζονται με στόχο τη διαρκή βελτίωση
των διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών.

Ομάδα Customer Experience
Ambassadors

Διαδικασία χειρισμού παραπόνων
πελατών

Στην KLEEMANN, αναζητούμε πάντα τρόπους
να αναβαθμίσουμε τη συνολική εμπειρία των
πελατών μας, αλλά και να οργανώσουμε
συστηματικά τον τρόπο που τους εξυπηρετούμε. Για τον σκοπό αυτό, το τμήμα Customer
Experience της Εταιρίας έχει συστήσει την
ομάδα Customer Experience Ambassadors.
Τα μέλη της ομάδας, εργαζόμενοι από όλα
τα τμήματα της Εταιρίας, λαμβάνουν συνεχή
εκπαίδευση προκειμένου να λειτουργούν
ως «πρεσβευτές» καλών πρακτικών στην
εξυπηρέτηση πελατών. Τα βασικά καθήκοντα των μελών είναι να μεταφέρουν στους
συναδέλφους τους γνώσεις και πρακτικές
για την ορθή διαχείριση των σχέσεων με
τους πελάτες και να συμβάλλουν στον εντοπισμό δυνητικών προβλημάτων και τρόπων
επίλυσης. Επιπλέον, συμμετέχουν ενεργά
στην επικαιροποίηση των διαδικασιών, και
είναι υπεύθυνοι να εντοπίζουν δράσεις που
αξίζουν επιβράβευση και να προτείνουν
τρόπους ανταμοιβής.

Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης των διαδικασιών της, η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης
Πελατών σύμφωνα με το πρότυπο ISO
10002:2004, πάντα σε συνάρτηση με τις
αρχές του προτύπου ISO 9001:2008 για
τη διασφάλιση ποιότητας. Η τυποποιημένη
διαδικασία χειρισμού παραπόνων πελατών
εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση όπου
πελάτες επικοινωνούν με εκπρόσωπο της
Εταιρίας προκειμένου να διατυπώσουν
κάποιο παράπονο, να προτείνουν κάποια
τροποποίηση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
ή να υποδείξουν κάποιο αδύναμο σημείο
στις διαδικασίες της Εταιρίας. Η ορθή και
αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας
επιβλέπεται από την αρμόδια Διεύθυνση
Διαχείρισης Ποιότητας. Παράλληλα, αποτελεί
πάγια τακτική της Εταιρίας να ενθαρρύνονται
όλοι οι εργαζόμενοι, στο πλαίσιο της καθημερινής τους απασχόλησης, να καταγράφουν
στοιχεία σχετικά με παράπονα πελατών και
να τα προωθούν στον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Παραπόνων, ο οποίος είναι αρμόδιος να
διερευνά σε βάθος τις αιτίες των παραπόνων, να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης
και να εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων
έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή
του Συστήματος και για τον συντονισμό της
ομάδας που ασχολείται με τα παράπονα.

Συναντήσεις με πελάτες
Παράλληλα με την έρευνα ικανοποίησης
πελατών, το τμήμα Customer Experience
πραγματοποιεί και συναντήσεις με όλους
τους πελάτες που επισκέπτονται την Εταιρία.
Οι συναντήσεις έχουν τη μορφή συνέντευξης
με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου,
όπου διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης
του πελάτη από τα τμήματα της Εταιρίας με
τα οποία συνεργάζεται, τυχόν δυσκολίες
που έχει αντιμετωπίσει στη συνεργασία
του με την Εταιρία, ενδεχόμενες προτάσεις
βελτίωσης, κ.α.

Βελτίωση διαδικασιών
Προκειμένου να επαληθεύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρουμε από
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης
Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνο-Ρωσικό Επιμελητήριο

Ενώσεις & Forums
Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (Π.Ε.Τ.Α.Κ.)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Hellenic Marine Equipment Manufacturers & Exporters (HEMEXPO)/
Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού
HELLENIC MAINTENANCE SOCIETY (HMS)/ Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας &
Διοίκησης Συντήρησης
VFA Interlift (Verband fur Aufzugstechnik)/ Σύνδεσμος Τεχνολογίας Ανελκυστήρων η Εταιρία συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της KLEEMANN Aufzüge
National Association of Elevator Contractors (NAEC) (International Supplier Member)
Worldwide Industrial & Marine Association (WIMA)
European Lift Association (ELA) - η Εταιρία συμμετέχει μέσω της Π.Ε.Τ.Α.Κ.
European Lift & Lift Component Association (ELCA)

WEE Expo
World Elevator and Escalator Exhibition 2018,

Σαγκάη, Κίνα

Α Γ Ο Ρ Ά

Αθήνα

Οι εκθέσεις SMM στο Αμβούργο και Posidonia
στην Αθήνα είναι από τα σημαντικότερα
γεγονότα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η
KLEEMANN συμμετείχε και στις δύο εκθέσεις σε συνεργασία με τη HEMEXPO (Ένωση
Ελλήνων Κατασκευαστών & Εξαγωγέων
Ναυτιλιακού Εξοπλισμού) και παρουσίασε
εξειδικευμένες λύσεις για ανελκυστήρες
πλοίων.

&

Posidonia 2018,

Αμβούργο
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Επιμελητήρια

SMM 2018,

Π Ρ Ο Φ Ί Λ

Στην KLEEMANN, είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας για διαρκή ανάπτυξη και θεωρούμε ότι απαραίτητο
εφόδιο για να τον πετύχουμε είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρία συμμετέχει
ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και σε συνδέσμους του κλάδου, ενώ συνεργάζεται και με ερευνητικούς οργανισμούς
για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων του κλάδου. Μέσα από αυτές
τις συμμετοχές και συνεργασίες, η Εταιρία συνδιαλέγεται με ειδικούς του κλάδου για την προώθηση της τεχνολογικής
καινοτομίας στα πεδία της ασφάλειας των ανελκυστήρων και των υποσυστημάτων τους και της εξοικονόμησης ενέργειας.

01.10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1 _ Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ό

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α
2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η
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01.9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η World Elevator & Escalator Expo 2018 διεξήχθη με επιτυχία στη Σαγκάη τον Μάιο του
2018. Με βασικούς πυλώνες την καινοτομία
και την εξέλιξη, η WEE είναι η μεγαλύτερη
διεθνής έκθεση ανελκυστήρων σε κλίμακα
και αριθμό των συμμετεχόντων. Περισσότεροι
από 1.200 εκθέτες και 120.000 επισκέπτες
είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις
και να κάνουν νέες επαφές με εταιρείες από
όλο τον κόσμο.

DOMOTEC 2018,
Αθήνα
Στην έκθεση DOMOTEC - Ανακαίνιση, Δόμηση,
Εξοικονόμηση, που πραγματοποιήθηκε από
26 έως 29 Απριλίου στο Metropolitan Expo
στην Αθήνα, η KLEEMANN συμμετείχε για
δεύτερη φορά, παρουσιάζοντας τη μεγάλη
γκάμα των προϊόντων της. Επιπλέον, η
ΚLEEMANN ήταν χορηγός του συνεδρίου
ARCHITECT SHOW - Leisure Architecture &
Resorts που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία κατά τη διάρκεια της έκθεσης με τη
συμμετοχή πάνω από 550 κορυφαίων αρχιτεκτόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ismir Lift Fair,
Τουρκία
Η KLEEMANN πραγματοποίησε πολύ επιτυχημένη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση
Ανελκυστήρων Izmir Lift Asansor, στη Σμύρνη
της Τουρκίας. Στην έκθεση συμμετείχαν σημαντικές εταιρείες του κλάδου και προσέλκυσε
μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

London Build 2018,
Ηνωμένο Βασίλειο

International Association of Elevator Engineers (IAEE) International congress on vertical transportation technologies ELEVCON
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Η London Build είναι κορυφαία κατασκευαστική
έκθεση που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο
Λονδίνο. Το 2018 η KLEEMANN συμμετείχε
για πρώτη φορά και παρουσίασε προϊόντα
και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της αγοράς της Αγγλίας.
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ΑΞΟΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
KLEEMANN

2

24
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Στην KLEEMANN, η δέσμευσή μας στις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας διέπει κάθε
μας πράξη . Όλες μας οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται με σημείο αναφοράς έξι
θεμελιώδεις άξονες εταιρικής υπευθυνότητας.

> > >

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α

02.1
ΑΞΟΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ &
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΥΓΕΙΑ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, με
στόχο τη διαρκή βελτίωση και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Επίσης , η KLEEMANN είναι επίσημο
μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas, υποστηρίζοντας τις διάφορες δραστηριότητες του
Δικτύου για την προώθηση και τη διάδοση
των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και ευθυγραμιζει τη
στρατηγική της με τους 17 Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης(SDGs).
Επιπλέον, από το 2016, η εταιρία ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Global Reporting Initiative στη διαδικασία
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών
στοιχείων.

Στο πλαίσιο της προαγωγής υγιούς επιχειρηματικής δράσης που συνεισφέρει θετικά και ουσιαστικά στο κοινωνικό σύνολο,
το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η αναγνώριση ως συμμετόχων όλων των κατηγοριών ανθρώπων και φορέων που
επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, θετικά ή αρνητικά, από τη δράση αυτή. Στην KLEEMAN, η διαδικασίας αναγνώρισης και
καταγραφής των ομάδων συμμετόχων μας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού Global
Reporting Initiative για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017, με αφορμή τη δημοσίευση του πρώτου Απολογισμού Εταιρικής
Υπευθυνότητας της Εταιρίας. H Εταιρία, έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο επικοινωνίας με όλες τις ομάδες συμμετόχων της,
κατέγραψε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς τους και προχώρησε στην αξιολόγηση και ιεράρχησή τους.
Η διαδικασία καθορισμού των σημαντικών θεμάτων (materiality analysis) που εφαρμόστηκε βασίστηκε στις κατευθυντήριες
οδηγίες του Global Reporting Initiative.
Για κάθε ομάδα συμμετόχων, η Εταιρία έχει εντοπίσει και καταγράψει τους παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο
αλληλεπίδρασης μαζί τους.

Προσφέρουν
τα απαραίτητα
κεφάλαια
Επηρεάζουν
τισ αποφάσεισ
τησ Εταιρίασ

Ανταµείβονται
µε µερίσµατα

02.3
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗΣ ΑΞΊΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ KLEEMANN
Στην KLEEMANN, αποτελεί βασικό στρατηγικό μας στόχο, να παράγουμε και προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετόχους
μας. Για τον σκοπό αυτό, εντάσσουμε στην επιχειρηματική μας στρατηγική σημαντικούς ποιοτικούς παράγοντες όπως η
ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες πελατών και αγορών, οι καινοτόμες λύσεις σε κάθε επίπεδο και η συνεχής ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού μας. Διαμορφώνουμε και εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στη διαρκή
βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

1
2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
KLEEMANN

3
4
5
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η Εταιρία
επικοινωνεί τισ
υπηρεσίεσ και τα
προϊόντα τησ, καθώσ
επίσησ και διάφορεσ
άλλεσ δράσεισ
τησ

ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

Προσφέρουν
την εργασία
και τισ
γνώσεισ
τουσ

Μ.Μ.Ε.

Προσφέρουν
τισ εξειδικευµένεσ
γνώσεισ και
υπηρεσίεσ
τουσ

Ανταµείβονται
µέσω
ερευνητικών
προγραµµάτων
ή µε απευθείασ
ανάθεση

Εκπαιδεύονται
από την Εταιρία
σε τεχνικά και
εµπορικά
θέµατα

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Παρέχουν
τα προϊόντα
και τισ
υπηρεσίεσ
τουσ

Προµηθεύονται
τα προϊόντα
τησ Εταιρείασ
καταβάλλοντασ το
ανάλογο τίµηµα

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αµείβονται
για τα
προϊόντα και τισ
υπηρεσίεσ που
προσφέρουν

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
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και από το 2017 σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
και με το πρότυπο ISO 14006 για την
ενσωμάτωση του eco-design στον
περιβαλλοντικό σχεδιασμό
Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο
OHSAS 8001:2007
Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και
Ικανοποίησης Πελατών σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 10002:2004
Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων
διαχείρισης διασφαλίζει τη σφαιρική και
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων
υπεύθυνης εταιρικής λειτουργίας και

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α

Στην KLEEMANN, η ορθή οργάνωση
και διαχείριση όλων των θεμάτων που
άπτονται της ΕΚΕ αποτελεί βασική μας
προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό,
υιοθετούμε ένα ετήσιο πλάνο δράσης,
το οποίο εκπονείται και επικαιροποιείται
κάθε φορά με βάση την ανατροφοδότηση
από τις διαδικασίες τακτικής αναθεώρησης όλων των σχετικών ζητημάτων που
εφαρμόζουμε. Σημαντικό εργαλείο για
την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση
των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας
της KLEEMANN αποτελεί το ενοποιημένο
Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει
η Εταιρία και το οποίο περιλαμβάνει τα
παρακάτω πιστοποιημένα συστήματα:
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008,

02.4
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΌΧΩΝ ΜΑΣ

2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α
2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

KLEEMANN CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT 2018

02.2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΔΟΜΉ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΚΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τουσ
προσφέρεται
η δυνατότητα να
δοκιµάσουν στην
πράξη
ακαδηµαϊκέσ
θεωρίεσ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η KLEEMANN «ζει»
και δραστηριοποιείται
δίπλα στισ τοπικέσ κοινότητεσ,
συµβάλλοντασ στην ανάπτυξή
τουσ µέσω τησ απασχόλησησ
(εργαζόµενοι) και τησ
προµήθειασ προϊόντων
και υπηρεσιών
(προµηθευτέσ)

Εισπράττουν
τουσ φόρουσ και τισ
λοιπέσ ασφαλιστικέσ
εισφορέσ που
απορρέουν από τη
λειτουργία τησ
Εταιρίασ

Αµείβονται
µε µισθούσ και
πρόσθετεσ
παροχέσ

Απολαµβάνουν
ίσεσ ευκαιρίεσ
για επαγγελµατική
εξέλιξη και
προσωπική
ανάπτυξη

Καθορίζουν
το νοµικό
και κανονιστικό
πλαίσιο ανάπτυξησ
τησ επιχειρηµατικήσ
δραστηριότητασ
στη χώρα
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ανάπτυξη και εξέλιξη
Παροχές
Ανταμοιβή
Αντικείμενο εργασίας
Ίσες ευκαιρίες
Αναγνώριση
Υγεία και ασφάλεια
Εκπαίδευση

Συναντήσεις μεταξύ Ανώτατης
Διοίκησης και εργαζομένων
Συναντήσεις μεταξύ Διευθυντών
παραγωγικών εγκαταστάσεων και
εργατοτεχνικού προσωπικού
Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης
Ενδοτμηματικές συναντήσεις
Breakthrough workshops
Ετήσια εταιρική συνάντηση
Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων
και επικοινωνία των αποτελεσμάτων
τους
Κουτί ιδεών - Διαδικασία νέων ιδεών
Κουτί παραπόνων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Whistle Blower
Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτικές και διαδικασίες για το Ανθρώπινο Δυναμικό
Κώδικας Δεοντολογίας
Εσωτερικός κανονισμός εργασίας
Πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους,
επιπλέον των όσων ορίζει ο νόμος
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα
«Ανθρώπινο Δυναμικό»

2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

02.5
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΌΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ

Η αλληλεπίδραση της Εταιρίας με κάθε κατηγορία συμμετόχων μπορεί να πάρει
πολλές διαφορετικές μορφές και να διεκπεραιωθεί μέσω διαφόρων μέσων και
δράσεων επικοινωνίας. Η KLEEMANN επιδιώκει συστηματικά τον παραγωγικό
διάλογο με κάθε ομάδα συμμετεχόντων, προκειμένου να καταγράψει τα σημαντικά
θέματα που τους απασχολούν και τις απόψεις τους και να αξιολογήσει τις ανάγκες
και τις επιθυμίες τους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, συντάσσεται το εταιρικό πλάνο
δράσης και σχεδιάζονται ή τροποποιούνται επιμέρους διαδικασίες, προκειμένου
να διαμορφωθεί η ιδανική αμοιβαία επωφελής συνθήκη στη σχέση με κάθε ομάδα.

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Α ΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - ΔΕ ΣΜΕ Υ ΣΗ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Κερδοφορία Εταιρίας
Μελλοντική απόδοση Εταιρίας
Εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η
Εταιρία και μπορεί να επηρεάσουν τα παραπάνω

Γενικές Συνελεύσεις
Τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ
Ανακοινώσεις Εταιρίας

Δημοσιοποίηση αποφάσεων, ανακοινώσεων και
οικονομικών καταστάσεων
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα
«Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική Διακυβέρνηση»

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Ποιότητα προϊόντων
Τιμολογιακή πολιτική
Εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση
Τρόποι πληρωμής
Παράδοση των προϊόντων στην ώρα τους
Ειδικές κατασκευές προϊόντων

Εμπορική διεύθυνση και τοπικοί
αντιπρόσωποι
Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της
Εταιρίας ή του πελάτη
Επισκέψεις της Εταιρίας στους
χώρους των εργοταξίων όπου
παραδίδονται και τοποθετούνται
τα προϊόντα
Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με
τη συμμετοχή πελατών
Προγράμματα ενημέρωσης/
εκπαίδευσης πελατών
Έρευνα ικανοποίησης πελατών

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων
Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Ορθή διαχείριση αποθεμάτων για έγκαιρη
παράδοση
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα
«Εταιρικό προφίλ και Αγορά»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Διατήρηση και διεύρυνση συνεργασίας
Έγκαιρη πληρωμή στον συμφωνημένο χρόνο
Τήρηση των συμφωνηθέντων (ποιότητα υλικών,
ποσότητες, τιμές, παραδόσεις)
Αξιοπιστία και προφίλ πελάτη

Τμήμα Προμηθειών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (EDI)
Επισκέψεις και συναντήσεις στις
εγκαταστάσεις προμηθευτή και το
αντίστροφο
Ετήσια αξιολόγηση απόδοσης
προμηθευτών

Εφαρμογή κανόνων διαφάνειας
Ίση και δίκαιη μεταχείριση προμηθευτών, βάσει
πολιτικής προμηθειών
Αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων και ιδιαίτερα
του τρόπου πληρωμής
Αξιολόγηση απόδοσης προμηθευτών με αντικειμενικά κριτήρια
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα
«Η συνεργασία με τους προμηθευτές»

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σε όλα τα
επίπεδα
Φορολογία
Περιβάλλον
Εργασιακά
Κοινωνικά
Υγεία και Ασφάλεια
Κερδοφορία Εταιρίας

Νομικό Τμήμα
Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
Σύνδεσμοι και επιμελητήρια
Δελτία Τύπου
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για
διαμόρφωση νομοθεσίας

Πλήρης τήρηση της νομοθεσίας
Συμμετοχή στην εκπαίδευση μηχανικών άλλων οργανισμών, κυρίως σε θέματα Υγείας και
Ασφάλειας
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα: «Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική
Διακυβέρνηση»

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Σύνδεση των ερευνητικών εργαλείων με τη βιομηχανική παραγωγή
Εφαρμογή των εργαλείων στη βιομηχανία με στόχο
την καινοτομία και τη βελτίωση της απόδοσης
Εξέλιξη εργαλείων που αφορούν στη βελτίωση της
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο τον κύκλο
ζωής των προϊόντων
Εδραίωση μόνιμης συνεργασίας της επιστημονικής
κοινότητας με την βιομηχανία
Εξασφάλιση εσόδων

Συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα
Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
και forums
Συμμετοχή σε επιστημονικά workshops
Ομιλίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
Internet
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Σύλλογοι αποφοίτων (alumni) όπου
είναι μέλη στελέχη της Εταιρίας
Μέσω εργαζομένων, οι οποίοι ταυτόχρονα ακολουθούν μεταπτυχιακό
πρόγραμμα

