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Διανύουμε ήδη τη δεύτερη χρονιά με την πανδημία COVID-19 στη ζωή των ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη, η οποία έχει 

αλλάξει τα δεδομένα με τα οποία μέχρι τώρα πορευόμασταν. Πλέον, τα μέτρα προστασίας και τα  lockdown έχουν ενσωματωθεί 

στην καθημερινότητα των εταιριών και του κοινωνικού συνόλου, που καλούνται να λειτουργήσουν τηρώντας αυστηρούς 

κανόνες, προκειμένου να προφυλάξουν τη δημόσια υγεία. Παρά τις δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, θέλουμε να 

αντιλαμβανόμαστε αυτή την κρίση ως τη δυνατότητα που μας προσφέρεται για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.  Να σεβαστούμε 

και να προστατεύσουμε περισσότερο το περιβάλλον, να στηρίξουμε την κοινωνική ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία και 

ασφάλεια της παγκόσμιας κοινότητας και να τηρήσουμε όλοι μας μια περισσότερο υπεύθυνη στάση ζωής.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση κύριο μέλημα της KLEEMANN ήταν και παραμένει η 

προστασία της ζωής και της υγείας όλων των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών του Ομίλου KLEEMANN και των οικογενειών 

τους, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Πριν ακόμα η πανδημία καταστήσει αναγκαίο ένα νέο μοντέλο τηλεργασίας, 

είχαμε ξεκινήσει τις ενέργειες προσαρμογής σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε από οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς να 

επηρεάζεται η ποιότητα της δουλειάς μας. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε αυστηρά υγειονομικά 

μέτρα σε όλες τις λειτουργίες της Εταιρίας και αυξήσαμε την ιατρική, ψυχολογική και υλικοτεχνική στήριξη στους εργαζόμενούς μας.

Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι τον κοινωνικό μας ρόλο και με αίσθημα ευθύνης, ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή στις 

δυσκολίες που θα δημιουργούσε η πανδημία και στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 2020,  χορηγήσαμε 21 σύγχρονες ηλεκτρικές 

κλίνες ΜΕΘ σε μια περίοδο, κατά την οποία η πίεση που δεχόταν ο τομέας της δημόσιας υγείας ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα 

της χώρας. Να αναφέρουμε όμως, πως πρωτοφανής ήταν,  και η άμεση κινητοποίηση πολλών εταιριών και επιχειρηματικών φορέων 

στην Ελλάδα που ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του ΕΣΥ και βοήθησαν με μικρές ή μεγάλες δωρεές να θωρακιστούν οι 

δημόσιες εθνικές δομές υγείας.

Επίσης,  με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, παρουσιάσαμε μια καινοτόμο σειρά λύσεων για την ενίσχυση της προστασίας της υγείας των 

επιβατών του ανελκυστήρα. Εκτός από τον αντιμικροβιακό ανελκυστήρα, μια σημαντική καινοτομία στον κλάδο μας, ενσωματώσαμε 

στον ανελκυστήρα συστήματα απολύμανσης του αέρα, που εξαλείφουν τα βακτηρίδια και τους ιούς με ποσοστά επιτυχίας έως 99%, 

κομβία ανέπαφης ενεργοποίησης και αντιμικροβιακά, καθώς και λύσεις αποστείρωσης για τις χειρολαβές στις κυλιόμενες σκάλες. 

Αντιλαμβανόμαστε τα συγκεκριμένα προϊόντα ως μια προέκταση των ενεργειών μας για κοινωνικά υπεύθυνο επιχειρείν. Αυτός είναι και 

ο βασικός λόγος, για τον οποίο συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας και εν μέσω πανδημίας στο R&D. Γνωρίζουμε ότι η καινοτομία μπορεί 

να είναι το πλεονέκτημα, όχι μόνο στη μάχη που δίνουμε όλοι μας κατά της πανδημίας, αλλά και στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής 

και στην προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας πάνω στον πλανήτη.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της KLEEMANN που διαβάζετε αποτελεί μια καταγραφή των συντονισμένων προσπαθειών 

της Εταιρίας να ανταποκριθεί στον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό της ρόλο. Τα στοιχεία αφορούν σε ολόκληρο το 2020 

και αποτελούν ένα μέρος μόνο του οράματός μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε τις ενέργειές 

μας για χρησιμοποίηση ολοένα και μεγαλύτερου ποσοστού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα εργοστάσιά μας και τη μείωση του 

όγκου των αποβλήτων. Εστιάζουμε στην υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με 

έμφαση όχι μόνο στις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η εργασία, αλλά και σε τεχνικές απόκτησης συνολικής ευημερίας μέσω του 

προγράμματος coaching. 

Εκτιμούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες που δημοσιοποιούμε στον συγκεκριμένο Απολογισμό μας και θα είμαστε 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι  να αναπτύξουμε έναν διάλογο μαζί σας, που θα συμβάλλει στη διαρκή ανάπτυξη μας. 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Σανιδιώτης
Γενικός Διευθυντής Ομίλου KLEEMANN

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Ομίλου
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Εταιρικό Προφίλ και 
Εταιρική Διακυβέρνηση
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Σύντομη παρουσίαση της KLEEMANN
Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η KLEEMANN είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για πρόσωπα ή φορτία, όπως επίσης ανυψωτικά 

συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και λοιπούς ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών.

Η Eταιρία έχει σήμερα εδραιωθεί στην παγκόσμια αγορά, με τις διεθνείς πωλήσεις της να αποτελούν περισσότερο από το 90% του 

κύκλου εργασιών της. Το δίκτυο πωλήσεών της εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες, με τοπική παρουσία σε σημαντικές 

αγορές όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία καθώς και τοπική παραγωγή, εκτός από την Ελλάδα, στη Σερβία και στην 

Κίνα. Παράλληλα, δύο κέντρα συναρμολόγησης λειτουργούν στην Τουρκία και στη Ρωσία.

Κιλκίς, Ελλάδα 

Σε μια έκταση 180.000 τμ στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, οι κεντρικές μονάδες 

παραγωγής, ο πύργος δοκιμών, ύψους 61 μέτρων και τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής. Παράλληλα, η Εταιρία διαθέτει 

εκθεσιακούς χώρους και γραφεία πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Βελιγράδι, Σερβία  

Ο Όμιλος μέσω της εταιρίας KLEEMANN Liftovi στο Βελιγράδι διαθέτει στη Σερβία παραγωγικές εγκαταστάσεις, κέντρο αποθήκευσης 

και διανομής και κτίρια γραφείων με συνολική επιφάνεια 10.000 τμ.

Κουνσάν, Κίνα   

Η KLEEMANN CHINA ιδρύθηκε το 2011 στο Kunshan της Κίνας, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου. Το 2017, η 

νέα επένδυση που πραγματοποιήσαμε οδήγησε στην ολοκλήρωση της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, κτιρίων γραφείων, 

εγκαταστάσεων παραγωγής και πύργου δοκιμών ύψους 100 μέτρων σε συνολική επιφάνεια 19.000 τμ. Η επένδυση αυτή παρέχει τη 

δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 24ωρης εξυπηρέτησης 

στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία. 