Συνεργασία σε όλα τα επιστημονικά πεδία για
ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων, τα οποία
εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες και
στα προϊόντα της Εταιρίας
Συμμετοχή σε μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά
σχήματα έρευνας, με στόχο τη διάδοση της
τεχνογνωσίας
Εφαρμογή εργαλείων στις παραγωγικές διαδικασίες και καινοτομιών στο παραγόμενο προϊόν
Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και εργασιών
Ανάθεση έργων (project) με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, με απώτερο στόχο την εξειδίκευση
και τη τεχνογνωσία
Δημιουργία σταθερών σχέσεων με εκπαιδευτικά
ιδρύματα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα:
«Εταιρικό Προφίλ και Αγορά»
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ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Στήριξη της απασχόλησης μέσω προσλήψεων
εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες
Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από τοπικούς
προμηθευτές
Υποστήριξη δράσεων της τοπικής κοινωνίας
Προστασία του περιβάλλοντος

Επικοινωνία με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης
Εκδηλώσεις των τοπικών κοινοτήτων
Άμεση επικοινωνία με στελέχη της
Εταιρίας

Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, μέσω της
πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού από την
ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης της Εταιρίας
Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Εθελοντικές δράσεις εργαζομένων
Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και παράλληλα
συνεργασία με τοπικούς φορείς για την ανάληψη
δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα
Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα:
«Με ευθύνη για την κοινωνία»

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ

Ενημέρωση για τα επιχειρηματικά νέα της Εταιρίας
Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τα μέσα
Προώθηση των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα
που αναλαμβάνει η Εταιρία
Συνεντεύξεις τύπου

Άμεση επαφή και συνεργασία
Επικοινωνία και ενημέρωση μέσω
της ιστοσελίδας της Εταιρίας
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις σε social media
Συνεντεύξεις - αρθογραφία στελεχών

Εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης επικοινωνίας
και πληροφόρησης

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κάθε χρόνο, η KLEEMANN
θέτει τους στόχους της
ανά άξονα Εταιρικής
Υπευθυνότητας.
Για το 2019, οι στόχοι που
ορίστηκαν είναι:

2 _ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
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02.7
ΣΤΟΧΟΘΕΣΊΑ 2019

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ &
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εκπαίδευση και ενημέρωση σε
θέματα Risk Management

02.6
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Στη διαχρονική μας δέσμευση για παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών
προϊόντων, ο ρόλος των προμηθευτών
μας είναι κρίσιμος. Η KLEEMANN αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή τους και
επιδιώκει να καλλιεργεί μακροχρόνιες και
αμοιβαία αποδοτικές σχέσεις μαζί τους.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στις επιλογές
προμήθειας υλικών, η διαχείριση των
προμηθειών γίνεται ακολουθώντας
καθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες
καταγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.
Στην KLEEMANN, η χρήση πρώτων
υλών υψηλής ποιότητας είναι αδιαπραγμάτευτη. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρία
διενεργεί συστηματικές αξιολογήσεις
των προμηθευτών της ανά εξάμηνο,
προκειμένου να επιβεβαιώνει και να
διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των
ειδών που προμηθεύεται.
Παράλληλα, οι προμηθευτές με τους
οποίους υπάρχουν ήδη συμφωνίες
συνεργασίας υπόκεινται κατά καιρούς
σε επιτόπιους ελέγχους προκειμένου
να επιβεβαιώνεται από την Εταιρία ότι
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τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
τις συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
πρώτων υλών.
Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
προμηθειών, η Εταιρία τηρεί κατάλογο
εγκεκριμένων προμηθευτών. Για την
ένταξη σε αυτόν, ένας προμηθευτής
πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001, ενώ θετικά αξιολογείται η εφαρμογή Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO
14001 ή/και Συστήματος Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
κατά OHSAS 18001.

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών
Αποτελεί στρατηγική επιλογή της
KLEEMANN να στηρίζει έμπρακτα την
τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης της
τοπικής επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας να προμηθεύεται όσο το δυνατόν
περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες
από τοπικούς προμηθευτές. Με την
προϋπόθεση να τηρούνται τα τεχνικά
και ποιοτικά κριτήρια που διέπουν τις
διαδικασίες προμηθειών, η Εταιρία δίνει
προτεραιότητα στις συνεργασίες με

προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή της παραγωγικής της μονάδας
στο Κιλκίς και στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης.
Αν και η πλειοψηφία των πρώτων και
βοηθητικών υλών που χρησιμοποιεί η
Εταιρία παράγονται κατεξοχήν σε χώρες
του εξωτερικού, ωστόσο το ποσοστό των
αγορών από προμηθευτές εσωτερικού
για το 2018 είναι 51%, έναντι 49% των
αγορών από το εξωτερικό.
Το 2018, τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία
με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία,
η οποία μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε
στις εγκαταστάσεις της υλικά άλλων
προμηθευτών μας. Πλέον, τα φορτηγά
της εταιρίας μας δεν χρειάζεται να
πραγματοποιούν πολλά καθημερινά
δρομολόγια με επιμέρους διαλογή
υλικών, αφού αυτά συγκεντρώνονται και
παραδίδονται σε εβδομαδιαία βάση. Η
νέα αυτή διαδικασία μας επέτρεψε να
μειώσουμε τα δρομολόγια των φορτηγών
μας και κατ’ επέκταση τους ρύπους
τους, συμβάλλοντας στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος από
τις λειτουργίες της Εταιρίας μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΟΡΑ

Δράσεις υποστήριξης
των αναγκών
της τοπικής κοινωνίας

Καινοτομία στα προόντα
και στις υποδομές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Μείωση αποτυπώματος CO2

Διαρκής δέσμευση για
ποσοστό ικανοποίησης
εργαζομένων >80%

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαρκής δέσμευση για μηδέν
ατυχήματα στην εργασία
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3_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

03.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με μείωση κύκλου εργασιών, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε
το έτος για τον Όμιλο KLEEMANN.

> > >

3
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ά Α Π Ο Τ Ε Λ Έ Σ Μ ΑΤΑ
& Δ Ι Α Κ Υ Β Έ Ρ Ν Η Σ Η

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 ανέρχεται σε 126,8 εκ.
ευρώ έναντι 134,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,8%, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε 4,2 εκ. € από 13,0 εκ. € το
2017, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,5 εκ. € από 17,0 εκ. €. Το αντίστοιχο
περιθώριο για τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 3,3% από 9,7%, ενώ το ΕBITDA
σε 5,9% από 12,6% το 2017.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν
σε 3,0 εκ. ευρώ από 9,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με το περιθώριο
να ανέρχεται σε 2,4% από 7,4%. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις το 2018 σε
σημαντικές διεθνείς αγορές όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Διοίκηση
για το 2019 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, ενώ
συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές
ανάπτυξης.

Τα κύρια οικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής του Ομίλου KLEEMANN
(Εταιρία) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
2018

2017

80.071.155

92.755.779

568.321

6.982.037

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

1.354.374

7.524.498

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

1.204.444

5.740.032

Ίδια Κεφάλαια

58.520.637

57.166.127

Σύνολο επενδύσεων

1.825.821

1.176.788

104.796.205

108.293.122

150.052

44.814

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών)
Λειτουργικά κέρδη

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Χορηγίες (επενδυτικές, ερευνητικές, ανάπτυξης κ.ά.)
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ
Στην KLEEMANN, πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Όμιλος KLEEMANN,
μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και παράλληλα, μέσω των επενδύσεων
που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση, θέτει τις βάσεις για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ορθές πρακτικές
εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται από τον Όμιλο αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και προοπτικής.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος για την
αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, την προστασία απορρήτου, την προστασία και προαγωγή της πολυμορφίας και
διαφορετικότητας εντός του Ομίλου, και την καταπολέμηση της διαφθοράς που ενισχύεται μέσω της Πολιτική Διαχείρισης
Καταγγελιών (whistle-blowing).
Ο Όμιλος KLEEMANN επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας ή διεφθαρμένης επαγγελματικής
συμπεριφοράς. Για το θέμα αυτό γίνεται ειδική αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται από όλους τους
εργαζόμενους στον Όμιλο και διέπει συνολικά τη δράση μας.

Σύγκρουση συμφερόντων &
προστασία απορρήτου
Η KLEEMANN έχει θεσπίσει Πολιτική
σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία
απαγορεύει αυστηρά τη σύγκρουση
συμφερόντων μεταξύ της Εταιρίας και
των μελών του ΔΣ ή προσώπων στα
οποία το ΔΣ έχει αναθέσει σημαντικές
εξουσίες και αρμοδιότητες. Σε περιπτώσεις ύπαρξης ιδίων συμφερόντων
τα οποία ενδέχεται να δημιουργηθούν
από συναλλαγές της Εταιρίας, καθώς
και κάθε σύγκρουση αυτών με τα
συμφέροντα της Εταιρίας, πρέπει να
γνωστοποιούνται στους αρμόδιους
φορείς της Διοίκησης.
Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι που
έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά και εταιρικά δεδομένα οφείλουν
να συμμορφώνονται με τον κανονισμό
679/2016/ΕΕ (GDPR).

Καταπολέμηση της διαφθοράς
Η Εταιρία δίνει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα
στην πλήρη και διαρκή συμμόρφωση με
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.Για την αντιμετώπιση και

καταπολέμηση περιπτώσεων διαφθοράς,
δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων
και άλλων αθέμιτων πρακτικών, η Εταιρία
έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας, ο
οποίος γνωστοποιείται σε όλους τους
εργαζόμενους του Ομίλου KLEEMANN
και υπογράφεται από αυτούς. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη δεσμεύονται
επιπλέον και με συμφωνητικό εχεμύθειας,
εμπιστευτικότητας και απαγόρευσης
ανταγωνιστικής δραστηριότητας.
Η KLEEMANN έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη Πολιτική κατά της Διαφθοράς.
Παράλληλα, έχει συσταθεί εταιρική
γραμμή whistle-blowing, όπου κάθε
εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει
επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας
ή άλλου είδους παραβάσεις. Τέλος, η
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του
Ομίλου διενεργεί σε ετήσια βάση εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων απάτης
και παρέχει σχετικές εκπαιδεύσεις για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
τέτοιων φαινομένων.

Πολυμορφία & Διαφορετικότητα
Στην KLEEMANN στηρίζουμε την πολυμορφία και την ισορροπημένη εκπροσώπηση
των δύο φύλων τόσο μεταξύ ανώτατων
διευθυντικών στελεχών, όσο και μεταξύ
των μελών του ΔΣ. Μέσα στο 2018, το
ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών
στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη ήταν
27,7%, ενώ στο Δ.Σ. ήταν 14%.

Επαρκής πληροφόρηση
Στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών
της Εταιρίας, έχει υιοθετηθεί πολιτική που
διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
διαθέτει σε κάθε περίπτωση επαρκή
πληροφόρηση ώστε να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με συναλλαγές μεταξύ
συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το
πρότυπο του συνετού επιχειρηματία.
Η έγκυρη και επαρκής πληροφόρηση
των ενδιαφερόμενων μερών επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Εταιρικής
Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει όργανα
διοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες,
αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, και διαδικασίες διαχείρισης
κινδύνων.

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης KLEEMANN
Διοικητικό Συμβούλιο
Εσωτερικός Έλεγχος
Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Γενικός Διευθυντής
Νομικό Τμήμα

Εμπορική
Διεύθυνση
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Διεύθυνση
Εξυπηρέτησης
Πελατών

Διεύθυνση
Εργοστασίων

Διεύθυνση
Logistics

Οικονομική
Διεύθυνση

Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας. Είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής
στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρίας, αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην εταιρική διοίκηση, και
μεριμνά για την τήρηση των αρχών και πρακτικών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατεξοχήν άτομα με εκτενή εμπειρία και κατάρτιση στον κλάδο δραστηριοποίησης
της Εταιρίας, αλλά και στα επιμέρους αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ
ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί το σύνολο της εταιρικής διοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να λάβει αποφάσεις και να διασφαλίσει ότι κάθε εταιρική ενέργεια
συμβαδίζει με τη στρατηγική, το όραμα και τις αρχές της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της εταιρικής , το Διοικητικό Συμβούλιο της
KLEEMANN δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως ζητήματα υγείας & ασφάλειας στην
εργασία και προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα κύρια πεδία ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας.
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας και
κάθε αναθεώρησης αυτών.
Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου και λήψη αποφάσεων για μείζονες κεφαλαιουχικές
δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις.
Υιοθέτηση και εποπτεία εφαρμογής διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων και συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Διασφάλιση της αξιοπιστίας και πληρότητας των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, των συστημάτων
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων που λαμβάνουν δημοσιότητα, και της εύρυθμης λειτουργίας των
ελεγκτικών μηχανισμών.
Εδραίωση καθεστώτος διαφάνειας στις εν γένει επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Υιοθέτηση και εποπτεία αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου.
Επιλογή υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, και ανώτατων στελεχών.
Σχεδιασμός οργανωτικής δομής για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, με βασικές περιοχές ευθύνης και τις αντίστοιχες
γραμμές αναφοράς ανά πεδίο για όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές μονάδες.
Λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών σε άλλα στελέχη.
Έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και εναρμόνιση αμοιβών σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της
Εταιρίας και των μετόχων της.
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Στο πλαίσιο της ορθής και αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, στην KLEEMANN εφαρμόζουμε σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει:
την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εργασιών,
την αξιοπιστία της δημοσιευόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
τη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και
την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι
ανεξάρτητη και αντικειμενική εσωτερική
και συμβουλευτική δραστηριότητα που
έχει στόχο να βελτιώνει τις λειτουργίες
της Εταιρίας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Μέσω της επιστημονικής
προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των δομών και
εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, την
εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής
διακυβέρνησης, στηρίζει την Εταιρία
στην επίτευξη των στόχων της.
Στο πλαίσιο του έργου της, η Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί αξιολόγηση
ενδεχόμενων κινδύνων και καταρτίζει
ετήσιο πλάνο ελέγχου, το οποίο υπόκειται
στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το πλάνο ελέγχου είναι σχεδιασμένο να
αναγνωρίζει και να αξιολογεί κινδύνους
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και
τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας.
Βάσει αυτού, η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου διενεργεί ελέγχους σε όλο το
εύρος των εταιρικών δραστηριοτήτων.
Κατά την τελευταία τριετία διενεργήθηκαν έλεγχοι στα πεδία της εταιρικής
διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης με
τον Κώδικα Δεοντολογίας, της Υγείας
& Ασφάλειας, και του Περιβάλλοντος.
Στο οικονομικό πεδίο, η Εταιρία έχει
θεσπίσει κατάλληλες δομές, διαδικασίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς για
την έγκαιρη αξιολόγηση και διαχείριση
κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν
σχετικά με τη σύνταξη ατομικών και

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Σε τομείς με υψηλό βαθμό κινδύνου
εφαρμόζονται ειδικές πρακτικές και
δράσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις
κινδύνου από τον Εσωτερικό Έλεγχο
και να υπάρξει ορθή διαχείρισή τους
από τη Διοίκηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη όλα τα θέματα που εγείρονται από
τις Διευθύνσεις, τους εσωτερικούς και
τους εξωτερικούς ελεγκτές. Για κάθε
διαπιστωμένη αδυναμία του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζεται ότι
η Διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
διορθωτικά μέτρα.

Tο πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας, με καίρια συμβολή στην ανάπτυξη και την επιτυχία της, είναι το
ανθρώπινο δυναμικό. Στην KLEEMANN, γνωρίζουμε ότι η πιο προσοδοφόρα επένδυση είναι η επένδυση στους ανθρώπους
μας. Παρέχουμε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας για κάθε εργαζόμενο και υιοθετούμε μια στρατηγική διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων που διέπεται από τις αξίες και αρχές μας, όπως αυτές εκφράζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Οι
πολιτικές της Εταιρίας είναι εστιασμένες στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων, στη διασφάλιση
της ισότητας με παροχή ίσων ευκαιριών και στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου KLEEMANN διέπει συνολικά κάθε δράση μας και ισχύει για όλα τα μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου, όλους τους εργαζόμενους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εξωτερικούς συνεργάτες,
συμβούλους, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους), καθώς και όλους όσους ενεργούν εκπροσωπώντας τον Όμιλο, σε όποια
χώρα και αν απασχολούνται.
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Κώδικας δεοντολογίας
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Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της
KLEEMANN, με δραστηριοποίηση σε διαφορετικές
χώρες και αύξηση των απασχολούμενων στον Όμιλο,
κατέστησε αναγκαία τη θέσπιση ενός συνόλου αρχών
και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου,
με τη μορφή ενός Κώδικα Δεοντολογίας. Ο Κώδικας
διασφαλίζει ότι οι εταιρικές αξίες ενσωματώνονται στις
καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες,
ενώ παράλληλα θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο ορθής
επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλο το εύρος
του Ομίλου.
Βασικός στόχος της εφαρμογής του Κώδικα
Δεοντολογίας είναι η προαγωγή της διαφάνειας, της
ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και
του αλληλοσεβασμού.
Ο Κώδικας αναθεωρείται και επικαιροποιείται,
εφόσον χρειάζεται, κάθε δύο με τρία χρόνια. Με
την ολοκλήρωση κάθε αναθεώρησης, η Ομάδα
Ηγεσίας (Leadership Team), η οποία αποτελείται
από τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, μεριμνά
για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης έκδοσης
σε όλους τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια, κάθε
εργαζόμενος λαμβάνει τον Κώδικα σε μορφή κειμένου,
προκειμένου να τον μελετήσει και να τον υπογράψει.
Οι εργαζόμενοι, σε όλο το διάστημα ενημέρωσης
και εκπαίδευσής τους, μπορούν να συμβουλεύονται
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για διευκρινίσεις
σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα.
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Κώδικας
Δεοντολογίας
KLEEMANN

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Στην ΚLEEMANN, θεωρούμε την εσωτερική επικοινωνία βασικό εργαλείο, τόσο για την καλλιέργεια άριστων σχέσεων μεταξύ
των εργαζόμενων σε κάθε ιεραρχική βαθμίδα, όσο και για την αποτελεσματική διάδοση της εταιρικής κουλτούρας σε όλα
τα επίπεδα. Από την ίδρυση της KLEEMANN μέχρι σήμερα, η ανοιχτή και άμεση επικοινωνία αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία χτίζουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και την άψογη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.
Η Διοίκηση της Εταιρίας φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται έγκαιρα και ορθά για κάθε νέα πολιτική και
διαδικασία που υιοθετείται και εφαρμόζεται, αλλά και για κάθε σχετική τροποποίηση. Παράλληλα με την επικοινωνία,
ενθαρρύνεται ο διάλογος και η εποικοδομητική κριτική μεταξύ των τμημάτων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης αλλά
και της επιχειρησιακής καθημερινότητας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνολικό προσωπικό
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Άλλο (πρακτική άσκηση)

Τα σημαντικότερα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε στην KLEEMANN είναι:
Μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των επικεφαλής των διευθύνσεων/ τμημάτων της Εταιρίας, ανά

Προσωπικό κατά φύλο

2018

4 _ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο

Η υψηλή επιχειρησιακή απόδοση επιτυγχάνεται μόνο μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. Αποτελεί
διαχρονικό στόχο της KLEEMANN να προσφέρει στους εργαζόμενούς της ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται
από τον σεβασμό και την απουσία διακρίσεων και ξεχωρίζει για τις ίσες ευκαιρίες και τις δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης που
είναι διαθέσιμες προς όλους.
Σήμερα, η KLEEMANN απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Περίπου το 58% αυτών είναι εργατικό δυναμικό
και το 42% είναι εργαζόμενοι ανώτατης-ανώτερης εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 8,4% διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών. Το 69% των εργαζόμενων της Εταιρίας είναι μεταξύ 30-50 ετών, ενώ το 68% έχει προϋπηρεσία στην KLEEMANN
μεγαλύτερη των τεσσάρων χρόνων. Το 2018, το 97% των εργαζομένων απασχολούνταν στην Εταιρία με σύμβαση αορίστου
χρόνου και μόλις το 3% με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ η Εταιρία δεν απασχολεί εποχικούς εργαζόμενους. Διαχρονικά,
το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων στην Εταιρία προέρχεται από τις περιοχές του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στην εγγύτητα με τις κεντρικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της, αλλά αποτελεί πρωτίστως συνειδητή
στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Για το 2018, επί του συνόλου των εργαζόμενων της
KLEEMANN, το 62% είναι από το Κιλκίς και το 33% από τη Θεσσαλονίκη.
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Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ KLEEMANN
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04.2
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2017

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

850
833
21
850
-

217
203
10
213
4
-

1.067
1.036
31
1.063
4
-

862
811
51
862
5

190
179
11
186
4
7

1.052
990
62
1.048
4
12

Κατανομή ανθρώπινου
δυναμικού κατά γεωγραφική
περιφέρεια προέλευσης

Ηλικιακή κατανομή
ανθρώπινου δυναμικού

2018

1.067 εργαζόμενοι

παραγωγική εγκατάσταση. Στις συναντήσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα να συζητηθούν τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα και τυχόν ζητήματα ευθυγράμμισης με τους στόχους της Εταιρίας.
Μηνιαίες συναντήσεις με την Ανώτατη Διοίκηση στα υποκαταστήματα της Εταιρίας. Στις συναντήσεις αυτές, οι εργαζόμενοι
έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα αποτελέσματα των υποκαταστημάτων, καθώς και θέματα ευθυγράμμισης με τους

2018
1.067 εργαζόμενοι

στόχους της Εταιρίας.