Κιλκίς
Κουνσάν

Βελιγράδι
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Στην KLEEMANN είμαστε δεσμευμένοι σε έναν τρόπο λειτουργίας ο οποίος σέβεται  
τους εργαζομένους, πελάτες, συνεργάτες και χρήστες των προϊόντων μας. Θέτουμε  
σε προτεραιότητα τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό να προσφέρουμε,  
τόσο στην κοινωνία, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντασσόμαστε.

Οι Αξίες μας

10

Η 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.

Η Εμπιστοσύνη
Κάνουμε ότι λέμε και λέμε ότι 
κάνουμε. Εμπιστευόμαστε τους 
ανθρώπους και τις ικανότητές 
τους και για αυτό μπορούμε να 
ευθυγραμμιστούμε μαζί τους.

Το Πάθος για τον Άνθρωπο
Αγαπάμε και νοιαζόμαστε για το 
συνάδελφο, τον πελάτη και το 
συνάνθρωπό μας. Έχουμε άριστες σχέσεις 
μεταξύ μας. Αγαπάμε τη δουλειά μας και 
δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης για 
όλους.

Breakthrough κουλτούρα
Καινοτομούμε σε όλους τους τομείς, 
αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε 
διαρκώς και βελτιωνόμαστε. Θέτουμε 
εξαιρετικούς στόχους, δεσμευόμαστε, 
αναλαμβάνουμε το ρίσκο και δεν 
φοβόμαστε να αποτύχουμε.

1 2

3 4

Οι αξίες μας αποτελούν ένα ζωτικής 

σημασίας κομμάτι της δραστηριότητας 

της Εταιρίας. Αποτυπώνονται στο μοντέλο 

διαχείρισης και σε μία πλήρη γκάμα 

λειτουργιών, μέσα από τις πρωτοβουλίες 

που λαμβάνουμε καθημερινά.

Το Όραμά μας
Είμαστε ένας παγκόσμιος ηγέτης στους 

ανελκυστήρες και αναπτυσσόμαστε 

διαρκώς, ως Εταιρία και ως άνθρωποι.

Η Αποστολή μας
Αναπτυσσόμαστε διεθνώς, μέσω της 

καινοτομίας, προσφέροντας εξαιρετική 

εμπειρία στον πελάτη και επενδύοντας  

στους ανθρώπους μας.

10
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Μεγάλα Έργα

Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τα έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουμε αναλάβει ανά την υφήλιο. Στα 

έργα που έχουμε ολοκληρώσει περιλαμβάνονται δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, από το Καζακστάν, τη Ρωσία 

και την Κίνα μέχρι την Αυστραλία και τη Χιλή. Εκτός από έργα σε ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια γραφείων, έχουμε κατασκευάσει 

ανελκυστήρες προς εγκατάσταση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων, όπως αεροδρόμια, στάδια, εμπορικά κέντρα, θέατρα, 

βιομηχανίες, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Ένα από τα πιο σημαντικά μας πλεονεκτήματα, που μας διαφοροποιεί από τον 

ανταγωνισμό, είναι η ικανότητά μας να προσφέρουμε εξειδικευμένη παραμετροποίηση, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λειτουργικές 

και αισθητικές απαιτήσεις κάθε πελάτη και έργου. Μας χαρακτηρίζουν οι εξαιρετικά γρήγοροι χρόνοι παράδοσης και η ευελιξία 

σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μας, ακόμα και στα πιο απαιτητικά και πολύπλοκα έργα.  

Μερικά από τα ειδικά έργα που υλοποιήσαμε είναι τα παρακάτω:

Oil Rig Cat D, 
Νορβηγία

Levante Ferries, 
Ελλάδα

Scelkovsky Bus, 
Ρωσία

Βιοκλινική Ιδιωτική Κλινική Α.Ε. 
Ελλάδα

Welfare Division, P. D. 
Ταϊλάνδη

Grozny Mall, 
Ρωσία

Θέατρο Ζακύνθου, 
Ελλάδα

Gaetano Donizetti Theater, 
Ιταλία

12 13
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Προϊόντα και υπηρεσίες
Διαθέτουμε ιδιαίτερα ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα 

συστήματα υδραυλικών και μηχανικών ανελκυστήρων και τα υποσυστήματα 

αυτών, καθώς και ανυψωτικά συστήματα διαφόρων ειδών. Παράλληλα, κάθε 

πελάτης απολαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη και επωφελείται από 

την υψηλή εξειδίκευση της KLEEMANN, το παγκοσμίου κύρους design, τις 

εξατομικευμένες προτάσεις, αλλά και τις ιδανικές λύσεις εγκατάστασης που 

υλοποιούνται από κοινού  με τους τοπικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες 

κάθε έργου. Συνοπτικά, τα προϊόντα μας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Ανελκυστήρες 
προσώπων - φορτίων
Παράγουμε όλους τους τύπους ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων για 

ωφέλιμα φορτία μέχρι 20 τόνους και ταχύτητες μέχρι 4 m/sec.

Ανταποκρινόμαστε 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. 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την 

τελική παραγωγή για μηχανικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες, με ή χωρίς 

μηχανοστάσιο. Με την υπογραφή του διεθνούς φήμης βιομηχανικού σχεδιαστή 

Ανδρέα Ζαπατίνα, έχουμε λανσάρει μοναδικά σχέδια θαλάμων, πορτών και 

κομβιοδόχων. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες κάθε έργου, 

παρέχουμε τη δυνατότητα για σχεδιαστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις 

εκάστοτε λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις. 

15
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Κυλιόμενες σκάλες 
και Διάδρομοι
Διαθέτουμε ευέλικτες λύσεις σε κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, 

κατάλληλες για χρήση σε κτίρια κάθε είδους. Οι λύσεις που προσφέρονται 

για εφαρμογές υψηλών διαδρομών, εξωτερικών χώρων και μεγάλων φορτίων 

είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές προδιαγραφές κάθε έργου.

17
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Συστήματα στάθμευσης 
αυτοκινήτων
Με τα συστήματα στάθμευσης KLEEMANN προσφέρουμε ένα εύρος 

επιλογών σε κάθετη μετακίνηση και συρόμενες πλατφόρμες. 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, ενώ 

επιτυγχάνουν μειωμένες εκπομπές CO
2
 και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. 