2018

Μηνιαία συμβούλια με συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης και των Προϊσταμένων, όπου συζητούνται οι στόχοι και η πορεία
κάθε τμήματος, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον.
Μηνιαίες συναντήσεις της Ομάδας Ηγεσίας.
Εβδομαδιαίες και καθημερινές ενημερωτικές συναντήσεις του Γενικού Διευθυντή με τους Διευθυντές της Εταιρίας.
Εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ των μελών της Ανώτατης Διοίκησης.

Άνδρες 850
Γυναίκες 217

Συναντήσεις των Διευθυντών των εργοστασίων με το εργατοτεχνικό προσωπικό, τη δεύτερη Παρασκευή κάθε μήνα και

Κιλκίς 62%
Θεσσαλονίκη 33%
Αττική 2%
Άλλο 3%

< 30
Άνδρες 93
Γυναίκες 55
30 - 50
Άνδρες 589
Γυναίκες 146

51+
Άνδρες 168
Γυναίκες 16

όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο.
Έκτακτα Συμβούλια της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης, μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού που χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης.
Ενημέρωση του συνόλου των εργαζόμενων στο περιθώριο του μηνιαίου Αγιασμού.
Έρευνες ικανοποίησης εργαζόμενων.

2017
1.052 εργαζόμενοι

2017

2017
1.052 εργαζόμενοι

Ετήσια συνάντηση στρατηγικής.
Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εκτός από τις θεσμοθετημένες συναντήσεις, καθημερινά πραγματοποιούνται και
άτυπες συναντήσεις μεταξύ των εργαζόμενων και της Διοίκησης , κατά περίπτωση.
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Άνδρες 862
Γυναίκες 190

Κιλκίς 61%
Θεσσαλονίκη 30%
Αττική 2%
Άλλο 7%

< 30
Άνδρες 94
Γυναίκες 39
30 - 50
Άνδρες 608
Γυναίκες 139

51+
Άνδρες 160
Γυναίκες 12
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Συνολικές προσλήψεις
ανά φύλο & ηλικία

2018

2018

Η επιδίωξή μας αυτή εκφράζεται μέσα
από την Πολιτική Προσέλκυσης και
Επιλογής, Ένταξης και Αποχώρησης
της Εταιρίας, όπου αποτυπώνεται ο
τρόπος προσέλκυσης και επιλογής των
κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και οι
διαδικασίες διαχείρισης τυχόν αποχώρησης
εργαζόμενου από την Εταιρία.
Προκειμένου να διασφαλίσει ότι
οι εργαζόμενοι σε κάθε θέση θα
εναρμονίζονται με την εταιρική κουλτούρα,
η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες για
την εύρεση των κατάλληλων υποψήφιων:
Αρχικά, καθορίζονται οι προδιαγραφές
κάθε θέσης (job profile) και τα αντίστοιχα
προσόντα των υποψήφιων, τα οποία αφορούν
στο μορφωτικό-εκπαιδευτικό επίπεδο, τον
βαθμό επαγγελματικής εμπειρίας, τυχόν
ειδικές γνώσεις, καθώς και προσωπικά
χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Στη
συνέχεια, αναζητούνται εργαζόμενοι
μέσα στην Εταιρία, στο πλαίσιο της
Διαδικασίας Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας
με γνώμονα πάντα τη μέγιστη αξιοποίηση
των ικανοτήτων τους. Παράλληλα, στο
πλαίσιο της Διαδικασίας Σύστασης
Υποψήφιων Εργαζόμενων, οι υφιστάμενοι
υπάλληλοι καλούνται να συστήσουν
δυνητικούς υποψήφιους από τον κύκλο

γνωριμιών τους. Το αρμόδιο στέλεχος
της ΔΑΔ ανατρέχει στη βάση δεδομένων
όπου τηρούνται βιογραφικά υποψήφιων
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και
ανά ειδικότητα, καθώς επίσης επιδιώκει
την προσέλκυση υποψήφιων από την
ευρύτερη αγορά εργασίας. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν επαρκή βιογραφικά
και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο
Διευθυντή, η προσέλκυση υποψήφιων
επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση αγγελιών
σε ιστότοπους εύρεσης εργασίας, σε
εφημερίδες, στο εταιρικό site, μέσω
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και
από διάφορους οργανισμούς, υπηρεσίες
ή φορείς (ΟΑΕΔ).
Μετά την αρχική προσέλκυση υποψήφιων,
ακολουθεί η φάση της συνέντευξης.
Η συνέντευξη διεξάγεται σύμφωνα με
δομημένο ερωτηματολόγιο που είναι
σχεδιασμένο να διερευνά τις αξίες, να
αξιολογεί τις ικανότητες και δεξιότητες του
υποψήφιου και να εκτιμά την αναμενόμενη
συμπεριφορά του στον εργασιακό χώρο.
Μετά από την πρώτη συνέντευξη που
διεξάγεται από στέλεχος της ΔΑΔ,
ακολουθεί μια σειρά συνεντεύξεων
με τους αντίστοιχους προϊστάμενους
και διευθυντές ιεραρχικά, οι οποίοι
αξιολογούν με τη σειρά τους κατά πόσον
ο υποψήφιος ταιριάζει όχι μόνο με την
εταιρική κουλτούρα, αλλά και με την
ομάδα στην οποία θα ενταχθεί.
Για τους δύο ή τρεις επικρατέστερους
υποψήφιους συμπληρώνεται (από στέλεχος
της ΔΑΔ) το Φύλλο Αξιολόγησης Υποψήφιου,
το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους
παράγοντες αξιολόγησης, όπως μορφωτικό
επίπεδο, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις

υπολογιστών και προϋπηρεσία, καθώς
επίσης και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά,
με συγκριτική σπουδαιότητα ανάλογα
με τη θέση εργασίας.
Επιπλέον, όλοι οι τελικοί υποψήφιοι
διοικητικών θέσεων υποβάλλονται σε
ψυχομετρικό τεστ. Το τεστ αυτό είναι
άλλο ένα εργαλείο που συμβάλλει, με τα
αποτελέσματά του, στο να σχηματιστεί
μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα
του ατόμου και των αξιών του. Επίσης, σε
θέσεις που κρίνεται απαραίτητο, διεξάγεται
τεστ ξένων γλωσσών προκειμένου να
διαπιστωθεί το επίπεδο της προφορικής
και γραπτής επικοινωνίας του υποψήφιου,
όπως επίσης και αριθμητικό τεστ, το
οποίο εξετάζει τη μαθηματική και
λογική του σκέψη. Σε θέσεις τεχνικής
διεύθυνσης, ο υποψήφιος υποβάλλεται
επιπρόσθετα σε δοκιμές αξιολόγησης
βασικών τεχνικών γνώσεων. Σε θέσεις
οικονομικής διεύθυνσης, οι υποψήφιοι
υποβάλλονται σε τεστ τεχνικών δεξιοτήτων
χειρισμού αρχείων Excel. Σε θέσεις
γραμματειακής υποστήριξης ανώτατης
διοίκησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται
σε δεξιότητες που αφορούν γλωσσικό
συλλογισμό, ικανότητες multitasking
και διαχείρισης πληροφορίας.
Τέλος, η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη
διαδικασία ένταξης των νεοπροσληφθέντων,
καθώς αυτή επηρεάζει το πόσο άμεσα και
αποτελεσματικά θα προσαρμοστούν στα
νέα τους καθήκοντα. Προκειμένου οι νέοι
εργαζόμενοι να ενσωματώνονται ομαλά
και ευχάριστα στο ευρύτερο εργασιακό
περιβάλλον της KLEEMANN, η Εταιρία
εφαρμόζει ένα δομημένο πρόγραμμα
ένταξής τους.

102 προσλήψεις

Αποχωρήσεις 89

Προσλήψεις 102

Λόγω της βαρύτητας που αποδίδει στην
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η
Εταιρία, μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού, επιδιώκει να προσελκύει άρτια
καταρτισμένα και εκπαιδευμένα άτομα
με υψηλού επιπέδου επαγγελματικά
προσόντα και προσωπικά χαρακτηριστικά.
Αναζητούμε ανθρώπους που ενστερνίζονται
το όραμα, τις αξίες, τη στρατηγική και
την κουλτούρα της KLEEMANN.
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04.4
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

(πχ. σύνταξη,
λήξη σύμβασης)

< 30
Άνδρες 40
Γυναίκες 17

136 προσλήψεις

Αποχωρήσεις 96
(πχ. σύνταξη,
λήξη σύμβασης)

Συνολικές προσλήψεις
ανά φύλο & γεωγραφική περιοχή

Αττική
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Άλλο

Αττική
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Άλλο

< 30
Άνδρες 43
Γυναίκες 17

30 - 50
Άνδρες 53
Γυναίκες 18

2018

2018
89 αποχωρήσεις

30 - 50
20
19
2

51+
2
2
-

< 30
Άνδρες 21
Γυναίκες 16

30 - 50
Άνδρες 37
Γυναίκες 4

2017

2017

136 προσλήψεις

96 αποχωρήσεις

< 30
19
35
6

30 - 50
29
37
5

51+
5
-

51+
Άνδρες 5
Γυναίκες -

Συνολικές αποχωρήσεις
ανά φύλο & ηλικία

102 προσλήψεις

< 30
2
24
30
1

51+
Άνδρες 4
Γυναίκες -

2017

2017

Προσλήψεις 136

30 - 50
Άνδρες 26
Γυναίκες 15

< 30
Άνδρες 21
Γυναίκες 12

30 - 50
Άνδρες 38
Γυναίκες 11

51+
Άνδρες 11
Γυναίκες -

51+
Άνδρες 14
Γυναίκες -
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04.5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η κινητήρια δύναμη της KLEEMANN. Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των εργαζόμενων στη
δυναμική της, η Εταιρία επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, ενισχύοντας τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα
ταλέντα τους. Εφαρμόζουμε μια Πολιτική Ανάπτυξης που στηρίζει την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και αξιόλογων
εργαζομένων, οι οποίοι στέκονται αρωγοί στις επιχειρηματικές προσπάθειες της Εταιρίας. Η επιλογή των κατάλληλων
υποψηφίων για κάθε θέση, η συστηματική αξιολόγηση και διαχείριση της απόδοσης, καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με στόχο την υψηλή εξειδίκευση, είναι τα κύρια μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρία για τη διαρκή βελτίωση
του ανθρώπινου δυναμικού της.

ΒΉΜΑΤΑ ΕΤΉΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Αξιολόγηση της απόδοσης
Στην KLEEMANN, στηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και επιδιώκουμε να αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά τους στα
θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής αξιολόγησης της απόδοσής
τους. Η Εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης που συμβαδίζει πλήρως με το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και την
κουλτούρα της.
Η Αξιολόγηση Απόδοσης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους της
Εταιρίας. Σκοπός της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης είναι να προάγει την ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου.
Κάθε έτος, η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου.
Οι νέοι εργαζόμενοι αξιολογούνται την περίοδο από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.
Για τους εργαζόμενους της διοίκησης, η διαδικασία της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάπτυξης υλοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος HR. Για τους εργαζόμενους παραγωγής (εργοδηγούς, ομαδάρχες
και εργατοτεχνικό προσωπικό) ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά με τη χρήση έντυπων μέσων.
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Β Ή Μ Α 1Ο
Προετοιμασία

ΒΉΜΑ 2Ο
Συνάντηση Προόδου

Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης
έχει ξεκινήσει και κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αυτο-αξιολογηθεί ως προς συγκεκριμένες διαστάσεις/ συμπεριφορές που
αναφέρονται στη φόρμα αξιολόγησης. Οι διαστάσεις αυτές εναρμονίζονται με τις αξίες της εταιρίας και με τα πρότυπα συμπεριφοράς
που έχουμε θέσει.
Επίσης, ο εργαζόμενος συμπληρώνει το προσωπικό του Πλάνο
Ανάπτυξης, με βάση τα σημεία προς βελτίωση και ανάπτυξη που έχει
εντοπίσει. Στη συνέχεια και εφόσον ο εργαζόμενος έχει ολοκληρώσει την αυτό-αξιολόγηση του, ο άμεσος προϊστάμενός του έχει τη
δυνατότητα να αξιολογήσει τον εργαζόμενο, βάσει της απόδοσής
του μέσα στο έτος.

Βασικό κομμάτι της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η Συνάντηση
Προόδου μεταξύ του εργαζόμενου και του άμεσου προϊστάμενού
του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο προϊστάμενος ακούει τον
εργαζόμενο για όλα τα θέματα που τον απασχολούν, παρέχει αναλυτική
ανατροφοδότηση στον εργαζόμενο για την απόδοσή του μέσα στο
έτος βασισμένη σε πραγματικά παραδείγματα και πραγματοποιείται
συζήτηση για την ανάπτυξη και τις φιλοδοξίες του εργαζόμενου.
Μετά το πέρας της συνάντησης και αφού έρθουν σε συμφωνία, ο
προϊστάμενος είναι υπεύθυνος να συμπληρώσει τη συμφωνημένη
αξιολόγηση και αφού συμπληρώσει και το Πλέγμα Παρούσας
Απόδοσης και Μελλοντικής Αξίας, να υποβάλει την αξιολόγηση στη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΒΉΜΑ 3Ο
Κατάρτιση Πλάνων Ανάπτυξης

ΒΉΜΑ 4Ο
Παρακολούθηση της Πορείας των Πλάνων Ανάπτυξης

Κάθε εργαζόμενος καταρτίζει το ετήσιο Πλάνο Ανάπτυξης του. Τα
πλάνα παρακολουθούνται και, όπου χρειάζεται, αναθεωρούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης, ορίζεται μια επαναληπτική
(follow up) Συνάντηση Προόδου το διάστημα 1-31 Ιουλίου, όπου
συζητείται η εξέλιξη των εκπαιδευτικών αναγκών του εργαζόμενου.
Τέλος, τον Νοέμβριο κάθε έτους πραγματοποιείται Απολογιστική
Συνάντηση Προόδου μεταξύ προϊσταμένου και εργαζόμενου, όπου
γίνεται απολογισμός της πορείας υλοποίησης του Πλάνου Ανάπτυξης.
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04.5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Εκπαίδευση
Η KLEEMANN επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς
αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και την προσωπική
τους ικανοποίηση και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας.
Το 2018, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.792 ώρες εκπαίδευσης.
Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης του
ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις προόδου, όπου
διαπιστώνονται περιοχές προς βελτίωση και περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προόδου μεταξύ του εργαζόμενου και του
άμεσου προϊστάμενού του, συζητείται η πορεία υλοποίησης του Πλάνου Ανάπτυξης
του εργαζόμενου και προσδιορίζονται συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη κάλυψη κάθε ανάγκης (σεμινάριο, on the
job training, coaching, e-learning, συμμετοχή σε project). Οι εκπαιδευτικές
δυνατότητες που παρέχονται στους εργαζόμενους ποικίλουν ως προς το είδος
και το περιεχόμενο.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Εταιρία χωρίζονται σε δυο
βασικές κατηγορίες:
Εκπαιδεύσεις που καλύπτουν ανάγκες σε τεχνικές δεξιότητες.
Εκπαιδεύσεις που καλύπτουν ανάγκες σε μη τεχνικές δεξιότητες
(soft skills).
Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται με μία από τις παρακάτω μορφές:
Ανοικτά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται από εξωτερικό φορέα
στον χώρο του.
Ενδο-επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται από εξωτερικό
φορέα στον χώρο της Εταιρίας.
Εσωτερικές εκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από εκπαιδευτές-στελέχη
της Εταιρίας.
E-learning.
Οn the job training.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα μαθήματα ξένων γλωσσών, τα οποία παραδίδονται
είτε από καθηγητές στους χώρους της Εταιρίας, είτε από φροντιστήρια ξένων
γλωσσών στους χώρους τους.
Σημαντικό κομμάτι της δια βίου μάθησης των εργαζόμενων αποτελούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα, τα οποία επιδοτούνται σε κάποιο ποσοστό, αναλόγως τη συνάφειά
τους με το αντικείμενο εργασίας.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, λαμβάνουν
εξειδικευμένη προϊοντική εκπαίδευση 90 ωρών. Η εκπαίδευση αυτή χωρίζεται σε
2 βαθμίδες. Η βαθμίδα Ι είναι η βασική επαφή των εργαζόμενων με το προϊόν της
εταιρίας, τον ανελκυστήρα και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η βαθμίδα ΙΙ αποτελεί
μια πιο πλήρη και λεπτομερή παρουσίαση του ανελκυστήρα και της λειτουργίας του.
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Κατανομή ωρών εκπαίδευσης
ανά θεματική ενότητα

2018

ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ

ΘΈΣΗ / ΒΑΘΜΊΔΑ ΙΕΡΑΡΧΊΑΣ

2018

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Διευθυντές

22

7

29

154

94

248

Ανώτερα Στελέχη

34

6

40

1.321

314

1.636

Υπάλληλοι

289

156

445

7.184

4.994

12.178

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό

541

12

553

5.680

48

5.728

Σύνολο

886

181

1067

14.340

5.451

19.791

ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ

ΘΈΣΗ / ΒΑΘΜΊΔΑ ΙΕΡΑΡΧΊΑΣ

2017
Εξαγωγές
Ποιοτικός Έλεγχος
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μηχανογράφηση
Οικονομικά
Υγεία και Ασφάλεια
Παραγωγή
Άλλο

0%
0,1%
0,1%
0,8%
1,6%
5,7%
13,3%
78,3%

Μηχανογράφηση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εξαγωγές
Ποιοτικός έλεγχος
Οικονομικά
Παραγωγή
Υγεία και Ασφάλεια
Άλλο

0,1%
0,1%
1,0%
1,1%
1,4%
3,5%
3,8%
89,0%

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΎΝΟΛΟ ΩΡΏΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Διευθυντές

10

2

12

426

220

646

Ανώτερα Στελέχη

26

5

31

2.059

806

2.866

Υπάλληλοι

235

157

392

7.968

6.674

14.642

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό

592

25

617

2.355

56

2.411

Σύνολο

863

189

1052

12.809

7.756

20.565

Πρόγραμμα καθοδήγησης
Coaching

2017

ΣΎΝΟΛΟ ΩΡΏΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

KLEEMANN

Το 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή προγράμματος καθοδήγησης “Coaching” σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας, από την Ομάδα Ηγεσίας ως το
εργατοτεχνικό προσωπικό, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Μια ομάδα εργαζόμενων εκπαιδεύεται συστηματικά στο coaching, σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη, προκειμένου να παρακολουθεί
και να υποστηρίζει την υλοποίηση υπερβατικών στόχων που ανατίθενται είτε σε ομάδες, είτε σε μεμονωμένους εργαζόμενους.
Με το πρόγραμμα coaching, η Εταιρία στοχεύει μέσω της αμοιβαίας υποστήριξης και της παράλληλης ευθυγράμμισης των στόχων και
δράσεων των εργαζόμενων προς μια κοινή κατεύθυνση. Υποστηρίζεται ενεργά ο συντονισμός των ενεργειών και καλλιεργείται η κουλτούρα
breakthrough, για την απόδοση εξαιρετικών αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα του Coaching είναι η αυτογνωσία και επίγνωση των κινήτρων κάθε εργαζόμενου, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του
και η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, η αποτελεσματική διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας και η συνεχής προσωπική
ανάπτυξη όλων των ανθρώπων της Εταιρίας.
Το 2018, για πρώτη φορά τέθηκαν στόχοι από το σύνολο των εργαζόμενων παραγωγής, παρέχοντας coaching σε εργοδηγούς και ομαδάρχες,
με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας coaching και τη συνεχή ανάπτυξη στο σύνολο του Ομίλου.