19
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Ανυψωτικά συστήματα 
για άτομα με κινητικούς 
περιορισμούς
Στις περιπτώσεις στις οποίες η τοποθέτηση συμβατικού ανελκυστήρα δεν 

αποτελεί επιλογή, έχουμε αναπτύξει τα συστήματα «freeSTAIR» τα οποία 

παρέχουν αυτονομία και άνετη πρόσβαση σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

Τα συστήματα «freeSTAIR» ενσωματώνονται σε υπάρχουσες σκάλες, ώστε 

να μπορούν οι χρήστες να καθίσουν στο ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα 

και μέσω αυτού να μετακινηθούν ανάμεσα σε ορόφους. Καταλαμβάνουν 

ελάχιστο χώρο και μπορούν να εγκατασταθούν, τόσο σε εσωτερικούς, όσο 

και σε εξωτερικούς χώρους. 

21
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Ανελκυστήρες  
πλοίων
Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων για την κάθετη μεταφορά επιβατών και 

εμπορευμάτων σε ιδιωτικά και εμπορικά κρουαζιερόπλοια, πολυτελή σκάφη 

αναψυχής, φορτηγά πλοία και πλατφόρμες. Ανταποκρινόμαστε στο ειδικό 

περιβάλλον κάθε πλοίου και προσφέρουμε μοναδικές λύσεις σχεδιασμού και 

εγκατάστασης, που βελτιστοποιούν τη λειτουργικότητα των περιορισμένων 

χώρων του σκάφους. 

23
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Λύσεις  
ανακαίνισης
Για υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, παρέχουμε μια σειρά από λύσεις 

ανακαίνισης που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων 

ή ακόμη και μερικό ή πλήρη εκσυγχρονισμό. Το τμήμα Υπηρεσιών Ανακαίνισης 

KLEEMANN στελεχώνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς με εκτενή εμπειρία στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση. 

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που επέφερε η πανδημία COVID-19, παρουσιάσαμε 

μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που προστατεύουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

την υγεία των επιβατών, κατά τη χρήση του ανελκυστήρα ή των κυλιόμενων σκαλών. 

Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής καινοτόμα προϊόντα:

» Θάλαμο KLEEMANN με αντιμικροβιακή θωράκιση

» «Elevator Air Purifier» για καθαρισμό αέρα εντός ανελκυστήρα

» Αντιβακτηριακά κομβία και κομβία ανέπαφης ενεργοποίησης

» Λύσεις αποστείρωσης για χειρολαβές στις κυλιόμενες σκάλες 

Νέες προσθήκες στην προϊοντική 
γκάμα της KLEEMANN

25



26 27

Έρευνα και Ανάπτυξη
Η καινοτομία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη λειτουργία της KLEEMANN. Η προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των υφισταμένων 

προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη νέων, απορρέει από τον συνδυασμό των τεχνολογιών αιχμής και των πρωτοποριακών ιδεών 

των εργαζομένων μας.  Επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από την καθημερινή 

εργασία  του  Τμήματος R&D της Εταιρίας, το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους με υψηλό επίπεδο σπουδών στις κατευθύνσεις της 

μηχανολογίας, της ηλεκτρονικής και της ηλεκτρολογίας. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη φιλοσοφία της μηχατρονικής (mechatronics), 

δεδομένου ότι ο ανελκυστήρας είναι ένα προϊόν που απαιτεί τον έλεγχο και τον αυτοματισμό της μηχανικής. Επιπλέον, στο δυναμικό 

του Τμήματος περιλαμβάνεται μια έμπειρη ομάδα τεχνικών εγκατάστασης, με σημαντική συνεισφορά, καθώς καλούνται να 

εφαρμόσουν όλες τις νέες ιδέες στην πράξη. Οι δοκιμές και τα πειράματα είναι ζωτικής σημασίας για την πρακτική επαλήθευση 

όλης της θεωρητικής μελέτης που προηγείται, καθώς όλα τα νέα προϊόντα δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες, πριν από την 

ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Το 2020, ολοκληρώσαμε το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέου εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software), μέσω των 

οποίων παρέχεται η δυνατότητα χρήσης IoT (Internet of Things) στους ανελκυστήρες σε πλήρη εναρμόνιση με τη λειτουργία 

του νέου πίνακα “Genious” της Εταιρίας. Σε επίπεδο εξοπλισμού, συνδυάσαμε τη θύρα IoT με το autodialer του ανελκυστήρα, 

πετυχαίνοντας επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και κόστους, τόσο για την Εταιρία, όσο και για τον πελάτη. Όσον αφορά στο 

λογισμικό, δώσαμε τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει πληροφορίες για την κατάσταση του ανελκυστήρα και να τον 

διαχειρίζεται σχεδόν από οποιαδήποτε «έξυπνη» (smart) συσκευή. Επιπλέον, οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

τεχνολογιών ΙοΤ, προσφέρουν τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης του ανελκυστήρα (preventive maintenance). Η 

συλλογή δεδομένων χρήσης και σφαλμάτων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την έγκαιρη 

πρόληψη προβλημάτων ή ακόμη και ατυχημάτων. Παράλληλα, το 2020 επεκτείναμε τις συνεργασίες μας με Πανεπιστημιακά 

και Ερευνητικά Ιδρύματα και καταθέσαμε τέσσερις νέες ευρεσιτεχνίες. Επίσης, σημειώνουμε πως κάθε χρόνο πραγματοποιούμε 

μια συνάντηση με εκπροσώπους όλων των θυγατρικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούμε δυσκολίες που έχουν προκύψει 

στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των προϊόντων μας, καταλήγοντας σε προτάσεις και καινοτόμες ιδέες, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες αλλαγές που θα αυξήσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των προϊόντων. 

Πιστοποίηση αντιμικροβιακού θαλάμου με χρήση κράματος χαλκού

Συνεργασία με Φορείς και Ινστιτούτα και συμμετοχή σε Οργανώσεις

Η Εταιρία καινοτομεί με σκοπό την προφύλαξη της δημόσιας υγείας και ενσωματώνει στα προϊόντα της τεχνολογίες και υλικά 

για την ενίσχυση της προστασίας της υγείας των χρηστών ανελκυστήρων. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην κατασκευή 

θαλάμου ανελκυστήρα με φύλλα από κράμα χαλκού. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας πιστοποιήθηκε ως ο πρώτος αντιμικροβιακός 

θάλαμος στην Ελλάδα από την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ). Η σχετική έρευνα, που 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΙΑΧ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οδήγησε στο συμπέρασμα πως ο θάλαμος απέκτησε 

αντιμικροβιακή κάλυψη σε ποσοστό άνω του 90%. Επισημαίνουμε ότι το κράμα χαλκού είναι πιστοποιημένο ως αντιμικροβιακό από 

τον Αμερικανικό Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος “Environmental Protection Agency (EPA)”, ενώ ο χαλκός αποτελεί ένα 

«πράσινο» υλικό. 