47

Στο πλαίσιο της σύγχρονης και δυναμικής φιλοσοφίας της Διοίκησης της KLEEMANN, που επιδιώκει τη συνεχή επέκταση
των παροχών σε συνάρτηση με τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας, οι πρόσθετες παροχές προς
τους εργαζόμενους αποτελούν ταυτόχρονα επιβράβευση και κίνητρο.

Η KLEEMANN αναγνωρίζει και σέβεται τα διεθνώς προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα θεσμοθετημένα
εργασιακά δικαιώματα και φροντίζει για τη δίκαιη και ισότιμη αμοιβή των ανθρώπων της. Η Εταιρία έχει μηδενική ανοχή σε
διακρίσεις, περιπτώσεις παιδικής ή αναγκαστικής εργασίας και σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης στις δραστηριότητές,
τις εγκαταστάσεις ή προς τους συνεργάτες της.
Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί ευκαιρία για δημιουργική αλληλεπίδραση, καινοτομία, εξέλιξη και
καλύτερα αποτελέσματα. Η Εταιρία δεν κάνει διακρίσεις με βάση το κοινωνικό ή εθνικό υπόβαθρο, τις πολιτικές ή θρησκευτικές
πεποιθήσεις, την ηλικία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη φυσική ικανότητα ή το φύλο. Παράλληλα, εφαρμόζεται Πολιτική
Διαφορετικότητας, με στόχο να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Οι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:

Με την εφαρμογή της Πολιτικής Διαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών, η Εταιρία επιδιώκει, μεταξύ άλλων:

Οικονομική κάλυψη σε περίπτωση πρόσκαιρης ή ολικής ανικανότητας για εργασία
Ασφάλεια ζωής
Δωρεάν μετακίνηση εργαζόμενων με εταιρικά μέσα
Γυμναστήριο και Playroom
Παροχή επιδοτούμενου γεύματος σε οργανωμένο εστιατόριο της Εταιρίας
Ιατρείο
Happy Benefits
Επιδότηση προσωπικής εκπαίδευσης
Χορήγηση διατακτικών
Επιπλέον, η KLEEMANN εφαρμόζει Πολιτική Επιβραβεύσεων, στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζονται η αφοσίωση, οι
νέες ιδέες, η θετική στάση και συμπεριφορά και τα καλά αποτελέσματα των εργαζόμενων. Η αναγνώριση δείχνει στους
εργαζόμενους ότι η καθημερινή τους εργασία και συνεισφορά εκτιμάται από την Εταιρία, δημιουργώντας έτσι έναν ενάρετο
κύκλο θετικής ανατροφοδότησης.
Οι επιβραβεύσεις χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Επιβράβευση μακροχρόνιας συνεργασίας, σε ετήσια βάση. Αναγνωρίζονται οι εργαζόμενοι με 10, 20 και 30 έτη προϋπηρεσίας,
καθώς και συνταξιούχοι.
Επιβράβευση για νέες ιδέες. Η Διοίκηση και η Ομάδα Νέων Ιδεών επιβραβεύουν τους εργαζόμενους που υποστηρίζουν
ενεργά τη Διαδικασία Νέων Ιδεών, υποβάλλοντας ιδέες σχετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του
κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας.
Επιβράβευση για θέματα εξυπηρέτησης, σε ετήσια βάση.
Επιβράβευση για πωλήσεις ανελκυστήρων.
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Στην KLEEMANN, θεωρούμε μεγάλης σημασίας την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
και στηρίζουμε ουσιαστικά τους εργαζόμενούς μας στην επιδίωξή της, συμβάλλοντας στις καθημερινές ανάγκες των
ίδιων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρία προσφέρει στους εργαζόμενους μια σειρά από παροχές και
προγράμματα πέρα και πάνω από τις υποχρεώσεις που ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη
Πολιτική Αμοιβών και Παροχών.

Πρόσθετη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
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ΔΙΚΑΙΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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04.6
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Την εδραίωση ενός δίκαιου και ισότιμου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να
δείξουν στην πράξη τις δυνατότητές τους και να αναπτυχθούν αξιοκρατικά.
Τη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής.
Την προώθηση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο, με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος και την
αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.
Την κατάρριψη των στερεοτύπων που περιορίζουν τις γυναίκες σε συγκεκριμένους εργασιακούς ρόλους και την πρόσληψη
γυναικών σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης.

Συμμετοχή σε δράσεις & πρωτοβουλίες
Ήδη από το 2004, η KLEEMANN συμμετέχει σε συνέδρια, προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων
στον χώρο εργασίας, την κατάρριψη των στερεότυπων ρόλων των δύο φύλων και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Μέσα στα
τελευταία επτά χρόνια, η Εταιρία έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σχετικών συνεδρίων και πρωτοβουλιών.
Ενδεικτικά, το 2012 συμμετείχε στο πρόγραμμα Genco, για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης (e-toolbox) με
πρακτικά παραδείγματα προώθησης της ισότητας των δυο φύλων, στα Focus Groups “ELN on Empowerment and Inclusion”
για την ανάπτυξη εργαλείων και δεικτών μέτρησης της ενδυνάμωσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την
άρση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού και στην Πρωτοβουλία “Equality pays off 2020 Initiative” της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με την καλή πρακτική “Diversity and Gender Equality”.
Το 2013, η KLEEMANN ήταν μία από τους 150 συμμετέχουσες εταιρείες από 34 χώρες στο Συνέδριο “Equality Pays off - A
European 2020 Initiative” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επιλέχθηκε ανάμεσα σε 10 εταιρείες ως η ειδική για να παρουσιάσει
τα σχετικά θέματα. Το 2014, συμμετείχε στο Συνέδριο με θέμα “Working Women Successfully Navigating the Labyrinth:
Stories of Empowerment” και στην Πρωτοβουλία “CARVE” για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών.
Πρωτοβουλία “ΜΕΝΑ”
Η πρωτοβουλία "MENA" έχει στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών της ενσωμάτωσης γυναικών στο επιχειρηματικό
γίγνεσθαι. Από το 2016 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, η Εταιρία συμμετείχε στο έργο Gender Diversity Circulator, που
αφορούσε στην ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ εταιρειών της Ευρώπης και εταιρειών της Μέσης Ανατολής και
της Νότιας Αφρικής, σχετικά με την προσφορά ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης στις γυναίκες. Η συγκεκριμένη
δράση κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2017, στο Βερολίνο. Στο πλαίσιο αυτό, η KLEEMANN, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας,
συνεργάστηκε για έναν χρόνο με μεγάλη αρχιτεκτονική εταιρία που εκπροσωπεί την Ιορδανία, προκειμένου να μοιραστούν
καλές πρακτικές και να σχεδιάσουν νέες στρατηγικές κινήσεις για την ισότητα των φύλων στην εργασία.
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Προάσπιση της διαφορετικότητας στην πράξη
Διαπιστώνοντας σημαντική δυσκολία στην εύρεση ικανών στελεχών, ειδικά μηχανικών, για να στελεχώσουν τις πωλήσεις
εκτός Ελλάδας, από το 2004 η KLEEMANN αποφάσισε να επιδιώξει τη συστηματική αξιοποίηση γυναικών μηχανικών στην
εμπορική διεύθυνση. Στο παρελθόν, οι επικεφαλής των εμπορικών τμημάτων αντιμετώπιζαν την κάλυψη αυτών των θέσεων
από γυναίκες επιφυλακτικά, λόγω των θεωρητικά αντικειμενικών δυσκολιών που θα αντιμετώπιζαν (π.χ. πολύ συχνά ταξίδια
εκτός έδρας). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στελέχωσης, όμως, όπου προσεγγίστηκαν τόσο στελέχη που βρίσκονταν
ήδη σε άλλες θέσεις στην Εταιρία, όσο και γυναίκες που προσήλθαν για την κάλυψη νέων θέσεων, διαπιστώθηκε ότι πολλές
υποψήφιες είχαν και τις ικανότητες, αλλά και τη διάθεση να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω προκλήσεις. Έτσι, η Εταιρία
ξεκίνησε από το 2004 να βάζει σε προτεραιότητα τις προσλήψεις γυναικών σε θέσεις μηχανικών και όχι μόνο, με θεαματικά
αποτελέσματα.

ΕΤΟΣ

2018

2017

στην Εταιρία

20,4%

20%

στη Διοίκηση

27,7%

39%

στις πωλήσεις

44,2%

41%

ΠΟΣΟΣΤΌ ΓΥΝΑΙΚΏΝ

Η Εταιρία έχει διαπιστώσει σημαντικά οφέλη από την πρόσληψη γυναικών μηχανικών:
Διπλασιάστηκε ουσιαστικά η δεξαμενή ικανών υποψηφίων.
Μειώθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των τμημάτων για νέους εργαζόμενους.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας εμπλουτίστηκε με μια ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Επήλθε μια ισορροπία μέσα στα τμήματα.

Με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων της έρευνας Best Workplaces στην Ελλάδα, το 2012, το ινστιτούτο GPTW απένειμε
στην εκδήλωση βράβευσης στην KLEEMANN, το βραβείο του Σεβασμού της Διαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών για τις
εξαιρετικές πρακτικές που εφαρμόζει σε αυτόν τον τομέα.

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά θέση/ Βαθμίδες Ιεραρχίας

2018
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2017

Άνδρες Γυναίκες

Άνδρες Γυναίκες

6

1

Διευθυντές

10

2

Ανώτερα Στελέχη

26

5

6

1

Διοικητικό Συμβούλιο

22

7

34

6

289

156

Υπάλληλοι

235

157

541

12

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό

592

25

Στην KLEEMANN, βασική μας προτεραιότητα είναι η προάσπιση της υγείας και
της ασφάλειας για τους εργαζόμενούς μας, τους συνεργάτες μας και κάθε εμπλεκόμενο - τόσο στους χώρους εργασίας και στις εγκαταστάσεις μας, όσο και σε
κάθε μας δραστηριότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρία έχει θεσπίσει 9 αρχές
πρόληψης που διέπουν το σύνολο των πρακτικών της στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
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ΟΙ 9 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

> > >
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

5
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ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΜΕ ΜΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
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Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης
των ενεργειών και διαδικασιών προς
την επίτευξη των σχετικών στόχων και
με γνώμονα τις αρχές πρόληψης, η
KLEEMANN έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία.

Συνδυαστικά, οι Αρχές Πρόληψης που ορίζουν την προσέγγιση της εταιρίας στο θέμα της υγείας και ασφάλειας και η Πολιτική
Υγείας και Ασφάλειας όπου κωδικοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες αποτυπώνουν αφενός, τη συστηματική επιδίωξη της
KLEEMANN για την εξάλειψη των κινδύνων στους εργασιακούς χώρους και αφετέρου, τη δέσμευση της Διοίκησης για
διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης και προστασίας στην εργασία.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα θέματα αυτά απαιτούν ολοκληρωμένη και πολύπλευρη αντιμετώπιση, ήδη από το 2012 η
KLEEMANN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο OHSAS 18001-2007 (Occupational Health and Safety Management System).

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας

Η Εταιρία αποδίδει μεγάλη σημασία στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή βελτίωσή,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εργαζόμενους, συνεργάτες και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να επηρεαστούν
από τις εργασίες της. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Εταιρία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης της
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Κατ’ εφαρμογή του ΣΔΥΑΕ, σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση της Εταιρίας έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας.
Κάθε επιτροπή επιδιώκει να εμπλέκει ενεργά τους εργαζόμενους, μέσω συχνών διαβουλεύσεων και ενεργής συμμετοχής
τους στις δραστηριότητές της.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Εταιρία έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:
Δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος και εξάλειψη των συνθηκών που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε δραστηριότητες με μη αμελητέα πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων.
Προγραμματισμός και εκτέλεση όλων των εργασιών δίνοντας προτεραιότητα και μεγάλη σημασία στην Υγεία και Ασφάλεια
των εργαζόμενων, συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών έτσι ώστε να διεξάγει όλες τις δραστηριότητές της
χωρίς ατυχήματα.
Πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.
Συνεχής κατάρτιση, ανάπτυξη της επάρκειας και αξιολόγηση του προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού,
χημικών ουσιών, στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και στη συνεχή ευαισθητοποίησή του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
στην εργασία.
Διεξαγωγή μελετών εκτίμησης του κινδύνου για λήψη αποφάσεων σε μέτρα πρόληψης και προστασίας.
Διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους
χωρίς ατυχήματα, σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας.
Διάθεση σε όλο το προσωπικό και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, όλων των απαραίτητων μέσων
ατομικής προστασίας και εκπαίδευσή τους στη χρήση, φύλαξη και συντήρησή τους.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι επιτροπές διορίζονται για 3ετεις θητείες, χωρίς περιορισμό θητειών για τα μέλη. Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από
εκπρόσωπους των εργαζόμενων, τον τεχνικό ασφαλείας και εκπρόσωπο της Διοίκησης και συνεδριάζει ανά 3 μήνες.
Οι βασικές αρμοδιότητες των επιτροπών υγείας και ασφάλειας είναι:

Αρμοδιότητες επιτροπής υγείας και ασφάλειας
Συνεργασία με τον επιθεωρητή για θέματα υγείας και ασφάλειας.
Μέριμνα για την άμεση πληροφόρηση και εκπαίδευση των μελών της και των εργαζόμενων για τα απαραίτητα μέτρα
πρόληψης και προστασίας.
Έκτακτες συσκέψεις σε συνέχεια γραπτού αιτήματος από τους αντιπροσώπους υγείας και ασφάλειας ή από τη Διοίκηση,
ή μετά από ατύχημα ή σοβαρό περιστατικό για την εξέταση των πιθανών αιτίων.
Εισηγήσεις στη Διοίκηση για λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
ή/και ασθενειών.
Διαχείριση παραπόνων σχετικά με θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας των εργαζόμενων στις παραγωγικές
εγκαταστάσεις.
Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ εργαζόμενων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις για την καθολική εφαρμογή των
μέτρων πρόληψης και προστασίας.
Συμμετοχή στην κατάρτιση κανόνων ασφαλείας για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Στην Εταιρία, όλο το προσωπικό έχει την ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις για την Υγεία και
Ασφάλεια τόσο των ιδίων, όσο και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, τα οποία μπορεί να επηρεαστούν από τις εργασίες της
Εταιρίας.
Η διεύθυνση της KLEEMANN έχει την ευθύνη για γνωστοποίηση των ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων και επικίνδυνων
συμβάντων που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας της.
Η τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αναμένεται να οδηγήσει:
Στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων.
Στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζόμενων.
Στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων αποτελεί θέμα πρώτης
προτεραιότητας.
Η πολιτική της Εταιρίας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακολουθείται συνεχώς, έτσι ώστε να παραμένει
σχετική και κατάλληλη για την Εταιρία.

54

55

KLEEMANN CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT 2018

5 _Υ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Τ Η Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

05.3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ομάδες Υγείας και Ασφάλειας

Τρόπος δράσης ομάδων υγείας και ασφάλειας

Παράλληλα με την Επιτροπή, σε κάθε παραγωγική μονάδα της Εταιρίας υπάρχει και Ομάδα Υγείας & Ασφάλειας. Βασικός
ρόλος των εθελοντικών αυτών ομάδων είναι να εντοπίζουν άμεσους κινδύνους και να μεριμνούν για την εξάλειψή τους. Η
σύνθεση όλων των ομάδων είναι κοινή. Απαρτίζονται από τον αρχηγό, τον διοικητικό σύμβουλο, τον σύμβουλο υγείας και
ασφάλειας και από λοιπά μέλη. Στις ομάδες υγείας και ασφάλειας συμμετέχουν συνολικά περισσότερα από 35 άτομα, ενώ
στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι των παραγωγικών μονάδων.

Κάθε εβδομάδα, τα μέλη της ομάδας ελέγχου υγείας & ασφάλειας σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση της KLEEMANN διενεργούν
επιθεώρηση σε επιλεγμένα τμήματα της παραγωγής. Η επιθεώρηση ακολουθεί την ειδική λίστα ελέγχου, η οποία εκδίδεται από συγκεκριμένη
εφαρμογή (application) της KLEEMANN, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των επιθεωρήσεων.
Ο υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των εβδομαδιαίων επιθεωρήσεων. Ο ίδιος πραγματοποιεί
αντίστοιχη μηνιαία επιθεώρηση, ακολουθώντας την ίδια λίστα ελέγχου και συνδυάζει τα δικά του αποτελέσματα με τα ευρήματα των ομάδων
προκειμένου να υπάρχει πιο αντιπροσωπευτική βαθμολογία επίδοσης, καλύτερη τεκμηρίωση των ευρημάτων και πιο αποτελεσματική
διαδικασία παρακολούθησης (follow-up). Οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων ενημερώνονται μέσω σχετικής έκθεσης για τα συνολικά
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.
Κάθε μήνα, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη των ομάδων υγείας και ασφάλειας κάθε παραγωγικής εγκατάστασης πραγματοποιούν συναντήσεις,

Ενδεικτικά, οι
αρμοδιότητες των
μελών των μονάδων
περιλαμβάνουν:

Σύμβουλος υγείας & ασφάλειας
Δεν αποτελεί μόνιμο μέλος της ομάδας, συμμετέχει σε συναντήσεις μετά από πρόσκληση
του αρχηγού ή του διοικητικού συμβούλου.
Ειδικεύεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας και
είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις, να
παρέχει υποστήριξη και νέες ιδέες στην ομάδα.
Είναι υπεύθυνος να δίνει κατευθύνσεις, όπου
του ζητηθεί.
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όπου:

Αρχηγός

Αναφέρονται ζητήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Έχει την ευθύνη καθοδήγησης της ομάδας και
σύγκλισης των συναντήσεων. Αναθέτει συγκεκριμένους ρόλους σε κάθε μέλος και ελέγχει ότι τα
μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Σε συνεργασία
με τον διοικητικό σύμβουλο, καθορίζει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, καταστρώνει
σχέδια δράσης και υποβάλει μηνιαία αναφορά
για το έργο της ομάδας.

Συζητούνται και αναζητούνται τρόποι επίλυσής τους.
Γνωστοποιείται η πορεία των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ως εκείνη τη στιγμή.
Συζητούνται τυχόν εκκρεμότητες
Αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης αποτελεσμάτων.
Κάθε δεύτερο μήνα, τα μέλη των ομάδων επισκέπτονται κάποια παραγωγική εγκατάσταση, διαφορετική από εκείνη που επιβλέπουν. Στόχος
των επισκέψεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων, η δημιουργία κοινής προσέγγισης στην αντιμετώπιση κινδύνων, και η καλλιέργεια
κουλτούρας πρόληψης.
Η σημασία και η αποτελεσματικότητα του έργου των ομάδων υγείας και ασφάλειας αποδεικνύεται από την αξιοσημείωτη βελτίωση, τόσο
του επιπέδου ασφάλειας, όσο και της ποιότητας της εργασίας στις παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας πραγματοποιούν επίσης ο Τεχνικός Ασφαλείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, οι Διευθυντές
τμημάτων, καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων που επιθεωρούν τους χώρους ευθύνης τους μία φορά την εβδομάδα.

Διοικητικός σύμβουλος

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προάσπιση και βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, οι

Συμμετέχει σε κάθε συνάντηση και είναι πάντα στη
διάθεση του αρχηγού και της ομάδας. Μεριμνά
για την ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και
για την εμψύχωση της ομάδας. Παρακολουθεί
ότι οι καθορισμένες ενέργειες υλοποιούνται και
διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών, αλλά
και την εξεύρεση λύσεων σε κάθε εμπόδιο.

Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας πραγματοποιούν τακτικές επιθεωρήσεις όλων των χώρων των παραγωγικών εγκαταστάσεων, τέσσερις
φορές τον χρόνο. Συνδυαστικά, οι επιθεωρήσεις διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται διατηρούνται σε βάθος χρόνου
και βελτιώνονται.

Διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων
Με απώτερο στόχο την ολοκληρωτική πρόληψη και τον μηδενισμό εμφάνισης ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, στην KLEEMANN έχουμε

Μέλος ομάδας

υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων. Κάθε ατύχημα ή συμβάν/παραλίγο ατύχημα διερευνάται διεξοδικά με

Συμμετέχει σε κάθε συνάντηση της ομάδας.
Αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες
δράσεις που έχουν αποφασιστεί από την ομάδα
και ανατεθεί από τον αρχηγό, εντός των ορισμένων
χρονικών πλαισίων. Συμβάλλει στο καλό κλίμα
συνεργασίας της ομάδας.

εφαρμογή επιλεγμένων μεθόδων, προκειμένου να εντοπίζονται επακριβώς τα πραγματικά αίτια σε κάθε περίπτωση και να διασφαλίζεται
η οριστική αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα.
Στο πεδίο αυτό, η Εταιρία εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:
Διαδικασία έρευνας ατυχήματος και παραλίγο ατυχήματος.
Διαδικασία αντιμετώπισης εργατικού ατυχήματος.
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05.4
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Επενδύσεις και δράσεις πρόληψης

Το σύνολο των εργαζόμενων εκπαιδεύεται και

Δεδομένης της μεγάλης βαρύτητας που αποδίδει στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην

στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

εργασία, η KLEEMANN επενδύει έμπρακτα σε σχετικά μέσα και δράσεις πρόληψης. Ο πίνακας

Η KLEEMANN έχει αναπτύξει διαδικασία

αποτυπώνει συνοπτικά τις επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρία την τελευταία διετία.

αναγνώρισης και ανταπόκρισης σε έκτακτα
περιστατικά. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της
Εταιρίας υπάρχουν ομάδες αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών με καθορισμένα καθή-

2018

2017

κοντα, οι οποίες εκπαιδεύονται μία φορά

Μέσα Ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

55.000

49.520

κάθε χρόνο. Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων

Πυρασφάλεια (συντήρηση/αναβάθμιση εξοπλισμού
πυροπροστασίας)

8.000

12.130

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας

7.000

4.580

90.000

90.000

αναγκών τελεί σε επιφυλακή και κατά την
Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (€)

περίοδο που η Εταιρία δεν λειτουργεί. Για

του συνόλου των εργαζόμενων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με απώτερο στόχο την ολική πρόληψη,

τη στελέχωση των ομάδων αντιμετώπισης

επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και σε μέτρα πρόληψης και προστασίας.

έκτακτων αναγκών επιλέγονται ιδανικά ερ-

Έργα αναβάθμισης ασφάλειας

γαζόμενοι με εμπειρία εθελοντικής εργασίας
νεοεισερχομένων. Επίσης, για την

εκπαίδευση για τον σωστό χειρισμό

Η προάσπιση της υγείας και ασφάλειας

πλήρη ενημέρωσή τους λαμβάνουν το

των χημικών παραγόντων και τις

στην εργασία εξαρτάται απόλυτα από την

εγχειρίδιο υγείας και ασφάλειας που

μεθόδους προστασίας από αυτούς,

ορθή διεξαγωγή όλων των εργασιών και

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οδηγίες

τη χρήση μάσκας ολόκληρου και

δραστηριοτήτων και την τήρηση όλων

ασφαλούς εργασίας. Για το σύνολο των

ημίσεως προσώπου και τον έλεγχο

των σχετικών κανόνων. Αυτό διασφαλί-

εργαζόμενων μας, μέσα στο 2018 πραγ-

ζεται μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση

σε ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών.

Προκειμένου να προστατέψει και να κατευθύνει σωστά το προσωπικό της, κάθε χρόνο η

Οι σχετικές εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν,

Εταιρία συντάσσει και επικαιροποιεί, κατά περίπτωση, τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού

μεταξύ άλλων:

Κινδύνου (ΓΕΕΚ). Η ΓΕΕΚ συνοδεύεται από συγκεκριμένες οδηγίες που επιτρέπουν στους

Εκπαίδευση εκκένωσης κτιρίων και παροχής

εργαζόμενους να προγραμματίζουν σωστά και να εκτελούν με ασφάλεια τις εργασίες τους.

καλής εφαρμογής (τεστ αρνητικής

πρώτων βοηθειών.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με:

ματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις πάνω σε

πίεσης).

Εκπαίδευση χρήσης πυροσβεστικού υλικού,

Τη φύση κάθε εργασίας και τον χώρο όπου εκτελείται

και εκπαίδευση των εργαζόμενων, με

θέματα υγείας και ασφάλειας ανάλογα

Εκπαίδευση προσωπικού στην αντι-

παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, την ορθή λειτουργία τους και τον προληπτικό

στόχο την ελαχιστοποίηση όλων των

με τις ανάγκες των τμημάτων. Συνολικά,

μετώπιση εκτάκτων περιστατικών

του Τεχνικού Ασφαλείας και όλων των

έλεγχό τους

συμβάντων κάθε είδους.

πραγματοποιήθηκαν 16 σεμινάρια, στα

όπως πυρκαγιά και σεισμός. Όλα τα

εμπλεκομένων με την πυρασφάλεια των

Την προεργασία και προετοιμασία του χώρου και των μηχανημάτων

Με βάση τα αποτελέσματα των επι-

οποία συμμετείχαν 690 εργαζόμενοι.

μέλη των ομάδων έκτακτων αναγκών

κτιρίων.

Τα άτομα που συμμετέχουν

θεωρήσεων των Τεχνικών Ασφαλείας

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν οι πα-

συμμετείχαν σε σχετικές εκπαιδεύσεις,

Εκπαίδευση καρδιοπνευμονικής αναζω-

Τον έλεγχο του εξοπλισμού

και τις καταγεγραμμένες ανάγκες των

ρακάτω εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις:

και πραγματοποιηθήκαν και ασκήσεις

ο-γόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Τη σήμανση και τους περιορισμούς στην πρόσβαση

εργαζόμενων, η Εταιρία σχεδιάζει και
υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης. Προκειμένου οι
εκπαιδεύσεις να αντανακλούν τα πιο
σύγχρονα δεδομένα του κλάδου, κατά
την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:
Ο εξοπλισμός των παραγωγικών
εγκαταστάσεων
Οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες
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στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή συμμετοχή

Εκπαίδευση εργαζόμενων

Εκπαίδευση του προσωπικού για
την αναγνώριση των κινδύνων
- σωστή χρήση μηχανών και
εξοπλισμού

εκκένωσης κτιρίων.

Μετά από κάθε εκπαίδευση ετοιμότητας,

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Εκπαίδευση στην ορθή χρήση
ΜΑΠ

καθώς και μετά από κάθε συμβάν, μελετώνται

Στο πλαίσιο της πρόληψης, η Εταιρία πραγματοποιεί κάθε χρόνο ιατρικές εξετάσεις για όλους

εκ νέου τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων

τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις και προγράμματα

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

αναγκών και αναθεωρούνται κατά περίπτωση.

για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας.

Εκπαίδευση όλων των χειριστών ανυ-

παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και

ψωτικών μηχανημάτων ισχύος κάτω των

αποφυγή κινδύνων και συμβάντων. Γι’

Εντός του 2018, η Εταιρία υλοποίησε με επιτυχία τις παρακάτω δράσεις:

10Kw (ηλεκτρικά παλετοφόρα stacker,

αυτό, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις

1. Διαγράμμιση όλων των χώρων και ανανέωση σε όλα τα εργοστάσια.

γερανογέφυρες, τοπικοί γερανοί). Την

της KLEEMANN πραγματοποιούνται

2. Βελτίωση των χώρων εργασίας με την κατασκευή εποξειδικού δαπέδου και στο εργοστάσιο των ειδικών κατασκευών.

εκπαίδευση παρακολούθησαν όλοι οι

τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την

3. Ολική εξάλειψη μεγάλου μέρους κινδύνων με την αναδιοργάνωση της παραγωγής και τον επανασχεδιασμό με βάση την εργονομία και
την ασφάλεια των εργοστασίων.

χρήστες τέτοιου εξοπλισμού, οι οποίοι

ορθή χρήση των ΜΑΠ και τις προόδους

που αναπτύσσονται στον κλάδο

έλαβαν και πιστοποιητικό καταλληλό-

σε θέματα ατομικής προστασίας. Όλοι

4. Υλοποίηση επενδύσεων σε εξοπλισμό, εργαλεία και μέσα για την αύξηση της ασφάλειας.

Εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου

τητας. Επίσης, σχεδιάστηκε και υλο-

οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στην ανα-

5. Αντικατάσταση διαδικασιών για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εξάλειψη οποιασδήποτε εργασίας βαφής με διαλυτικά που

Νέες πρακτικές ή μέθοδοι εκτέλεσης

ποιήθηκε έντυπο ασφαλούς χρήσης

γνώριση, ρύθμιση και αποθήκευση των

εργασιών

είναι επιβλαβή για την υγεία των εργαζόμενων και αντικατάσταση αυτών με άλλα περισσότερο φιλικά και λιγότερα επικίνδυνα για την

γερανογέφυρας και διανεμήθηκε σε

ΜΑΠ, για το πώς, πότε και γιατί πρέπει

Λόγω της ιδιαιτερότητας και τεχνικής

όλο το προσωπικό.

να τα χρησιμοποιούν, καθώς και πότε

φύσης του αντικειμένου μας, όλοι οι

Εκπαίδευση προσωπικού που εκτί-

πρέπει να επιδιορθώνονται ή να αντικα-

νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για

θεται σε χημικούς παράγοντες για

θίστανται. Πριν από την εισαγωγή κάθε

μία εβδομάδα στο αντικείμενο της

τους κινδύνους και τους τρόπους

νέου ΜΑΠ στην παραγωγική διαδικασία,

εργασίας τους από τον εργοδηγό, τον

προστασίας. Οι εργαζόμενοι των

προηγείται εκτενής ενημέρωση των

Τεχνικό Ασφαλείας και τον ομαδάρχη

βαφείων συμμετείχαν σε εσωτερική

εργαζόμενων.

υγεία και το περιβάλλον.

Το 2018, η KLEEMANN αξιοποίησε τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει και έθεσε σε εφαρμογή τη διαδικασία σύνταξης μελέτης
αναφορικά με την ασφαλή γήρανση του εργατικού δυναμικού. Στόχος αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενός οδηγού που θα είναι
χρήσιμος για το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά και για το Υπουργείο Εργασίας, στην διαχείριση του προβλήματος.
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05.5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προκειμένου να αξιολογείται η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των δράσεων
πρόληψης στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία, στην KLEEMANN
καταγράφεται και παρακολουθείται ο δείκτης AIR (Accident Incident Rate).

(AIR) =

Αριθμός ατυχημάτων ή περιστατικών
Αριθμός εργαζομένων

X 100

Η διακύμανση του δείκτη εξαρτάται από τα ατυχήματα - περιστατικά, αλλά και από
τον αριθμό των εργαζόμενων. Η καλή απόδοση αποτυπώνεται με μείωση του δείκτη.
O δείκτης AIR ατυχημάτων για το 2018 είναι 5,88 έναντι 16,6 το 2017.
Ο δείκτης AIR περιστατικών για το 2018 είναι 12,94 έναντι 23,5 το 2017.
Για τον Όμιλο KLEEMANN, διαρκής και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι τα
μηδενικά (0) ατυχήματα στην εργασία.

Διαχείριση υπεργολάβων, συνεργατών και επισκεπτών
Στην KLEEMANN, η βαρύτητα που δίνουμε στην προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν περιορίζεται στο προσωπικό μας, αλλά αφορά σε όλα τα
πρόσωπα που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτό
το πλαίσιο, ισχύουν μέτρα προστασίας ειδικά για τους επισκέπτες, συνεργάτες και
υπεργολάβους. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ορθή σήμανση στους χώρους
των εγκαταστάσεων, την έγκυρη ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους, τη διάθεση
Μέσων Ατομικής Προστασίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και τη συνοδεία και
επιτήρηση των επισκεπτών από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.
Η KLEEMANN δεν απασχολεί υπεργολάβους στην παραγωγική της διαδικασία. Η
ανάθεση εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη γίνεται μέσω της σύναψης ιδιωτικού
συμφωνητικού, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυστηρούς όρους αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια. Επιπρόσθετα, για κάθε τέτοια σύμβαση ο
τεχνικός ασφαλείας ορίζει έναν υπεύθυνο εργασίας που επιβλέπει τις εργασίες
του προσωπικού του εξωτερικού συνεργάτη, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των
κανόνων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Για λόγους πρόληψης και προστασίας, οι εργολάβοι και τα εξωτερικά
συνεργεία οφείλουν:
Να ενημερώνονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας για τα γενικά μέτρα ασφαλείας
που ισχύουν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.
Να συνεργάζονται ως προς την ορθή και πλήρη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,
εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του προσωπικού και των συνεργατών τους.
Να συμμορφώνονται πλήρως με τις νομοθετικές απαιτήσεις για την υγεία και
την ασφάλεια, όπως αυτές ισχύουν για το αντικείμενο της εργασίας τους.
Κατά την άφιξη και αναχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, να
αναφέρουν πάντοτε την έναρξη ή το τέλος των εργασιών τους.
Η KLEEMANN υιοθετεί επίσης αυστηρά μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια φορτώσεων και εκφορτώσεων στις εγκαταστάσεις της, καθώς και για τους επισκέπτες
που συμμετέχουν σε ξεναγήσεις στους χώρους της Εταιρίας.
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Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της KLEEMANN στην εταιρική υπευθυνότητα, το περιβάλλον αναγνωρίζεται ως
βασικός άξονας και η προστασία του αποτελεί προτεραιότητα.

6_ΠΕΡΙΒΑ Λ ΛΟΝ Τ ΙΚ Η Υ ΠΕ ΥΘΥ ΝΟΤ Η ΤΑ

06.1

Περιβαλλοντική Πολιτική
Για εμάς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλά υποχρέωση
ή ανάγκη – την αντιμετωπίζουμε ως
αυτονόητο καθήκον μας, αλλά ταυτόχρονα και ως μία ευκαιρία στο πλαίσιο
της βασικής μας επιδίωξης για βιώσιμη
ανάπτυξη. Η σημασία της προστασίας
του περιβάλλοντος είναι ενσωματωμένη
στην εταιρική μας κουλτούρα και απόλυτα συνυφασμένη με τις θεμελιώδεις
αξίες μας.
Η δέσμευση της KLEEMANN για υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά σε
όλα τα επίπεδα και για την υιοθέτηση
στρατηγικών ανάπτυξης που λαμβάνουν
πάντα υπόψη το αντίκτυπο στο περιβάλλον, αποτυπώνεται με σαφήνεια στην
Πολιτική Περιβάλλοντος της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Περιβάλλοντος,
η Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της
KLEEMANN δεσμεύονται ότι οι εταιρικές
στρατηγικές, πολιτικές και δραστηριότητες θα σέβονται και θα προστατεύουν
το περιβάλλον, και για τον σκοπό αυτό
θα διατίθενται όλοι οι απαιτούμενοι
πόροι. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, ως καθ’ ύλην αρμόδιος
για την εκπόνηση και εφαρμογή της
Πολιτικής Περιβάλλοντος, διασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες
του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης είναι γνωστοποιημένες και
πλήρως κατανοητές από το σύνολο του
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας,
και ότι εφαρμόζονται και τηρούνται σε
όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής
και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας.

Θεωρούμε ότι το έργο της προστασίας
του περιβάλλοντος δεν είναι στατικό,
και οφείλουμε πάντα να ελέγχουμε τις
δράσεις μας και να αναζητούμε νέα, πιο
αποτελεσματικά μέτρα. Για τον σκοπό
αυτό, κάθε χρόνο πραγματοποιείται από
τη Διοίκηση της Εταιρίας αναθεώρηση
των σκοπών, στόχων και προγραμμάτων
της περιβαλλοντικής μας πολιτικής.
Παράλληλα, εξετάζονται και κατά περίπτωση εφαρμόζονται προληπτικές ή/και
διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να
διασφαλίζεται η συνεχώς βελτιούμενη
απόδοση της Εταιρίας στην πρόληψη
της ρύπανσης και η ελαχιστοποίηση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Επιγραμματικά, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής:
Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος σε συμμόρφωση με την
εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική
νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς
όρους και τις λοιπές υποχρεώσεις της
Εταιρίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη
Αξιολογούμε και βελτιώνουμε τη
συνολική περιβαλλοντική μας επίδοση, καταρτίζοντας και υλοποιώντας
προγράμματα δράσης για την επίτευξη
των περιβαλλοντικών μας στόχων
Εφαρμόζουμε συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην
εσωτερική παραγωγική λειτουργία
Εκτελούμε περιοδικούς ενεργειακούς
ελέγχους και λαμβάνουμε κατάλληλα
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας,
ώστε να βελτιώνουμε, όπου είναι
εφικτό την ενεργειακή επίδοση των

εταιρικών δραστηριοτήτων
Αναδεικνύουμε τα θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος στα προγράμματα
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του
προσωπικού
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τα
προϊόντα μας σύμφωνα με τις αρχές
του οικολογικού σχεδιασμού και με
βάση την ανάλυση κύκλου ζωής, με
στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα
στάδια παραγωγής
Εδραιώνουμε την έννοια της οικολογικής
ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού
οράματος σε όλη την πυραμίδα των
εργαζομένων της Εταιρίας
Προωθούμε τον ανοικτό διάλογο
και την ενημέρωση του κοινού για
περιβαλλοντικά θέματα
Για την ορθή και συστηματική οργάνωση
των περιβαλλοντικών μας δράσεων, στην
KLEEMANN εφαρμόζουμε Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO
14001:2015, με ενσωματωμένη τη νομική
υποχρέωση της Εταιρίας για ενεργειακές
επιθεωρήσεις και διαχείριση του Ν.4342.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
καλύπτει τον σχεδιασμό (και οικολογικό
σχεδιασμό), την κατασκευή και συναρμολόγηση, τις μελέτες εγκαταστάσεων
και τις μεθόδους τελικού ελέγχου και
δοκιμών ανελκυστήρων και εξαρτημάτων.
Κατά την εφαρμογή του εξετάζονται
σχολαστικά όλες οι παράμετροι για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του και πραγματοποιούνται όλες οι
απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε τα
συστήματα να βελτιώνονται συνεχώς.
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3.068.901,56
KWh
4.184,570
(MWh)
55.146,24
lt

Η αύξηση που παρατηρήθηκε στην
κατανάλωση πετρελαίου οφείλεται στη
δημιουργία αποθέματος καθώς μέσα
στο 2018 αναπληρώθηκαν 23.311 lt.

Eκπομπές CO2
(tn)

• Ορθή διαχείριση στερεών
αποβλήτων
• Ορθή διαχείριση υγρών
αποβλήτων

2018

2017

2018

1755,41

ΟΡΘΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

2017

38.961,72
lt

• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
• Κατανάλωση φυσικού αερίου
• Κατανάλωση diesel

2018

1885,28

ΕΝΈΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΈΣ

2017

1821,73

• Υπολογισμός περιβαλλοντικού
αποτυπώματος
• Ανασχεδιασμός προϊόντος με βάση
το Eco-design Process
• Πυροπροστασία

KWh

Κατανάλωση
φυσικού
αερίου

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΉ
ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ

3.295.941,16
2016

2017

2018
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Άξονες
Περιβαλλοντικής
Υπευθυνότητας

4.950,624
(MWh)

Στην KLEEMANN, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας και
δράσης, και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μας σε θέματα
περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, ο στόχος της διαρκούς ανάπτυξης εμφορείται
από την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Αναγνωρίζουμε την παγκόσμια εμβέλεια και τις επαπειλούμενες καταστροφικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε όλο των εύρος των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και της ζωής στον
πλανήτη, και αναλαμβάνουμε τον ρόλο που μας αναλογεί, ώστε οι δραστηριότητές μας να μην επιβαρύνουν το πρόβλημα.
Για τον σκοπό αυτό, θέτουμε μετρήσιμους στόχους συνεχούς βελτίωσης, κατανεμημένους σύμφωνα με τους τρεις
περιβαλλοντικούς άξονες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας, το 2018 η συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες της KLEEMANN παρουσίασε μείωση 10% συγκριτικά με το 2017.
Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε χάρη σε ελέγχους συστημάτων μέτρησης φωτισμού και καλής λειτουργίας, καθώς και από την
αντικατάσταση φωτιστικών με αντίστοιχα τεχνολογίας LED στους χώρους γραφείων με υψηλή κατανάλωση και σε χώρους
των εργοστασίων. Σε συνέχεια της αντικατάστασης, το επίπεδο του φωτισμού αυξήθηκε κατά 250%, ενώ η κατανάλωση
ενέργειας μειώθηκε κατά 65%. Η επένδυση σε φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED για μεγιστοποίηση της ενεργειακής
οικονομίας θα συνεχιστεί και το 2019, με αντικατάσταση του φωτισμού και στα υπόλοιπα εργοστάσια της Εταιρίας.
Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Building Management
System (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου) που εφαρμόζεται στους υποσταθμούς και τα διάφορα κέντρα κατανάλωσης.
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού οράματος της Εταιρίας, η KLEEMANN στηρίζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Το 2018, η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ – αυτό σημαίνει ότι 2.641
MWh από τις 3.069 MWh (>85%) της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα για την Εταιρία παράχθηκε από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

06.3
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Κατανάλωση
diesel
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06.2
ΜΈΤΡΑ & ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται από την Εταιρία, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 14001:2015, παρακολουθείται συστηματικά η ενεργειακή απόδοση
τόσο των κτιρίων, όσο και των παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο,
η κατανάλωση αναλύεται ανά εργοστάσιο και ανά υπηρεσία σε ωριαία βάση, έτσι
ώστε να εντοπίζονται άμεσα οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.

Όσον αφορά στην κατανάλωση φυσικού αερίου, οι συστηματικοί έλεγχοι των
κτιρίων, η εγκατάσταση νέων θερμοστατών και η χρήση θερμοκάμερας, καθώς
και η εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθολογική χρήση των συστημάτων
θέρμανσης, συνέβαλαν σε μείωση κατά περίπου 15%.
Ένας άλλος τομέας όπου γίνεται συνειδητή προσπάθεια εξορθολογισμού της
κατανάλωσης αφορά στα καύσιμα diesel, καθώς όλα τα οχήματα προσωπικού που
διαθέτει η Εταιρία είναι πετρελαιοκίνητα. Αυτό επιδιώκεται μέσω παρακολούθησης
συγκεκριμένων δεικτών (KPIs) και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους. Επίσης,
το 2018, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση 2 περονοφόρων παλαιάς τεχνολογίας
με νέα και καινούργια οχήματα που διαθέτουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και φίλτρα για την εξάλειψη εκπομπής ρύπων, με ελάχιστη κατανάλωση
καυσίμου μειωμένη κατά 50%. Για το 2019 έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση
ακόμη 3 οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της KLEEMANN και με στόχο να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια
ελέγχου των εκπομπών CO2, το 2018, το οικολογικό αποτύπωμα της Εταιρίας όσον
αφορά στην εκπομπή CO2 από την κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 6,89%.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ενέργειες όπως η συνεργασία με εταιρία παροχής ενέργειας που παράγει ηλεκτρική
ενέργεια με χρήση φυσικού αερίου, αλλά και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες και έλεγχοι οδηγούν σε διαρκή μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος της KLEEMANN.
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06.4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

| FLEXY-R

Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επανασχεδίαση προϊόντος
Στην KLEEMANN, αναγνωρίζουμε ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι η ορθολογική διαχείρισή τους
είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (value chain), υιοθετώντας προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού
και αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον
περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων.
Ειδικά όσον αφορά στον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων (eco product design), η Εταιρία εφαρμόζει τη «Διαδικασία
Οικολογικού Σχεδιασμού» (Eco-Design Process) για τον ανασχεδιασμό συγκεκριμένων προϊόντων. Για την ορθή εφαρμογή
του προτύπου ISO 14006, το σημαντικότερο εργαλείο είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), η οποία καταγράφει τα στάδια
ζωής ενός προϊόντος.

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος διαπιστώνονται κατά το
στάδιο της χρήσης, και ακολουθούν τα στάδια απόκτησης των υλικών και κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Αυτά είναι και τα στάδια όπου η Εταιρία κυρίως παρεμβαίνει στη διαδικασία οικολογικού σχεδιασμού. Η υπηρεσία έχει επίσης σημαντικό
ρόλο στον κύκλο ζωής του προϊόντος, ενώ οι άλλες παράμετροι, όπως η συσκευασία, η μεταφορά και η εγκατάσταση, συμβάλλουν πολύ
λιγότερο στη συνολική περιβαλλοντική επίπτωση.
Προκειμένου να βελτιώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων της, εδώ και πέντε χρόνια η KLEEMANN εφαρμόζει τις αρχές
οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14006. Μέσα στο 2018, η Εταιρία ανασχεδίασε τον υδραυλικό ανελκυστήρα Flexy
βάσει των αρχών οικολογικού σχεδιασμού και προσέφερε στους πελάτες της την ευκαιρία να επωφεληθούν εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας ένα νέο, ενεργειακά αποδοτικό προϊόν, τον υδραυλικό ανελκυστήρα Flexy-R. Συνδυάζοντας έναν υδραυλικό ανελκυστήρα
υψηλής ποιότητας με τη νέα μονάδα ισχύος, επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής
προς τα πάνω. Έτσι, το νέο μοντέλο Flexy-R αναβαθμίζεται ενεργειακά και κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Α.
Το Flexy-R επιτυγχάνει καλύτερη ενεργειακή απόδοση διότι:
• Μειώνεται η ποσότητα πρώτων υλών
• Μειώνεται το συνολικό βάρος μονάδας
• Χρησιμοποιείται μετατροπέας

FLEXY

FLEXY-R

Ονομαστικό Φορτίο [kg]

450

450

Ονομαστική Ταχύτητα [m/s]

0,63

0,63

Ημέρες Λειτουργίας ανά Έτος

365

365

Ζήτηση σε Κατάσταση Αναμονής [W]

45

31

Εγκατάσταση

Συσκευασία
& Μεταφορά

Λειτουργία
- Χρήση

ΑΝΆΛΥΣΗ
ΚΎΚΛΟΥ
ΖΩΉΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
(ΑΚΖ)

Ζήτηση Ορισμένης Μετακίνησης [mWh/(kg-m)]

3,70

3,33

Κατηγορία Χρήσης κατά VDI 4707-1

1

1

Ονομαστική Ζήτηση ανά Έτος [kWh]

772,9

613,3
A

B

Κατηγορία Ενεργιακής Απόδοσης κατά VDI 4704-1

Κατασκευή

Συντήρηση
- Επισκευές

Πυροπροστασία

Πρώτες ύλες

ΑπόρριψηΑνακύκλωση

Η διαδικασία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής είναι σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για τα προϊόντα
της Εταιρίας. Η ενσωμάτωση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στη σχεδιαστική διαδικασία είναι το πιο σημαντικό βήμα για την
επίτευξη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προσέγγισης στον σχεδιασμό των προϊόντων.
Αποτελεί διαρκή μας στόχο ο επανασχεδιασμός όλων των υφιστάμενων προϊόντων με βάση τη διαδικασία οικολογικού
σχεδιασμού.
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Πέρα από τον σοβαρό κίνδυνο για το έμψυχο και άψυχο δυναμικό της Εταιρίας, μια πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της θα επέφερε και
σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Προς αποφυγή όλων αυτών των κινδύνων, η KLEEMANN λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα πυροπροστασίας με διπλό στόχο: αφενός, την πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς με ενισχυμένα συστήματα ελέγχου και αφετέρου, την
άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς με σωστή προετοιμασία του προσωπικού και ορθή συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
1.3Ασκήσεις πυρασφάλειας, εκκένωσης και ετοιμότητας με τη συμμετοχή των εργαζομένων.
2.3Συστηματικός έλεγχος και αναγομώσεις των μέσων πυροπροστασίας – αντικατάσταση παλαιών συστημάτων.
3.3Ενίσχυση του συστήματος access control με κάμερες αναγνώρισης πινακίδων και access points για τον καθολικό έλεγχο εισερχομένων
στους χώρους, αλλά και τον έλεγχο σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ.).
4.3Ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη νέα διαμόρφωση των θέσεων εργασίας.
5.3Εκπαίδευση των εργαζομένων που συμμετέχουν στις ομάδες πυρασφάλειας στη χρήση πυροσβεστικών μέσων, τις διαδικασίες και
ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Για το 2019, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ομάδας πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε περιόδους αργίας της Εταιρίας. Η
εκπαίδευση και ο σχετικός εξοπλισμός θα ακολουθούν τα πρότυπα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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06.4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ KLEEMANN ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ορθή διαχείριση στερεών αποβλήτων

Στο πλαίσιο της μεγάλης βαρύτητας που δίνει η Εταιρία στους τομείς της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και της ορθής περιβαλλοντικής
διαχείρισης, συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου HORIZON 2020.
Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η συμμετοχή της στο υπό εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα COMPOSITION, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι
από την Ε.Ε. σε επίπεδο ερευνητικών κέντρων, αλλά και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού και διαδικασιών, και το οποίο έχει στόχο τη
διερεύνηση της διαχείρισης αποβλήτων σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον που περιλαμβάνει διαδικασίες σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα.
Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του ερευνητικού έργου COMPOSITION, μέσα στο 2018 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση έξυπνων
αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για την προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
διαχείρισης αποβλήτων. Με τους έξυπνους αισθητήρες και την ανάλυση των δεδομένων μέσω της πλατφόρμας COMPOSITION επιτυγχάνεται
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των μεταφορών και μετακινήσεων εντός του εργοστασίου, και μείωση της παραγωγής αποβλήτων και
κατασπατάλησης φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση και η πρόβλεψη του επιπέδου πλήρωσης των κάδων
ανακύκλωσης συνέβαλε στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας κατά 4%.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, η KLEEMANN δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθολογική και υπεύθυνη
διαχείριση του συνολικού όγκου των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και στη
διαρκή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθότητα των διαδικασιών, αναθέτουμε
τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων μόνο σε αξιόπιστες εταιρείες, διαπιστωμένα αδειοδοτημένες
για τέτοιες εργασίες. Παράλληλα, ανακυκλώνεται το 100% των ποσοτήτων επικίνδυνων και μη στερεών αποβλήτων της
παραγωγικής διαδικασίας, όπως λάσπες βαφείων, φίλτρα βαφείων, λιπαντικά, πούδρα, πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνιο, scrap
μετάλλου, κενές συσκευασίες και ξύλα.

Ορθή διαχείριση υγρών αποβλήτων
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση και των υγρών αποβλήτων, το 2018 η Εταιρία εφάρμοσε σύστημα καθαρισμού
χρησιμοποιημένων διαλυτικών που επιτρέπει την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του 95% των ποσοτήτων, ενώ το υπόλοιπο
5% μαζί με χημικά καθαρισμού επιφανειών παραδόθηκε σε εταιρείες συλλογής και διαχείρισης προς ανακύκλωση. Επίσης,
η Εταιρία μερίμνησε και για την ανακύκλωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας υδραυλικών λιπαντικών ελαίων,
σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία ανακύκλωσης.
Εξάλλου, σε συνεργασία με την εταιρία Xerox, πραγματοποιήθηκε ανακύκλωση των συνολικών ποσοτήτων μελανιών
εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της KLEEMANN.
Αναγνωρίζοντας ότι τα υλικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον είναι επιβλαβή και για την υγεία, η Εταιρία προχώρησε σε
εφαρμογή νέων διαδικασιών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εξαλείφοντας τη χρήση διαλυτικών που είναι επιβλαβή
για την υγεία των εργαζομένων σε οποιαδήποτε εργασία βαφής και αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο φιλικά και
λιγότερο επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον.

Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας
(ηλεκτρική ενέργεια)

Μείωση 15% στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων

Ποσοστά ανά μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων

1
2018

97,31%
2,69%

2017

ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ

96,53%
3,47%

62,83

47,20

Ποσότητες αποβλήτων προς ΧΥΤΑ
(tn)

2017

2018

ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ

3

Μέσα στο 2018, η Εταιρία ανακύκλωσε τις παρακάτω ποσότητες υλικών συσκευασίας όπως αυτά χαρακτηρίζονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
(ΕΚΑ): συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι και πλαστική συσκευασία

100.980 kg

68

Στόχοι
2019

Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας

(φυσικό αέριο)

Μείωση 5% στην κατανάλωση
φυσικού αερίου

2
Μείωση αποτυπώματος CO2
Βελτίωση των επιδόσεων και συμβολή
στην παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου
των εκπομπών CO2

15.670 kg

69

7
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

> > >

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης αντιμετώπισης που οφείλει να χαρακτηρίζει τη σύγχρονη
επιχείρηση, στην KLEEMANN αναγνωρίζουμε τη σημαντική μας αλληλεπίδραση
με τις κοινωνίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες μας - και
ειδικά τις κοινωνίες του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης, από όπου προέρχεται η
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων μας. Η βαρύτητα που δίνουμε στη
σχέση μας με την τοπική κοινωνία αντικατοπτρίζεται στη μακροχρόνια επιδίωξή
μας να καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό με τις κοινότητες των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής
ευθύνης της Εταιρίας, υλοποιούμε ένα εύρος δράσεων σε έξι βασικούς τομείς
κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΠΑΙΔΕΊΑ
ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ
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07.1
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχείριση κοινωνικών δράσεων
Στην KLEEMANN πιστεύουμε ότι ο ειλικρινής διάλογος και η ανοιχτή επικοινωνία
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλλά
και για την ανάληψη αποτελεσματικής
δράσης στο κοινωνικό πεδίο. Επιδιώκουμε
τον διάλογο με όλους τους συμμετόχους
μας, προκειμένου να καταγράψουμε τα
βασικά ζητήματα που τους απασχολούν.
Αποτυπώνουμε συγκεκριμένες ανάγκες
και προσδοκίες που στη συνέχεια αξιοποιούμε ως έναυσμα για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση στοχευμένων κοινωνικών
δράσεων. Οι κοινωνικές παρεμβάσεις
μας αξιολογούνται πάντα με κριτήριο
τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τον
αντίκτυπό τους στις τοπικές κοινωνίες.

Δαπάνες υλοποίησης κοινωνικών
δράσεων

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2018

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

70

ΛΟΙΠΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Παιδεία
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Υγεία
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Λοιπές

28%
27%
18%
14%
7%
6%
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Στο κοινωνικό πεδίο, η KLEEMANN υλοποιεί μια σειρά από διαχρονικές δράσεις. Παράλληλα, υπήρξαν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στο 2018.
7 _ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
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07.2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

μονάδες, από τις οποίες 16 δόθηκαν σε
συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη.

Χορηγία της εκστρατείας “Sail for Pink”
για την υποστήριξη του Συλλόγου Γυναικών
με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»

Λοιπές κοινωνικές δράσεις

Δωρεά ειδών επίπλωσης στη Παιδιατρική
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Παιδεία - Επιστήμες

Για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών
ομάδων μέσα στο 2018 η Εταιρία υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

Η KLEEMANN αναγνωρίζει την ανάγκη
κάθε ανθρώπου για ατομική βελτίωση και
εξέλιξη μέσω της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό
στηρίζει τόσο οικονομικά, όσο και μέσω
των στελεχών της, φορείς και δράσεις
που βοηθούν στην ανάπτυξη γνώσεων
και δεξιοτήτων σε παιδιά και νέους που
θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις προκλήσεις του
μέλλοντος, καθώς και φιλόδοξες δράσεις
εκπαίδευσης στην καινοτομία.

Δωρεά σε Δίκτυο Αρωγής και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού
500 Κιβώτια Αλληλεγγύης
Δωρεά σε Σύλλογο Παραπληγικών
Πέλλας
Δωρεά στον Σύλλογο ΕΛΕΠΑΠ
Χορηγία σε εκδήλωση του Ιδρύματος
Make-A-Wish Ελλάδος
Χορηγία και συμμετοχή στην Παγκόσμια
Ημέρα Ευχής του Ιδρύματος MakeA-Wish Ελλάδος

Κιβώτια Αλληλεγγύης
Στο πνεύμα προσφοράς των γιορτών
των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η
Εταιρία και οι εργαζόμενοί της από κοινού
δωρίζουν τα «Κιβώτια Αλληλεγγύης»
- συσκευασίες με τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης, ως ελάχιστη έκφραση
αλληλεγγύης στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη. Η Εταιρία κάνει
δωρεά όλα τα προϊόντα, ενώ οι εργαζόμενοι συμμετέχουν συσκευάζοντας τα
κιβώτια, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται σε εκκλησίες του Κιλκίς και της
Θεσσαλονίκης, από όπου μοιράζονται
σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες.
Το 2018, μοιράστηκαν 500 «Κιβώτια
Αλληλεγγύης». Παράλληλα, στο πνεύμα
των μεγάλων αυτών γιορτών αγάπης,
κάθε χρόνο η Εταιρία προσφέρει και
άμεση στήριξη σε οικογένειες της τοπικής
κοινωνίας που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Διοργάνωση ημέρας εθελοντικής αιμοδοσίας
Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης για
τον Καρκίνο του Μαστού

Συμμετοχή των στελεχών της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού σε ημέρες
καριέρας
Δωρεά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
την πραγματοποίηση συνεδρίου
Χορηγία για την υλοποίηση του
Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,
Έρευνας και Καινοτομίας EduAct

για το μέλλον. Για την ανάδειξή της, η
KLEEMANN υποστήριξε, μεταξύ άλλων,
τις παρακάτω δράσεις:
Χορηγία εκδήλωσης εορτασμού 25
χρόνων του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς
Χορηγία Εκδήλωσης Κοινωνικής
Υπευθυνότητας της ΕΕΔΕ
Χορηγία εκδήλωσης του Αρσάκειου
Σχολείου στο Βασιλικό Θέατρο
Χορηγία τριήμερης εκδήλωσης για
το περιβάλλον, την αρχιτεκτονική,
την καινοτομία και τον πολιτισμό του
Open House Thessaloniki
Δωρεά στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Κιλκίς ΤΕΧΝΗ, για τη διαμόρφωση
του Κήπου της Πινακοθήκης στο
Μεταλλικό

Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας
- Τράπεζα αίματος
Η KLEEMANN ενθαρρύνει την εθελοντική
αιμοδοσία ως πολύτιμη προσφορά στον
συνάνθρωπο και διατηρεί Τράπεζα Αίματος
για τις ανάγκες των εργαζομένων της και όχι
μόνο. Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος,
κάθε χρόνο πραγματοποιείται εθελοντική
αιμοδοσία από τους εργαζόμενους.
Το 2017, στο πρόγραμμα εθελοντικής
αιμοδοσίας συμμετείχαν 54 εργαζόμενοι,
συγκεντρώθηκαν 127 φιάλες αίματος και
δόθηκαν σε 11 ανθρώπους που είχαν
ανάγκη. To 2018 πραγματοποιήθηκαν δυο
προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας, στα
οποία συμμετείχαν συνολικά 44 εργαζόμενοι.
Η Τράπεζα Αίματος διέθετε συνολικά 179

Αθλητισμός
Η KLEEMANN υποστηρίζει ενεργά τον αθλητισμό, ως μια δραστηριότητα που ενθαρρύνει
σημαντικά έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, αλλά
και ως πεδίο κοινωνικοποίησης των νέων
και εκμάθησης θετικών αξιών. Μέσα στο
2018, η Εταιρία υποστήριξε τις παρακάτω
αθλητικές δράσεις:
Δωρεά στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αμμόχωστου
Δωρεά τάπητα στην ποδοσφαιρική ομάδα
του Κιλκισιακού
Ομαδική συμμετοχή στον Διεθνή Μαραθώνιο
Θεσσαλονίκης μέσω του Ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ
Επιδιόρθωση στέγης του γυμναστηρίου
στον οικισμό Καμπάνη του Κιλκίς

Δωρεά στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Γυναικόκαστρου για την πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης.