Συνεργαζόμαστε με σημαντικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, την προαγωγή καινοτόμων 

πρακτικών και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Φορείς και Ινστιτούτα 

»  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

»  Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) 

»  ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

»  Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

»  Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

»  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

»  Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDe Lab) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης

»  Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

»  Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών

»  Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε και στηρίζουμε κλαδικούς και επαγγελματικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 

»  Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO)

»  Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας & Διοίκησης Συντήρησης

»  Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

»  Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

»  Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών  

»  Πανελλήνια  Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ)

»  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

»  Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

»  Canadian Elevator Contractors Association (CECA)

»  European Lift Association (ELA) - η Εταιρία συμμετέχει μέσω της ΠΕΤΑΚ

»  European Lift & Lift Component Association (ELCA)

»  International Association of Elevator Engineers (IAEE) - International congress on vertical transportation technologies 

ELEVCON

»  Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

»  National Association of Elevator Contractors (NAEC) (International Supplier Member)

»  VFA Interlift (Verband fur Aufzugstechnik) / Σύνδεσμος Τεχνολογίας Ανελκυστήρων (η Εταιρία συμμετέχει μέσω της θυγατρικής 

της KLEEMANN Aufzüge)

»  Worldwide Industrial & Marine Association (WIMA)
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Ποιότητα προϊόντων Υπεύθυνη πελατοκεντρική κουλτούρα
Η υψηλή και σταθερή ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 

δέσμευσή μας. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας 

και ποιότητας και ξεπερνά τις νομοθετικές απαιτήσεις. Τηρούμε περισσότερες από 80 εσωτερικές διαδικασίες και  εφαρμόζουμε τα 

παρακάτω πρότυπα:

» EN ISO 9001:2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας]

» EN 1090-1:2009 + A1:2011 [Δομικά στοιχεία από χάλυβα και αλουμίνιο (σετ)]

» EN ISO 10002:2014 [Διαχείριση Ποιότητας - Ικανοποίηση Πελατών]

» ΕΝ ISO 45001:2018 [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 ποιοτικός έλεγχος διενεργείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Στόχος μας είναι να ελέγχονται σε ποσοστό 100% τα 

εξαρτήματα των υποσυστημάτων του ανελκυστήρα. Με την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα υποβάλλονται 

σε έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα που αξιολογεί την ασφάλειά τους και συνοδεύονται από σχετική πιστοποίηση. Στο σχεδιασμό 

ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων εφαρμόζουμε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81-20, το οποίο ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές 

για την ασφαλή κατασκευή ανελκυστήρων και το ΕΝ 81-50, το οποίο αφορά στους κανονισμούς σχεδιασμού, μετρήσεων και 

δοκιμών των υποσυστημάτων ανελκυστήρων. Βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πελατών, εγκαταστατών και 

χρηστών, την οποία διασφαλίζουμε πρωτίστως μέσα από την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας.

Πιστεύουμε πως τα ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα είναι η απαραίτητη αφετηρία για μια πετυχημένη εμπορική πορεία. Ταυτόχρονα, 

αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που έχει στην ανάπτυξή μας η υπεύθυνη, αξιόπιστη  και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

Η διεθνής αναγνώριση και καταξίωση δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας. 

Για το λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης Πελατών, σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 10002:2014. 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος και για τον συντονισμό της 

ομάδας που ασχολείται με πιθανά παράπονα. Προτεραιότητά μας στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων είναι να λυθεί άμεσα 

και αποτελεσματικά το όποιο θέμα αντιμετωπίζει ο πελάτης και ταυτόχρονα να διερευνηθεί η αιτία του προβλήματος, έτσι ώστε 

να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το 2020 πραγματοποιήσαμε 85 διορθωτικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες αφορούν σε αλλαγές 

και βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, όπως: συστημικές αλλαγές, βελτιώσεις σε διαδικασίες, σχεδιασμός νέων διαδικασιών, 

βελτιώσεις σε εγχειρίδια, σχέδια και προϊόντα. 
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Customer 
Satisfaction 

Score

92%
Στο ίδιο πλαίσιο, προκειμένου να παρακολουθούμε την απόδοσή μας και να προβαίνουμε σε διορθωτικές 

κινήσεις όπου απαιτείται, υπολογίζουμε δείκτες μέτρησης ικανοποίησης πελατών μέσω των εσωτερικών 

συστημάτων της Εταιρίας και την ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών. 

Η έρευνα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών, στους οποίους 

αποστέλλεται το σχετικό ερωτηματολόγιο. Εκτός από τις ερωτήσεις των σχετικών δεικτών, το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ανοικτή ερώτηση στην οποία  ο κάθε πελάτης μπορεί να προτείνει 

σημεία που θα ήθελε να βελτιώσει η Εταιρία. Ο ανοικτός διάλογος με τους πελάτες μας, συμβάλλει στη  

διαρκή βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών.  Το 2020 προσκλήθηκαν 148 πελάτες και 

απάντησαν 100 από αυτούς (ποσοστό συμμετοχής 68%) από 39 διαφορετικές χώρες. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας και όλες οι προτάσεις βελτίωσης συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά 

με όλα τα αρμόδια τμήματα, προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εξυπηρέτησης των πελατών και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρίας στο εν λόγω 

κομμάτι, είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων μας. Η Εταιρία διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους όλων των 

τμημάτων που έχουν άμεση επαφή και αλληλεπίδραση με πελάτες. Η εκπαίδευση καλύπτει θέματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας με 

τους πελάτες, μεθόδους αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών και θέματα ανάληψης ευθύνης και εύρεσης λύσης.  

Στην προσπάθειά μας να γινόμαστε καλύτεροι και να αντιλαμβανόμαστε την Εταιρία από την οπτική του πελάτη, αξιοποιούμε τη μέθοδο 

Customer Journey Mapping – CJM. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα τη σχέση του πελάτη μαζί μας και βελτιώνουμε την 

εμπειρία του.

Η μέθοδος αυτή αφορά στην καταγραφή των σταδίων από τα οποία διέρχονται οι πελάτες, όταν αλληλοεπιδρούν με την Εταιρία. 

Μπαίνουμε στη θέση τους και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να αποτυπώσουμε πως νιώθουν σε κάθε στάδιο της επαφής μαζί 

μας. Η διαδικασία αναδεικνύει τα πιο σημαντικά σημεία που κάνουν τον εκάστοτε πελάτη να νιώθει ικανοποιημένος από τη συνεργασία 

μας, αλλά και τα σημεία τα οποία τον δυσαρεστούν. Στη συνέχεια, προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις στις περιοχές που έχουν 

τη μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις εμπειρίες τους και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες 

τους. Τέλος, μετράμε με συγκεκριμένους δείκτες την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας και αν χρειάζεται προχωρούμε σε 

επιπλέον διορθωτικές ενέργειες.

Τον Οκτώβριο του 2020, συμμετείχαμε για πρώτη φορά στον εορτασμό της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών. Πρόκειται 

για ένα Διεθνή θεσμό, ο οποίος γιορτάζεται και στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, 

στον οποίο είμαστε μέλη. 