Χορηγία και συμμετοχή στη διοργάνωση
του 1ου TedxAUTH στη Θεσσαλονίκη
Δωρεά στην Ομάδα F1 Racers του ΓΕΛ
Πανοράματος, για συμμετοχή στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας
Διάφορες δωρεές σε δημοτικά σχολεία
των Νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Πολιτισμός
Θεωρούμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί σύνδεση με το παρελθόν και παράλληλα παρακαταθήκη

Στο πλαίσιο της συνολικής υποστήριξης του
κοινωνικού συνόλου, η KLEEMANN στηρίζει έμπρακτα το δύσκολο και απαιτητικό
έργο των σωμάτων της Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής. Η στήριξη αυτή μεταφράζεται
τόσο στην παροχή αναγκαίου εξοπλισμού,
όσο και στη διενέργεια εκπαιδεύσεων στις
εγκαταστάσεις της, προκειμένου να αποκτούν
χρήσιμες δεξιότητες για βέλτιστη απόδοση
στα καθήκοντά τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο
των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, η
Εταιρία στηρίζει επαγγελματικούς φορείς
και οργανισμούς των οποίων το αντικείμενο
σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική της
δραστηριότητα. Μέσα στο 2018, μεταξύ άλλων,
η Εταιρία στήριξε τον Σύλλογο Εγκαταστατών
Βορείου Ελλάδος για τη διοργάνωση ετήσιας
εκδήλωσης.

07.3
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Υγεία
Θεωρούμε την Υγεία υπέρτατο αγαθό
και βασική προϋπόθεση προσωπικής
ευημερίας, γι’ αυτό στηρίζουμε ενεργά
ενέργειες ενημέρωσης και πρόληψης,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με ανάλογο έργο, καθώς και φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας. Μέσα στο 2018,
η KLEEMANN πραγματοποίησε τις
παρακάτω δράσεις:
Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης
για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, σε
συνεργασία με τον σύλλογο «Όραμα
Ελπίδας» και εγγραφή εθελοντών
εργαζόμενων στον σύλλογο

Στην KLEEMANN, επιδίωξή μας είναι η κοινωνική υπευθυνότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας, τόσο σε εταιρικό
όσο και σε ατομικό επίπεδο. Εκτός από τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούνται κεντρικά από την Εταιρία, ενθαρρύνουμε
τους εργαζόμενούς μας να αναπτύξουν ατομικά εθελοντική κοινωνική συνεισφορά, προκειμένου να ενισχύσουν την κοινωνική τους
ευαισθητοποίηση, αλλά και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η πολιτική εθελοντισμού της Εταιρία έχει στόχο να προάγει την
κοινωνική συνεισφορά των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε εταιρικές δράσεις προσφοράς.
Στο πλαίσιο της πολιτικής εθελοντισμού, προβλέπεται η συστηματική συμμετοχή των εργαζομένων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς
υπό την αιγίδα της Εταιρίας, τόσο στον προσωπικό τους χρόνο, όσο και στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους. Εκτός από τον άμεσο
θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής προσφοράς στους αποδέκτες της, η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης από τους εργαζόμενους έχει αρκετά
έμμεσα, αλλά σημαντικά οφέλη:
Αποκτούν άμεση γνώση για τα προβλήματα των συνανθρώπων τους και αυξάνεται η ευαισθητοποίησή τους.
Αναπτύσσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις με τους συναδέλφους με τους οποίους προσφέρουν μαζί.
Αναπτύσσουν οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Αποκτούν μεγαλύτερη εκτίμηση και εμπιστοσύνη στην Εταιρία.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΆΛΥΨΗΣ ΔΕΙΚΤΏΝ GRI STANDARDS
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κάλυψη των δεικτών των κατευθυντήριων οδηγιών του διεθνούς
πλαισίου οδηγιών GRI Standards, όπως αποτυπώνεται στο περιεχόμενο του παρόντος Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας
της KLEEMANN.

ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ
Δείκτης

Περιγραφή

Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις

Οργανωτικό Προφίλ
Επωνυμία του οργανισμού

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

102-2

Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.5 Προϊόντα και υπηρεσίες
(σ.14-15) / 1.6 Μεγάλα έργα (σ.16-17).

102-3

Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού

ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 61 100, Κιλκίς.

102-4

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.1 Η KLEEMANN με μια ματιά
(σ.9) / 1.2 Παραγωγικές εγκαταστάσεις (σ.10-11).

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
01.Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.1 Η KLEEMANN με μια ματιά
(σ.9) / 03. Οικονομικά αποτελέσματα § 3.3 Το διοικητικό
συμβούλιο (σ.35).

102-6

102-7

102-8

Αγορές που εξυπηρετούνται

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.1 Η KLEEMANN με μια ματιά
(σ.9) / 1.2 Παραγωγικές εγκαταστάσεις (σ.10-11) / 1.4 Στρατηγική
(σ.13) / 1.6 Μεγάλα έργα (σ.16-17).

Μέγεθος του οργανισμού

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.1 Η KLEEMANN με μια ματιά
(σ.9) / 1.2 Παραγωγικές εγκαταστάσεις (σ.10-11) / 1.4 Στρατηγική
(σ.13) / 1.5 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ.14-15) / 1.6 Μεγάλα έργα
(σ.17-18) / 02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.2 Η Οργανωτική δομή
& συστήματα διαχείρισης ΕΚΕ (σ.26) / 04. Ανθρώπινο Δυναμικό
§ 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN (σ.41) / Βασικοί δείκτες
επίδοσης ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας (σ.74).

Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους
εργαζόμενους

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN
(σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.5 Ανάπτυξη και
εξέλιξη (σ.44).

102-9

Περιγραφή της προμηθευτικής αλυσίδας της
Εταιρίας.

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.6 Συνεργασία με τους
προμηθευτές (σ.30) / 05. Υγεία & Ασφάλεια § 5.5
Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας § Διαχείριση
υπεργολάβων, συνεργατών και επισκεπτών (σ.60).

102-10

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της
περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, τη
δομή, την ιδιοκτησία, την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7) / 03.
Οικονομικά αποτελέσματα § 3.3 Το διοικητικό συμβούλιο (σ.35).

Επεξήγηση με το εάν και πως η Εταιρία εφαρμόζει
την προσέγγιση ή την αρχή της πρόληψης.

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή (σ.6) / 01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά
§ 1.4 Στρατηγική (σ.13) / 02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.2
Οργανωτική δομή και συστήματα διαχείρισης της ΕΚΕ (σ.26) /
05. Υγεία και Ασφάλεια § 5.1 Οι 9 Αρχές Πρόληψης (σ.53) / 06.
Περιβάλλον § 6.2 Μέτρα & επενδύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος (σ.64).

102-11

102-12

102-13

Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες
που αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την
οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Συμμετοχές σε ενώσεις, διεθνείς / εθνικούς
οργανισμούς, επιτροπές κ.ά.

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.7 Διασφάλιση Ποιότητας §
Πιστοποιήσεις και σημάνσεις προϊόντων, Έρευνα και ανάπτυξη
(σ.18-19) / 06. Περιβάλλον § Συμμετοχή της KLEEMANN σε
ερευνητικά έργα (σ.69).
01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.9 Συμμετοχή σε δίκτυα και
οργανισμούς / 1.10 Συμμετοχή της Εταιρίας σε εκθέσεις
(σ.22-23).

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Ομίλου (σ.6).

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς και
δεοντολογίας.

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.3 Όραμα, αποστολή, αξίες (σ.12) /
1.4 Στρατηγική (σ.13) / 0.2 Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.2 Οργανωτική
δομή και συστήματα διαχείριση ΕΚΕ (σ.26) / 2.3 Η δημιουργία
προστιθέμενης αξίας - Επιχειρηματικό μοντέλο KLEEMANN (σ.26) /
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39).

Εταιρική Διακυβέρνηση
Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και επιτροπές του
Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, επιτροπές που μπορεί να
υπάρχουν και είναι υπεύθυνες για ανάληψη αποφάσεων σε
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

03. Οικονομικά Αποτελέσματα § 3.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ.34) /
3.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο (σ.35).

102-40

Κατάλογος των ομάδων συμμετόχων της Εταιρίας.

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.4 Αναγνώριση των συμμετόχων μας
(σ.27) / 2.5 Επικοινωνία με τους συμμετόχους & ανταπόκριση (σ.28).

102-41

Ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται βάσει συλλογικών
διαπραγματεύσεων ή συμβάσεων.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN
(σ.41)

102-42

Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των
συμμετόχων.

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.4 Αναγνώριση των συμμετόχων μας
(σ.27) / 2.5 Επικοινωνία με τους συμμετόχους & ανταπόκριση (σ.28) /
01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.8 Ο πελάτης στο επίκεντρο (σ.20) §
Ικανοποίηση πελατών και διαδικασία χειρισμού παραπόνων πελατών
(σ.21) § Εκπαιδεύση εργαζομένων σε θέματα εξυπηρέτησης και
πελατειακών σχέσεων (σ.21).

102-44

Βασικά θέματα και προβληματισμοί των συμμετόχων.

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.4 Η αναγνώριση των συμμετόχων
μας (σ.27) / 2.5 Η επικοινωνία με τους συμμετόχους και ανταπόκρισή
(σ.28).

102-18

102-1

Μήνυμα ανώτατης διοίκησης

Δεοντολογία και ακεραιότητα

102-16

102-5
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102-14

Συμμέτοχοι

Προσδιορισμός ουσιαστικών θεμάτων και ορίων
102-45

Κατάλογος εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις (αναφορά αν κάποιες από αυτές δε
συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό).

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-46

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και
των ορίων των θεματικών.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7) / 02. Εταιρική
Υπευθυνότητα § 2.2 Οργανωτική δομή και συστήματα διαχείρισης
ΕΚΕ (σ.26).

102-47

Κατάλογος όλων των σημαντικών θεμάτων που προσδιορίστηκαν
κατά τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του
απολογισμού.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-48

Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των
πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους
απολογισμούς και τους λόγους για αυτή την αναθεώρηση.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-49

Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με τις προγενέστερες περιόδους
απολογισμών, στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης
που εφαρμόζονται στον απολογισμό.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

Προφίλ Απολογισμού
102-50

Περίοδος απολογισμού.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-51

Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-52

Κύκλος απολογισμού.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).

102-53

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον
απολογισμό.

Έντυπο επικοινωνίας και αξιολόγησης Απολογισμού Εταιρικής
Υπευθυνότητας (σ.85).
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Σημαντικό θέμα: Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις

Επιλεγείσα κατηγορία in accordance (CORE ή
COMPREHENSIVE), με αναφορά πιστοποίησης για κάθε δείκτη.
Αναφορά πιστοποίησης (αν ο απολογισμός έχει ελεγχθεί και
διασφαλιστεί από ανεξάρτητο φορέα).

In accordance CORE.

102-55

Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI Standards

Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI Standards (σ.74).

102-56

Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη
εξωτερικής διασφάλισης του απολογισμού.

Μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (σ.7).
Η KLEEMANN δεν έχει αναθέσει σε τρίτο ανεξάρτητο μέρος την
επαλήθευση των στοιχείων του.

102-54

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

Σημαντικό θέμα: Οικονομική επίδοση
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται.

201-2 Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και
GRI 201
Οικονομική ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της
αλλαγής του κλίματος.
επίδοση
2018

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή (σ.5) / 1.1 Η KLEEMANN με μια ματιά
(σ.9) / 1.4 Στρατηγική (σ.15) / 02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.3
Δημιουργία προστιθέμενης αξίας - επιχειρηματικό μοντέλο
KLEEMANN (σ.26) / 03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση
§ 3.1 Οικονομικά αποτελέσματα (σ.33) / 04. Ανθρώπινο Δυναμικό §
Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39) / Βασικοί δείκτες επίδοσης
ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας (σ.74).
02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.5 Δημιουργία προστιθέμενης
αξίας - επιχειρηματικό μοντέλο KLEEMANN (σ.26) / 03. Οικονομικά
Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.1 Οικονομικά αποτελέσματα
(σ.33) / 07. Κοινωνία § Με ευθύνη για την κοινωνία (σ.71) / Βασικοί
δείκτες επίδοσης ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας (σ.74).
Μήνυμα Γενικού Διευθυντή (σ.5) / 1.4 Στρατηγική (σ.13) / 1.5
Προιόντα και υπηρεσίες § Εξέλιξη και καινοτομία (σ.14-15)/ 1.7
Διάσφαλιση ποιότητας (σ.18) § Έρευνα και ανάπτυξη (σ.19) / 02.
Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.3 Δημιουργία προστιθέμενης αξίας επιχειρηματικό μοντέλο KLEEMANN (σ.26).

201-3 Κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού, σχετικά με το
καθορισμένο πρόγραμμα παροχών.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN
(σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.6 Παροχές
εργαζομένων (σ.48).

201-4 Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια που λαμβάνεται
από κυβερνητικούς φορείς.

Η KLEEMANN δεν έχει λάβει κάποια χρηματοοικονομική βοήθεια
(επιχορήγηση) από κυβερνητικούς φορείς. Επιπλέον, το ελληνικό
δημόσιο δε συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Σημαντικό θέμα: Η παρουσία στη αγορά
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

202-1 Κλίμακα ποσοστού του τυπικού βασικού μισθού σε
σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο,
σε σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισμού.

GRI 202
η παρουσία
στη αγορά
202-2 Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και
ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της
αλλαγής του κλίματος.

76

GRI 203
Έμμεσες
οικονομικές
επιδράσεις

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική Διακυβέρνηση § 3.1
Οικονομικά αποτελέσματα (σ.33) / 07. Κοινωνία § 7.1 Με ευθύνη για
την κοινωνία (σ.71) / 7.2 Κοινωνικές δράσεις (σ.72) / 7.3 Εθελοντισμός
εργαζομένων (σ.73).

203-1 Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή
και υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος (όπως
δρόμοι, δίκτυα, κέντρα υγείας ή άθλησης).

07. Κοινωνία § 7.1 Με ευθύνη για την κοινωνία (σ.71) / 7.2 Κοινωνικές
δράσεις (σ.72).

203-2 Περιγραφή των σημαντικών έμμεσων οικονομικών
επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης αυτών των
επιδράσεων.

07. Κοινωνία § 7.1 Με ευθύνη για την κοινωνία (σ.71) / 7.2 Κοινωνικές
δράσεις (σ.72) / 7.3 Εθελοντισμός εργαζομένων (σ.73).

Σημαντικό θέμα: Πρακτικές διαχείρισης προμηθειών

GRI 200 / Οικονομία

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και
επιλογή (σ.42) / 4.6 Παροχές εργαζομένων (σ.48).

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και
επιλογή (σ.42) / 4.6 Παροχές εργαζομένων (σ.48).
Σημειώνεται ότι η Εταιρία παρέχει ακόμη και στους νέους που
εργάζονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις
της, αμοιβές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και
επιλογή (σ.42).
Κατά τη διαδικασία προσλήψεων η Εταιρία δίνει προτεραιότητα στην
εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας.
Κατά το 2018, η KLEEMANN απασχόλησε επί του συνόλου των
εργαζομένων της, 62% από το Κιλκίς και 33% από τη Θεσσαλονίκη.

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.6 Συνεργασία με τους προμηθευτές
(σ.30).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 204
Πρακτικές 204- 1 Ποσό δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές στις σημαντικές
διαχείρισης τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισμού..
προμηθειών

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.6 Συνεργασία με τους προμηθευτές
(σ.30).

Σημαντικό θέμα: Διαφθορά
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 205
Διαφθορά

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.2 Οργάνωση και
Διοίκηση (σ.34).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
205- 1 Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών
μονάδων που εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με
τη διαφθορά και σημαντικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην
αξιολόγηση.

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.2 Οργάνωση και
Διοίκηση (σ.34).
Διενεργείται σε ετήσια βάση εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων
απάτης, από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στο 100% των
επιχειρηματικών μονάδων της Εταιρίας.

205-2 Εκπαίδευση και επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που εφαρμόζει ο οργανισμός κατά της διαφθοράς.

Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση
- εκπαίδευση των στελεχών της Διοίκησης σε θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές
ενέργειες.

Δεν υπήρξε περιστατικό διαφθοράς στην Εταιρία, ούτε σχετική
επίδικη υπόθεση.

Σημαντικό θέμα: Αθέμιτος ανταγωνισμός
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
GRI 206
Αθέμιτος
ανταγωνισμός

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
206 - 1 Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών που αφορούν
σε συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού, αποφυγή δημιουργίας
τραστ και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών και η έκβασή
τους.

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.2 Οργάνωση
και Διοίκηση (σ.34) / 04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους
εργαζόμενους (σ.39) / 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39).

Δεν συνέτρεξε ουδεμία παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού και
δεν έχουν ασκηθεί δικαστικές προσφυγές σε βάρος της Εταιρίας.

GRI 300 / Περιβάλλον

Σημαντικό θέμα: Κατανάλωση Ενέργειας
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια &
εκπομπές (σ.65).
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302-1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας
εντός του οργανισμού

302-2 Συνολική κατανάλωση ενέργειας εκτός του οργανισμού.

GRI 302
κατανάλωση
ενέργειας

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια
και εκπομπές (σ.65) / Βασικοί δείκτες επίδοσης ανά άξονα Εταιρικής
Υπευθυνότητας (σ.74).
Επισημαίνεται ότι δεν αγοράζονται βιοκαύσιμα, αιθανόλη και
υδρογόνο και επίσης, δεν παράγεται ή πωλείται ενέργεια από την
Εταιρία.
06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια
και εκπομπές (σ.65) / Βασικοί δείκτες επίδοσης ανά άξονα Εταιρικής
Υπευθυνότητας (σ.74).
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού οράματος της Εταιρίας η
KLEEMANN στηρίζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ.
Το 2018 η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ)
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, αυτό σημαίνει ότι 2.641 MWh από
τις 3.069 MWh (>85%) της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε
στο σύστημα για την Εταιρία παράχθηκε από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.

302-3 Ενεργειακή ένταση.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια και
εκπομπές (σ.65).

302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια και
εκπομπές (σ.65).

302-5 Μειώσεις των ενεργειακών απαιτήσεων προϊόντων και
υπηρεσιών.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια
και εκπομπές (σ.65) / 6.4 Περιβάλλον και προϊοντική υπευθυνότητα
§ Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επανασχεδίαση
προϊόντος (σ.66-67).

Σημαντικό θέμα: κατανάλωση νερού
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
303-1 Κατανάλωση νερού ανά πηγή προέλευσης.

GRI 303
κατανάλωση
303-2 Πηγές νερού που επηρεάζονται σημαντικά από την
νερού
άντληση.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64).
Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από υδάτινες μάζες που
αναγνωρίζονται από τους ειδικούς ως σπάνιο, υπό εξαφάνιση ή
απειλούμενο σύστημα. Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από
υγρότοπο της συνθήκης Ραμσάρ ή από άλλη σχετική πηγή.

Σημαντικό θέμα: εκπομπές
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
305-5 Πρωτοβουλίες για τη μείωση
των εκπομπών GHG (Greenhouse Gas).

305-6 Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS).
GRI 305
κατανάλωση
ενέργειας
305-7 NOx, SOx και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων, με
βάση τον τύπο και το βάρος.
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103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.4 Περιβάλλον
και προιοντική υπευθυνότητα § Ορθή διαχείριση αποβλήτων (σ.68), §
Ορθή διαχείριση υγρών αποβλήτων (σ.68).

306-2 Συνολικό βάρος των αποβλήτων,
με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.4 Περιβάλλον
και προιοντική υπευθυνότητα § Ορθή διαχείριση αποβλήτων (σ.68), §
Ορθή διαχείριση υγρών αποβλήτων (σ.68).