Μέσω της συμμετοχής μας επιδιώξαμε:

Στο πλαίσιο του εορτασμού, διοργανώσαμε δράσεις, τόσο για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής στην εξυπηρέτηση πελατών, 

αλλά και για τους πελάτες μας. Ανάμεσα σε άλλα, στείλαμε δώρο και κάρτα αναγνώρισης σε όλους τους εργαζόμενους της πρώτης 

γραμμής και οργανώσαμε συνάντηση της Ανώτατης Διοίκησης μαζί τους. Ταυτόχρονα, διενεργήσαμε καθημερινούς διαγωνισμούς 

με θεματολογία την εξυπηρέτηση πελατών, παρείχαμε ειδικές προσφορές στους πελάτες, όπως επιπλέον εγγύηση και επιπλέον 

έκπτωση και διεξαγάγαμε συνεντεύξεις μαζί τους, σχετικά με τη σχέση τους με την KLEEMANN και την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν. 

Να σημειώσουμε πως στην ειδική αξιολόγηση της δράσης δεν είχαμε κάποια αρνητική βαθμολογία. Το 67% των εργαζομένων, που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, βαθμολόγησε τη διοργάνωση και τις δράσεις ως «Εξαιρετικές», ενώ το υπόλοιπο 33% τις βαθμολόγησε 

ως «Καλές». 

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών, αναπτύξαμε ειδική ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχουν τη δυνατότητα 

σε όλους τους χρήστες να δημιουργούν και να λαμβάνουν, γρήγορα και εύκολα, σχέδια και οικονομικές προσφορές και να προχωρούν 

στην παραγγελία του ανελκυστήρα ηλεκτρονικά. Ανανεώσαμε τη διαδικασία παραγγελίας, προσφέροντας άμεση σύνδεση μεταξύ 

των πελατών και του τμήματος παραγωγής. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να εισάγει τις διαστάσεις του φρεατίου και στη συνέχεια 

δημιουργούνται ακριβή ρεαλιστικά σχέδια 3D. Πλέον, η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν εμπλουτιστεί με πρόσθετες 

λειτουργίες και εξυπηρετούν ακόμη περισσότερα προϊόντα. Οι πελάτες έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά, κάνοντας συχνή χρήση αυτών 

των εργαλείων, καθώς διευκολύνουν την εργασιακή τους καθημερινότητα. 

Να αναδείξουμε και να 
αναγνωρίσουμε τους 
ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής που καθημερινά 
εξυπηρετούν και υποστηρίζουν 
τους πελάτες μας

Να αναδείξουμε  
μέσα στην Εταιρία  
τη σημαντικότητα  
της εξυπηρέτησης 
πελατών

Να υπενθυμίσουμε 
στους πελάτες μας τη 
δέσμευσή μας στην 
εξυπηρέτηση και την 
ικανοποίηση τους

Ικανοποίηση των πελατών

30
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Κυβερνοασφάλεια - Cybersecurity Συγκεκριμένα προχωρήσαμε με το σχεδιασμό της Πολιτικής Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο κάθε 

χώρας στην οποία έχουμε τοπική παρουσία. Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας ασφαλείας και την ενημέρωση 

όλων των εργαζομένων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ολοκληρωθεί μέχρι 

το τέλος του 2021. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκτός από την κεντρική διαχείριση φύλαξης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εγκαταστήσαμε 

επιπλέον ειδικά λογισμικά φύλαξης (Endpoint Detection and Response), ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση λογισμικού 

κρυπτογράφησης δεδομένων σε όλους τους εταιρικούς υπολογιστές και συσκευές, και όχι μόνο στους κεντρικούς διακομιστές, 

που θα ολοκληρωθεί το 2021.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με εταιρία Security Operation Center για την 24ωρη προστασία των ψηφιακών δεδομένων. Ανά 

πάσα στιγμή η συνεργάτιδα εταιρία μας ενημερώνει για πιθανές ύποπτες κινήσεις, προκειμένου να προλάβουμε ενδεχόμενη 

διαρροή δεδομένων. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος, κλειδώνουμε το σύστημα και απαγορεύουμε την πρόσβαση, 

ενώ έχει συμπεριληφθεί ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο εξωτερικών συνεργατών με συγκεκριμένα βήματα για την περίπτωση 

περιστατικού διαρροής ή απώλειας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει οριστεί συντονιστής προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR 

Coordinator). 

Τέλος, το 2020, για ακόμη μια χρόνια, δεν είχαμε κάποιο περιστατικό παραβίασης ή απώλειας δεδομένων, ούτε και κάποιο 

σχετικό παράπονο.

Στην KLEEMANN δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των 
δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Το 2020, με την εμφάνιση 
της πανδημίας, η άμεση υιοθέτηση της εργασίας εξ αποστάσεως σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% του διοικητικού προσωπικού της 
Εταιρίας σε συνδυασμό με τη χρήση νέων συνεργατικών εργαλείων 
(Office 365), μας οδήγησε στη λήψη επιπλέον προβλεπτικών 
μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων. 
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Οι σχέσεις μας με τους προμηθευτές

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών 

Paperless project

Στην KLEEMANN, η ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους προμηθευτές μας και η βέλτιστη οργάνωση της ροής προϊόντων 

και υπηρεσιών, από την προμήθεια υλικών μέχρι τη διανομή των προϊόντων μας, αποτελούν διαχρονικά στρατηγικούς μας 

στόχους.

Βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις μας με όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες μας είναι η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια 

και η αξιοπιστία, οι οποίες είναι ο θεμέλιος λίθος της υπεύθυνης εφοδιαστικής μας αλυσίδας και διασφαλίζουν την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων μας.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στις επιλογές προμήθειας υλικών, η διαχείριση των προμηθειών 

πραγματοποιείται ακολουθώντας καθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες καταγράφονται στην Πολιτική Προμηθειών.

Απόσπασμα από την Πολιτική Προμηθειών:

«Οι εργαζόμενοι του τμήματος προμηθειών δεν διατηρούν προσωπικά συμφέροντα με τους προμηθευτές. Οποιαδήποτε 

σχέση μεταξύ των εργαζομένων και των προμηθευτών θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Διευθυντή Προμηθειών του Ομίλου 

(Δ.Π.Ο) και στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας».

Η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για τη λειτουργία της παραγωγικής 

διαδικασίας της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό, διενεργούμε συστηματικές αξιολογήσεις των προμηθευτών μας ανά εξάμηνο, 

προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να διασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα των ειδών που προμηθευόμαστε. Ταυτόχρονα, κατά 

καιρούς πραγματοποιούμε επιτόπιους ελέγχους σε βασικούς προμηθευτές μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται 

οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών.

Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών, η Εταιρία τηρεί κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών. Προκειμένου να 

εντάξουμε στον κατάλογο αυτό έναν προμηθευτή, χρειάζεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, ενώ 

θετικά αξιολογείται η εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 ή/και η υιοθέτηση Συστήματος 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 / ISO 45001:2018. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως για όλες τις νέες συνεργασίες εντός του 2020, όπου χρειάστηκε να διενεργήσουμε έρευνα αγοράς 

για την επιλογή νέου προμηθευτή, υπολογίσαμε ως κριτήριο επιλογής, ανάμεσα σε άλλα, και την περιβαλλοντική διαχείριση 

των υποψηφίων.

Το 2021, η Διεύθυνση Προμηθειών του Ομίλου θα υπογράψει εκ νέου συμβάσεις με τους συνεργάτες- προμηθευτές της, 

βασισμένη στον ανανεωμένο κώδικα δεοντολογίας. 

Η στήριξη των τοπικών προμηθευτών αποτελεί στρατηγική επιλογή της Εταιρίας. Μέσω της προμήθειας όσο το δυνατόν 

περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών από τοπικούς προμηθευτές, η KLEEMANN ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, 

με την προϋπόθεση φυσικά να τηρούνται τα τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια που διέπουν τις διαδικασίες προμηθειών. Η Εταιρία 

έχει επιλέξει να 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, όπου είναι δυνατό.

Λόγω της φύσης των προϊόντων που προσφέρουμε και των εξειδικευμένων αναγκών μας, αξιοποιούμε στην παραγωγική 

διαδικασία πρώτες και βοηθητικές ύλες που παράγονται κατεξοχήν σε χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 

πως σχεδόν ένας στους πέντε προμηθευτές μας (17%) είναι από το Κιλκίς ή τη Θεσσαλονίκη. Ομοίως, για το 2020, το ποσοστό 

των αγορών από προμηθευτές στην Ελλάδα ήταν 52%, έναντι 48% των αγορών από προμηθευτές στην Ευρώπη και την Ασία. 

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών της εφοδιαστικής μας 

αλυσίδας και με ευθύνη για το περιβάλλον, το 2020, το Τμήμα Αποστολών 

προχώρησε στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 

μειώνοντας σημαντικά τη χρήση εντύπων σε όλες τις ενδοτμηματικές εργασίες του.

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στήριξης, που αποτελούν ουσιαστικό συστατικό 
της ανάπτυξης μακροχρόνιων συνεργασιών, προχωρήσαμε το 2020, σε μια πράξη 
αλληλεγγύης προς τους βασικούς μας προμηθευτές στην Ιταλία και την Ισπανία, τις χώρες 
που δέχτηκαν σημαντικό πλήγμα από την πανδημία, προπληρώνοντας τις παραγγελίες μας.
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Εταιρική διακυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει ένα σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων 

όλων των μετόχων, των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ορίσει 

ένα σύνολο κανόνων που αποτυπώνουν τον τρόπο που διοικείται η Εταιρία και ρυθμίζει τη λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Η KLEEMANN εφαρμόζει ένα μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης που αντανακλά τη φιλοσοφία, την κουλτούρα 

και τις αξίες του οργανισμού. Οι στόχοι της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η αύξηση της αξίας του οργανισμού 

και η προστασία των συμφερόντων όλων των μετόχων. Οι κανόνες που διέπουν την Εταιρική Διακυβέρνηση 

αφορούν στην κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, το 

σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές της και την οικονομική της εικόνα.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ελέγχους διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που 

έχει υιοθετήσει ο Όμιλος για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, την προστασία και προαγωγή 

της πολυμορφίας και διαφορετικότητας εντός του Ομίλου. Επιπλέον, για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

έχει ορισθεί και εφαρμόζεται Πολιτική κατά της Απάτης, καθώς και μηχανισμός καταγγελιών (whistleblowing).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της KLEEMANN υπογράφεται από όλους τους εργαζόμενους και ορίζει μηδενική ανοχή 

σε οποιοδήποτε περιστατικό απάτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης και είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής, της ανάπτυξης, της λήψης αποφάσεων και μεριμνά για την τήρηση των αρχών 

και πρακτικών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις και να διασφαλίζει ότι κάθε 

εταιρική ενέργεια συμβαδίζει με τη στρατηγική, το όραμα και τις αρχές της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της KLEEMANN δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων του λαμβάνει υπόψη του όλους 

τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εγείρονται από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον και προβαίνει 

στις δέουσες ενέργειες.
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Νικόλαος Κ. Κουκούντζος

Μενέλαος Κ. Κουκούντζος

Κωνσταντίνος Ν. 
Κουκούντζος

Στέργιος Ν. 
Γεωργαλής

Βασίλειος  
Θ. Ζιώγας

Μαρία Δ. 
Καραδέδογλου

Νικόλαος  
Ν. Κουκούντζος

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλη

Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι

Σκοπός του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι ο εντοπισμός και η αποτροπή 
μη αποδεκτών συμπεριφορών, μέσω ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών. 
Οποιοσδήποτε διαπιστώσει παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά ή παραβίαση του 
Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ειδικών κυτίων να καταγγείλει το περιστατικό. Το δικαίωμα της 
ανωνυμίας του καταγγέλλοντα και η προστασία του από ενδεχόμενα αντίποινα, 
διασφαλίζεται αυστηρά από τις Πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας. 
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Σύστημα εσωτερικού ελέγχου  
και διαχείρισης κινδύνων

Βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στο πλαίσιο της ορθής και αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης στην KLEEMANN 

εφαρμόζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει:

»  Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών, ώστε να ανταποκρίνεται 

κατάλληλα σε κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών της 

στόχων

»  Την πληρότητα και αξιοπιστία της δημοσιευμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

»  Την πρόληψη και αποφυγή ενεργειών και παραλείψεων, που θα μπορούσαν να 

θέσουν σε κίνδυνο την εταιρική φήμη, τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα 

της Εταιρίας, των μετόχων και των συναλλασσόμενων με αυτήν μερών

»  Τη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και 

τους κανόνες ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρίας

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σχεδιάζει και υλοποιεί πλάνο ελέγχου, βασισμένο 

στην εκτίμηση κινδύνων το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια 

βάση. Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί εκτιμήσεις και 

αξιολογήσεις κινδύνων απάτης ανά τριετία. Για όλα τα ανωτέρω τηρείται μητρώο 

κινδύνων, το οποίο κοινοποιείται στη Διοίκηση ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα 

μέτρα από τους αρμόδιους. 

Η Εταιρία κατάφερε να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το 2020, 

σημειώνοντας αύξηση σε επίπεδο Ομίλου, τόσο στον Κύκλο Εργασιών, όσο και 

στα Κέρδη προ Φόρων. Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια 

οικονομία με συνεχιζόμενες προκλήσεις και οι επιπτώσεις της πανδημίας 

αναμένεται να δημιουργήσουν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, 

η Διοίκηση αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, ενώ 

συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυση του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές 

ανάπτυξης. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 ανέρχεται σε 140,2 εκ. €, έναντι 134,3 εκ. €  

το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 2020 

ανήλθαν σε 5,3 εκ. € από 3,2 εκ. € το 2019, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,7 

εκ. € από 7,6 εκ. €. Το αντίστοιχο περιθώριο για τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 

3,8% από 2,4%, ενώ το ΕBITDA 7,6% από 5,7% το 2019. Τέλος, τα κέρδη μετά από 

φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκ. € από 0,5 εκ. € 

την αντίστοιχη περίοδο του 2019, με το περιθώριο να ανέρχεται σε 2,3% από 0,4%.