306-3 Συνολικός αριθμός και όγκος σημαντικών διαρροών.

Κατά τη διάρκεια του 2018, δεν υπήρξαν διαρροές οι οποίες
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία, τη γη, τη
βλάστηση, τις υδάτινες μάζες και τα υπόγεια ύδατα.

306-4 Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Η Εταιρία δε διακινεί, εισάγει ή μεταφέρει κανενός είδους
επικίνδυνων αποβλήτων.

306-5 Ταυτότητα, μέγεθος, κατάσταση «προστατευόμενου
οικότοπου» και αξία βιοποικιλότητας των υδάτινων μαζών και
των σχετικών οικοτόπων που επηρεάζονται σημαντικά από τις
απορρίψεις νερού και τις απορροές.

Δεν υπάρχουν απορρίψεις υδατικών αποβλήτων της Εταιρίας που να
επηρεάζουν τον ορίζοντα.

Σημαντικό θέμα: συμμόρφωση
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
GRI 307
συμμόρφωση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) /
6.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
307-1 χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων
και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους
κανονισμούς.

Δεν υπήρξαν περιπτώσεις προστίμων ή κυρώσεων λόγω μη
συμμόρφωσης της Εταιρίας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
τους κανονισμούς.

Σημαντικό θέμα: Περιβαλλοντική αξιολόγηση προμηθευτών
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
GRI 308
Περιβαλλοντική
αξιολόγηση προμηθευτών

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.6 Συνεργασία με τους προμηθευτές
(σ.30).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

308-1 Ποσοστό νέων προμηθευτών που
ελέγχθηκαν βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων.

02. Εταιρική Υπευθυνότητα § 2.6 Συνεργασία με τους προμηθευτές
(σ.30).

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63 / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια και
εκπομπές (σ.65).

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63 / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια και
εκπομπές (σ.65).
Δεν υπάρχουν εκπομπές ουσιών από την Εταιρία οι οποίες να έχουν
πιθανότητα βλάβης του όζοντος (ODP - Ozone Depleting Potential).
06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63 / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.3 Ενέργεια και
εκπομπές (σ.65).
Δεν εκλύονται από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας POP
(παραμένοντες οργανικοί ρύποι), HAP (ατμοσφαιρικοί ρύποι), ή
εκπομπές καμινάδας.

GRI 400 / Κοινωνία
Εργασιακές πρακτικές και ηθική εργασία

Σημαντικό θέμα: Απασχόληση

Σημαντικό θέμα: απόβλητα
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 306
απόβλητα

306-1 Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων,
με βάση την ποιότητα και τον προορισμό.

06. Περιβάλλον § 6.1 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.63) / 6.2
Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (σ.64) / 6.4 Περιβάλλον
και προϊοντική υπευθυνότητα § Ορθή διαχείριση αποβλήτων (σ.68).

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους
(σ.39) / 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.3 Η απασχόληση
στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.5
Ανάπτυξη και εξέλιξη ( σ.44).
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401 -1 συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης προσωπικού
(προσλήψεις, αποχωρήσεις) με βάση την ηλικιακή ομάδα, το
φύλο και την περιοχή.

401-2 Παροχές που προσφέρονται στους εργαζόμενους

GRI 401
πλήρους απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για τους
Απασχόληση εποχικούς εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους μερικής

απασχόλησης, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης
του οργανισμού.

401-3 Αριθμός γονικών αδειών και ποσοστά επιστροφής /
παραμονής στην εργασία ανά φύλο.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους
(σ.39) / 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.3 Η απασχόληση
στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.5
Ανάπτυξη και εξέλιξη (σ.44).
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους
(σ.39) / 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.3 Η απασχόληση
στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.5
Ανάπτυξη και εξέλιξη (σ.44) / 4.6 Παροχές εργαζομένων (σ.48).
Η KLEEMANN είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής διάκριση
και φροντίζει ώστε, για τις ίδιες θέσεις εργασίας, να μην υφίσταται
καμία διάκριση, μισθολογική ή άλλου τύπου (για παράδειγμα με
βάση το φύλο, την εθνικότητα, κ.ά.), στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της. Αντίστοιχα δεν υφίσταται διάκριση στις παροχές λόγω τύπου
σύμβασης.
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39).

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 402
σχέσεις
εργαζομένων/
διοίκησης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

402-1 Ελάχιστες περίοδοι προειδοποίησης σχετικά με
λειτουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας εάν αυτές ορίζονται
σε συλλογικές συμβάσεις.

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 404
Εκπαίδευση
και
επιμόρφωση

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.3 Η απασχόληση στην KLEEMANN (σ.41) / 4.4 Προσέλκυση και επιλογή (σ.42) / 4.5 Ανάπτυξη και
εξέλιξη (σ.44) / 05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές
πρόληψης (σ.53) / 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54) / 5.3
Διαχείριση υγείας & ασφάλειας (σ.55) / 5.4 Επενδύσεις στην υγεία &
ασφάλεια (σ.58) / 5.5 Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας
(σ.60).
Με στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των εργαζομένων,
η KLEEMANN φροντίζει ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως όλοι οι
εργαζόμενοι για τυχόν λειτουργικές αλλαγές που θα μπορούσαν
να τους επηρεάσουν. Σχετικές ελάχιστες περίοδοι προειδοποίησης
δεν απαιτούνται ούτε ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ Εταιρίας και
εργαζομένων.

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 405
Διαφοροποίηση
και ίσες
ευκαιρίες

Σημαντικό θέμα: Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 403
Υγεία και
Ασφάλεια
στην
εργασία
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103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη (σ.44)
/ 05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές πρόληψης
(σ.53) / 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54) / 5.4 Επενδύσεις
στην υγεία & ασφάλεια (σ.58).

404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος /εργαζόμενο με
βάση την κατηγορία εργαζομένων.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη § Εκπαίδευση (σ.44).

404-2 Προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη δια
βίου μάθηση, που υποστηρίζουν τη συνεχή απασχολησιμότητα
των εργαζομένων και συμβάλλουν στη διαχείριση της
ολοκλήρωσης της σταδιοδρομίας τους.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη § Εκπαίδευση (σ.44).
Στην Εταιρία δεν πραγματοποιούνται προγράμματα για την
συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων με τη λήξη της
σταδιοδρομίας τους.

404-3 Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές εκθέσεις
σχετικά με την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη § Αξιολόγηση της απόδοσης (σ.44).

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σημαντικό θέμα: Διαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες

Σημαντικό θέμα: σχέσεις εργαζομένων / διοίκησης
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

Σημαντικό θέμα: Εκπαίδευση και επιμόρφωση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.3 Διαχείριση υγείας και
ασφάλειας (σ.55).

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 05.
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές πρόληψης (σ.53)
/ 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54) / 5.3 Διαχείριση υγείας &
ασφάλειας (σ.55).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές πρόληψης
(σ.53) / 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54) / 5.3 Διαχείριση
υγείας & ασφάλειας (σ.55) / 5.4 Επενδύσεις στην υγεία & ασφάλεια
(σ.58) / 5.5 Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας (σ.60).

403-1 Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που
εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές
υγείας και ασφάλειας.

05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.2 Πολιτική υγείας &
ασφάλειας (σ.54) / 5.3 Διαχείριση υγείας & ασφάλειας § Επιτροπή
υγείας και ασφάλειας (σ.55) § Ομάδες υγείας και ασφάλειας (σ.56).

403-2 Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών,
απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων ανά
φύλο και περιοχή

5.5 Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας (σ.60).
- Για τον υπολογισμό των χαμένων ημερών, η καταμέτρηση αρχίζει
από την επομένη του ατυχήματος.
- Ως «Μικροατυχήματα» ή «Minor accidents» θεωρούνται αυτά
που χρήζουν μόνο πρώτων βοηθειών και δεν προκαλούν χαμένες
εργατοημέρες.

403-3 Αριθμός εργαζομένων με υψηλή συχνότητα ή υψηλό
κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με το επάγγελμά τους.

05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές πρόληψης
(σ.53), 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54), 5.3 Διαχείριση
υγείας & ασφάλειας (σ.55), 5.4 Επενδύσεις στην υγεία & ασφάλεια
(σ.58), 5.5 Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας (σ.60).

403-4 Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις
επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά συνδικάτα.

05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία § 5.1 Οι 9 αρχές πρόληψης
(σ.53) / 5.2 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (σ.54) / 5.3 Διαχείριση της
υγείας και ασφάλειας (σ.55) § Επιτροπή υγείας και ασφάλειας (σ.55),
§ Ομάδες υγείας και ασφάλειας (σ.56).

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).

405-1 Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των
εργαζομένων ανά κατηγορία, σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή
ομάδα, το εάν ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και άλλους
δείκτες διαφοροποίησης.

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.2 Οργάνωση
και Διοίκηση (σ.34) / 04. Ανθρώπινο Δυναμικό § 4.7 Δίκαιη εργασία,
§ Ανθρώπινα και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της
διαφορετικότητας στην πράξη (σ.50).
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει πολιτική ποικιλομορφίας και ισορροπίας
μεταξύ των φύλων τόσο των ανώτατων διευθυντικών στελεχών,
όσο και των συμμετεχόντων στο Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας αποτελείται από 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Το 57% των
μελών (4 από τα συνολικά 7 μέλη) είναι μεταξύ 40-57 ετών. Επίσης,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δε συμμετέχει άτομο
προερχόμενο από κάποια εθνική μειονότητα ή ΑΜΕΑ.

405-2 Αναλογία βασικού μισθού ανδρών /γυναικών με βάση την
κατηγορία εργαζομένων και περιοχή.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).
Η KLEEMANN είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής διάκριση είτε
αφορά τις αμοιβές, είτε τις αποζημιώσεις των εργαζομένων.

Σημαντικό θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 406
Καταπο406-1 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και
λέμηση
διορθωτικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.
των
διακρίσεων

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49).
Στην KLEEMANN ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιοδήποτε
περιστατικό οποιασδήποτε διάκρισης.

Σημαντικό θέμα: Παιδική εργασία
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
GRI 408
Παιδική
εργασία

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
408-1 Δραστηριότητες και προμηθευτές όπου υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος για περιστατικά παιδικής εργασίας, και μέτρα που
λήφθηκαν για τη συμβολή στην αποτελεσματική κατάργηση της
παιδικής εργασίας

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).
04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49).
Στην KLEEMANN ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιοδήποτε
περιστατικό παιδικής εργασίας.
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Σημαντικό θέμα: Καταναγκαστική εργασία
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
GRI 409
Καταναγκαστική
εργασία

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
409-1 Δραστηριότητες και προμηθευτές όπου υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος για περιστατικά παιδικής εργασίας, και μέτρα που
λήφθηκαν για τη συμβολή στην αποτελεσματική κατάργηση της
παιδικής εργασίας

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).

Στην KLEEMANN ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιοδήποτε
περιστατικό καταναγκαστικής εργασίας.

GRI 416
Υγεία και
ασφάλεια
πελατών

Σημαντικό θέμα: ανθρωΠινα Δικαιωματα - Επενδύσεις
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).

412-2 Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων σχετικά με
πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανόμενου του ποσοστού
των εργαζομένων που έχουν εκπαιδευτεί.

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49).
Κατά το 2018 δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ειδική εκπαίδευση
αναφορικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

GRI 412
Ανθρώπινα
Δικαιώματα
412-3Ποσοστό και συνολικός αριθμός σημαντικών επενδυτικών
Επενδύσεις συμφωνιών που περιλαμβάνουν όρους που αφορούν στα
ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με
το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

04. Ανθρώπινο Δυναμικό § Με ευθύνη για τους εργαζόμενους (σ.39)
/ 4.1 Κώδικας Δεοντολογίας (σ.39) / 4.7 Δίκαιη εργασία § Ανθρώπινα
και Εργασιακά Δικαιώματα (σ.49), § Προάσπιση της διαφορετικότητας
στην πράξη (σ.50).
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προστατεύεται από την
Ελληνική και διεθνή νομοθεσία και κατ’ επέκταση οι συμφωνίες που
η Εταιρία συνάπτει υπάγονται σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία επιλέγει τους συνεργάτες της με αυστηρά
κριτήρια, παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνει ειδικούς όρους σχετικά
με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες και συμβόλαια που
συνάπτει.

416-1 Ποσοστό σημαντικών κατηγοριών προϊόντων / υπηρεσιών
που αξιολογήθηκαν για τις επιπτώσεις στην υγεία και την
ασφάλεια, με στόχο τη βελτίωσή τους.

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.3 Όραμα, αποστολή, αξίες (σ.12) /
1.4 Στρατηγική (σ.13) / 1.7 Διασφάλιση ποιότητας (σ.18) § Έρευνα και
ανάπτυξη (σ.18).
Τα στάδια στον κύκλο ζωής των προϊόντων της KLEEMANN,
στα οποία η Εταιρία μπορεί να αξιολογήσει τα θέματα υγείας και
ασφάλειας είναι: (i) ανάπτυξη ιδέας προϊόντος, (ii) δοκιμές και
έρευνα, (iii) παραγωγή του προϊόντος, (iv) μάρκετινγκ και προώθηση,
τα οποία υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.
Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις στα υπόλοιπα στάδια
όπως της πιστοποίησης, διανομής και εφοδιασμός - από τις
εταιρίες εγκατάστασής τους - χρήση και συντήρηση, απόρριψη,
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν εξαρτώνται από την Εταιρία.
Το σύνολο των προϊόντων της Εταιρίας (100%) ελέγχονται για τα
θέματα υγείας και ασφαλείας κατά τη διαδικασία της παραγωγής
τους.

416-2 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με
τους κανονισμούς και προαιρετικοί κώδικες που διέπουν
τις επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην υγεία και
την ασφάλεια, με βάση τον τύπο της έκβασης.

Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Σημαντικό θέμα: Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

GRI 417
Σήμανση
προϊόντων
και
υπηρεσιών

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.7 Διασφάλιση ποιότητας (σ.18),
§ Πιστοποιήσεις και σημάνσεις προϊόντων (σ.18), § Έρευνα και
ανάπτυξη (σ.18).

417-1 Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται με βάση
τις διαδικασίες και ποσοστό σημαντικών προϊόντων
και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις
πληροφόρησης.

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.5 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ.14) /
1.7 Διασφάλιση ποιότητας § Πιστοποιήσεις και σημάνσεις προϊόντων
(σ.18), § Έρευνα και ανάπτυξη (σ.18).

417-2 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με
τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά
με τις πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων και των
υπηρεσιών, με βάση τον τύπο και την έκβαση.

Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Σημαντικό θέμα: Απόρρητο πελατών

Σημαντικό θέμα: Δημόσια πολιτική
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

GRI 415
Δημόσια
πολιτική

415-1 Συνολική αξία οικονομικών συνεισφορών
και συνεισφορών σε είδος σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και
σχετικά ιδρύματα ανά χώρα.

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

03. Οικονομικά Αποτελέσματα και Διακυβέρνηση § 3.2 Οργάνωση και
Διοίκηση (σ.34).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του

GRI 418
Απόρρητο
πελατών

418-1 Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων παραπόνων σχετικά με
παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών και
απώλειες προσωπικών δεδομένων πελατών.

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.5 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ.14) /
1.7 Διασφάλιση ποιότητας § Πιστοποιήσεις και σημάνσεις προϊόντων
(σ.18), § Έρευνα και ανάπτυξη (σ.18) / 1.8 Ο πελάτης στο επίκεντρο
(σ.20).
01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.8 Ο πελάτης στο επίκεντρο (σ.20),
§ Ικανοποίηση πελατών (σ.21), § Διαδικασία χειρισμού παραπόνων
πελατών (σ.21), § Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα εξυπηρέτησης
και πελατειακών σχέσεων (σ.21).

Η Εταιρία δεν συνεισφέρει χρηματικά ή σε είδος σε πολιτικά
κόμματα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα.

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018

Σημαντικό θέμα: Υγεία και ασφάλεια πελατών
GRI 103:
Διοικητική
πρακτική
2018
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103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.3 Όραμα, αποστολή, αξίες (σ.12)
/ 1.4 Στρατηγική (σ.13) / 1.7 Διασφάλιση ποιότητας (σ.18) / 1.8 Ο
πελάτης στο επίκεντρο (σ.20).

GRI 419
Συμμόρφωση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

01. Εταιρικό Προφίλ & Αγορά § 1.8 Ο πελάτης στο επίκεντρο (σ.20).

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
419-1 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων που
επιβλήθηκαν για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των
υπηρεσιών.

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των
υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν συνέτρεξε περίπτωση επιβολής
προστίμου.
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Η KLEEMANN, στοχεύοντας σε ανοιχτό και αμφίδρομο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σας καλεί να συμπληρώσετε
το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να καταγράψετε την άποψή σας για τον πρώτο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας
της Εταιρίας. Παράλληλα, μέσω του ερωτηματολογίου, μπορείτε να καταγράψετε τους προβληματισμούς ή τις ιδέες σας,
συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας.

Πως θα αξιολογούσατε την κάθε ενότητα του παρόντος Απολογισμού;
Ενότητες του Απολογισμού

Εξαιρετική

Ικανοποιητική

Χρειάζεται βελτίωση

Εταιρικό Προφίλ και Αγορά

□

□

□

Εταιρική Υπευθυνότητα

□

□

□

Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική Διακυβέρνηση

□

□

□

Ανθρώπινο Δυναμικό

□

□

□

Υγεία και Ασφάλεια

□

□

□

Περιβάλλον

□

□

□

Κοινωνία

□

□

□
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Ποιες ενότητες του Απολογισμού θεωρείτε πως παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον;
□ Εταιρικό Προφίλ και Αγορά

□

Υγεία και Ασφάλεια

□ Εταιρική Υπευθυνότητα

□

Περιβάλλον

□ Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική Διακυβέρνηση

□

Κοινωνία

□ Ανθρώπινο Δυναμικό
Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

Ποιες ενότητες του Απολογισμού θεωρείτε πως παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον;
□ Εταιρικό Προφίλ και Αγορά

□

Υγεία και Ασφάλεια

□ Εταιρική Υπευθυνότητα

□

Περιβάλλον

□ Οικονομικά Αποτελέσματα και Εταιρική Διακυβέρνηση

□

Κοινωνία

□ Ανθρώπινο Δυναμικό
Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

Παρακαλούμε αξιολογήστε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας, σε σχέση με:
Εξαιρετικός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χρειάζεται βελτίωση

Την κάλυψη των σημαντικών θεμάτων, σχετικών με τη
δραστηριότητα της Εταιρίας

□

□

□

□

Την έκταση της πληροφόρησης και τη σαφήνεια

□

□

□

□
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Βασιζόμενοι στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018, πώς θα αξιολογούσατε την KLEEMANN ως
υπεύθυνη Εταιρία;
□ Πολύ υπεύθυνη
□ Σημαντικά υπεύθυνη
Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

□

□

Καθόλου υπεύθυνη

Δεν σχημάτισα άποψη

Υπάρχει κάποια πληροφορία ή άλλα στοιχεία για την Εταιρία που αναζητήσατε και δε βρήκατε στον Απολογισμό;
Παρακαλούμε όπως αναφέρατε:

Τι είδους δράσεις θα προτείνατε στην Εταιρία να εφαρμόσει ή/και υλοποιήσει, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα
στις προσδοκίες σας;
Παρακαλούμε όπως αναφέρατε:

Σε ποια ομάδα ενδιαφερομένων μερών (συμμετόχων) της KLEEMANN ανήκετε;
□ Εργαζόμενος

□

Πελάτης

□

Μ.Μ.Ε.

□ Προμηθευτής

□

Κράτος και ρυθμιστικές αρχές

□

Μ.Κ.Ο

□ Τοπική κοινωνία

□

Επιστημονική κοινότητα

Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε:

Παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, συμπληρώστε και τα προσωπικά σας στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο:
Εταιρία/Οργανισμός:
Θέση:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ε-mail:
*Τα προσωπικά στοιχεία σας φυλάσσονται στην Εταιρία και προστατεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος περί προσωπικού απορρήτου.

Παρακαλούμε αποστείλατε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση:
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 61 100, Κιλκίς
Υπόψιν κας Μαρίας Συμπιλίδου
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