Oικονομικά στοιχεία 
Μητρικής KLEEMANN Hellas (σε ευρώ)

Πωλήσεις

Λειτουργικά κέρδη (ζημίες)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο επενδύσεων

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χορηγίες (επενδυτικές, ερευνητικές, ανάπτυξης κ.ά.)

83.024.950

(434.521)

4.054.484

3.163.648

61.714.722

3.978.435

113.464.998

192.101

84.379.826

1.177.291

2.204.805

1.985.433

47.431.658

2.238.558

123.046.054

46.303

2019 2020
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Εταιρική Υπευθυνότητα  
και Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας 
και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Η στρατηγική μας για την Εταιρική 
υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζεται στους εξής πυλώνες: Ανθρώπινο 
Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον, Εταιρική Διακυβέρνηση, Κοινωνία, Αγορά.

Ανθρώπινο Δυναμικό Εταιρική Διακυβέρνηση

Υγεία και Ασφάλεια Κοινωνία

Περιβάλλον Αγορά

Η μακροχρόνια στρατηγική μας επιτυγχάνεται μέσω του ετήσιου πλάνου δράσης και στοχεύει στη συνεχή μας βελτίωση. 

Σημαντικό εργαλείο για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, αποτελεί το 

ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει η Εταιρία και το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω πιστοποιημένα συστήματα:

»  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 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 ISO 45001:2018

»  Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης Πελατών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002:2014

Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης διασφαλίζει τη σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων 

υπεύθυνης εταιρικής λειτουργίας και συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, να σημειώσουμε πως ενισχύουμε τη διάδοση της Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς πιστεύουμε ότι λειτουργεί 

προς όφελος, τόσο της υγιούς επιχειρηματικότητας και όλων των ενδιαφερομένων μερών, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου. Για το λόγο αυτό, 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, ενώ ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους και παντού.

Μείωση, κατά το ένα τρίτο, της πρόωρης θνησιμότητας από μη-μεταδιδόμενες ασθένειες μέσω της 

πρόληψης και της θεραπείας και προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας.

Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων, οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες 

επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητες, παρέχοντάς τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε 

αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.

Οικοδόμηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες.

Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής, καθώς και των ισότιμων 

ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Ουσιαστική αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο 

ενεργειακό μείγμα. 

Διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Προώθηση πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη και που στηρίζουν τις παραγωγικές 

δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία και που ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και την ανάπτυξη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της πρόσβασης σε οικονομικές υπηρεσίες.

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους 

τους εργαζόμενους.

Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του βιομηχανικού 

κλάδου σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες, ενθάρρυνση της καινοτομίας, ουσιαστική 

αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και 

αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους, καθώς και ενίσχυση των 

δυνατοτήτων για συμμετοχικό, ενσωματωμένο και βιώσιμο προγραμματισμό.

Ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της 

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης και επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων.

Ανάπτυξη αποτελεσματικών, αξιόπιστων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.

Διασφάλιση υπεύθυνης, συμμετοχικής, αντιπροσωπευτικής και χωρίς αποκλεισμούς λήψης 

αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα.
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Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Αναγνωρίζουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη και επιδιώκουμε τον ενεργό διάλογο μαζί τους, καθώς έχουμε διαπιστώσει ότι 

ο ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν όλοι όσοι 

επηρεάζονται από τη λειτουργία μας, αλλά και όλοι όσοι επηρεάζουν την ικανότητά μας να ακολουθήσουμε τη στρατηγική μας 

και να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι κυριότερες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών για την KLEEMANN είναι οι εξής:

Διαχρονικά, φροντίζουμε να διατηρούμε κανάλια επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να ευνοούμε τον 

ανοιχτό διάλογο, να δεχόμαστε σχόλια / κριτική και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Η αμφίδρομη επικοινωνία που 

έχουμε αναπτύξει μας επιτρέπει να κατανοούμε τις στάσεις των ενδιαφερομένων μερών, τόσο στον τομέα της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας, όσο και στην ευρύτερη λειτουργία μας. 

Μέτοχοι

Κράτος και ρυθμιστικές Αρχές

Πελάτες

Τοπικές κοινότητες

Προμηθευτές

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Εργαζόμενοι

Επιστημονική Κοινότητα
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Πλαίσιο Αλληλεπίδρασης

Μέτοχοι

Ενδιαφερόμενα Μέρη Ενδιαφερόμενα ΜέρηΚανάλια επικοινωνίας Κανάλια επικοινωνίας

• Γενικές Συνελεύσεις
• Τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ
• Ανακοινώσεις Εταιρίας

• Επικοινωνία του τμήματος Προμηθειών
•  Επισκέψεις και συναντήσεις στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή
•  Επισκέψεις και συναντήσεις  

στις εγκαταστάσεις μας
•  Ετήσια αξιολόγηση απόδοσης 

προμηθευτών 

• Επικοινωνία του Νομικού Τμήματος
• Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
• Σύνδεσμοι και επιμελητήρια
• Δελτία Τύπου
•  Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας  

για διαμόρφωση νομοθεσίας

•  Συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα

•  Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, 
φόρουμ και workshops

• Ομιλίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
•  Συμμετοχή στελεχών της Εταιρίας  

σε συλλόγους αποφοίτων (alumni)

•  Επικοινωνία με φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

• Εκδηλώσεις των τοπικών κοινοτήτων
• Επικοινωνία με στελέχη της Εταιρίας

• Άμεση επαφή και συνεργασία
•  Επικοινωνία και ενημέρωση μέσω 

της ιστοσελίδας της Εταιρίας
• Δελτία Τύπου
• Δημοσιεύσεις σε social media
• Συνεντεύξεις - αρθρογραφία στελεχών

•  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
• Κανάλια Whistleblowing

•  Επικοινωνία της Εμπορικής διεύθυνσης και των 
τοπικών αντιπρόσωπων

•   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 

• Κερδοφορία
• Μελλοντική απόδοση
• Εξελίξεις στις αγορές δραστηριοποίησης

• Διατήρηση και διεύρυνση συνεργασίας
• Έγκαιρη πληρωμή στον συμφωνημένο χρόνο
• Τ ήρηση των συμφωνηθέντων (ποιότητα υλικών, 

ποσότητες, τιμές, παραδόσεις)
• Αξιοπιστία και προφίλ πελάτη

•  Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας  
σε όλα τα επίπεδα

• Φορολογία
• Περιβαλλοντική συμμόρφωση
• Εργασιακά και κοινωνικά θέματα
• Υγεία και Ασφάλεια
• Κερδοφορία Εταιρίας

•  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 τη βιομηχανία

• Εξασφάλιση εσόδων

•  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

• Ενημέρωση για τα επιχειρηματικά νέα της Εταιρίας
• Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας
•  Προώθηση των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα 

που αναλαμβάνει η Εταιρία
• Συνεντεύξεις τύπου

• Ανάπτυξη και εξέλιξη
• Παροχές
• Ανταμοιβή
• Αντικείμενο εργασίας
• Ίσες ευκαιρίες
• Αναγνώριση
• Υγεία και ασφάλεια
• Εκπαίδευση

• Ποιότητα προϊόντων
• Τιμολογιακή πολιτική
• Εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση
• Τρόποι πληρωμής
• Έγκαιρη παράδοση των προϊόντων
• Ειδικές κατασκευές προϊόντων

Κύρια θέματα Κύρια θέματα

Εργαζόμενοι

Πελάτες

Προμηθευτές

Κράτος και  
ρυθμιστικές Αρχές

Επιστημονική Κοινότητα

Τοπικές κοινότητες

Μέσα Μαζικής  
Ενημέρωσης  
και Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης
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Ανάλυση ουσιαστικότητας
Προκειμένου να κατανοήσουμε τα πιο σημαντικά θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με 

τη λειτουργία της KLEEMANN, πραγματοποιούμε άσκηση ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality analysis), όπως προτείνουν 

τα Διεθνή Πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η άσκηση επαναλαμβάνεται ανά εύλογα χρονικά διαστήματα, προκειμένου 

να διατηρούμε τη στρατηγική μας ευθυγραμμισμένη με τις ουσιαστικές μας επιδράσεις και να αναγνωρίζουμε ενδεχόμενα 

ρίσκα. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάλυσης ουσιαστικότητας, καθώς επισημαίνει 

τα σημαντικά θέματα υπευθυνότητας για την κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μερών. Ταυτόχρονα, ως Εταιρία αναγνωρίζουμε 

και ιεραρχούμε τα πιο σημαντικά θέματα στα οποία μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές επιδράσεις που επιφέρει η 

λειτουργία μας και να μετριάσουμε τις όποιες αρνητικές επιδράσεις. 

Στις 15 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήσαμε διαδικτυακό εργαστήριο με την αρωγή ειδικού συμβούλου σε θέματα εταιρικής 

υπευθυνότητας με τη συμμετοχή 17 στελεχών από αντιπροσωπευτικές διευθύνσεις της Εταιρίας. Αρχικά, συζητήσαμε 

και κατανοήσαμε τον ενδυναμωμένο ρόλο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έτσι όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό πλαίσιο. Αναγνωρίσαμε και κατανοήσαμε τα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία 

μας. Ιεραρχήσαμε τα θέματα που θεωρούμε εμείς ως πιο σημαντικά και συζητήσαμε τη σημαντικότητα όλων των θεμάτων για 

κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μερών.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει με αλφαβητική σειρά τα πιο σημαντικά θέματα για την KLEEMANN και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, τη σύνδεσή τους με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα όρια* των 

θεμάτων και τα ενδιαφερόμενα μέρη που εστιάζουν περισσότερο σε συγκεκριμένα θέματα. 

*  Ακολουθώντας τις οδηγίες των Διεθνών Προτύπων αναφέρουμε για κάθε θέμα αν η επίδραση λαμβάνει χώρα εντός,  

εκτός ή τόσο εντός, όσο και εκτός του Οργανισμού.

Ουσιαστικό θέμα  
(σε αλφαβητική σειρά)

Σύνδεση με 17 Στόχους  
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Όρια θέματος Ενδιαφερόμενα μέρη

Απασχόληση, ανάπτυξη και 

εκπαίδευση εργαζομένων

Ικανοποίηση πελατών

Κύκλος ζωής  

προϊόντος (LCA) 

Περιβαλλοντική 

συμμόρφωση

Ποιότητα προϊόντων  

και υπηρεσιών

Υγεία και ασφάλεια 

εργαζομένων

Ασφάλεια προϊόντων  

και υπηρεσιών

Ενίσχυση της προσπάθειας 

αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID-19 

Έρευνα, ανάπτυξη  

και καινοτομία

• Μέτοχοι

• Εργαζόμενοι 

• Μέτοχοι

• Εργαζόμενοι

• Πελάτες

• Επιστημονική Κοινότητα 

• Πελάτες

• Μ.Μ.Ε.

• Κράτος και ρυθμιστικές Αρχές

• Μ.Μ.Ε.

• Μέτοχοι

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Εργαζόμενοι

• Εργαζόμενοι 

• Τοπικές κοινότητες

• Μέτοχοι

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Κράτος και ρυθμιστικές Αρχές

• Μέτοχοι

• Εργαζόμενοι 

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Κράτος και ρυθμιστικές Αρχές

• Τοπικές κοινότητες

• Μ. Μ. Ε. 

• Μέτοχοι

• Εργαζόμενοι

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Επιστημονική Κοινότητα
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Με ευθύνη για  
τους ανθρώπους μας
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Στην KLEEMANN, οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης και της επιτυχίας μας. Η εμπειρία μας έχει 

δείξει ότι η υψηλή επιχειρησιακή απόδοση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν διασφαλίζεται ένα ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό 

περιβάλλον. Διαχρονικός στόχος της KLEEMANN είναι να προσφέρει στους εργαζόμενούς της ένα περιβάλλον εργασίας, 

που χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την απουσία διακρίσεων και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και τις δυνατότητες συνεχούς 

ανάπτυξης για όλους. Η στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που υιοθετούμε διέπεται από τις αξίες και τις αρχές μας, 

όπως αυτές εκφράζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Βασικός στόχος της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει 

τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Ο Κώδικας Δεοντολογίας διέπει συνολικά 

κάθε δράση μας και ισχύει για όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών 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.

Ο Κώδικας αναθεωρείται και επικαιροποιείται, εφόσον είναι απαραίτητο, κάθε δύο με τρία χρόνια. Με την ολοκλήρωση κάθε 

αναθεώρησης, η Ομάδα Ηγεσίας (LeadershipTeam), η οποία αποτελείται από τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, μεριμνά για την 

κοινοποίηση της επικαιροποιημένης έκδοσης σε όλους τους εργαζόμενους. Μετά από την αρχική ενημέρωση, όλοι οι εργαζόμενοι 

λαμβάνουν τον Κώδικα σε μορφή κειμένου, προκειμένου να τον μελετήσουν και να τον υπογράψουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενημέρωσης 

των εργαζομένων, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει απαντήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του.

Με ευθύνη για τους ανθρώπους μας
«Στον Όμιλο KLEEMANN δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά σε πάνω από 90 χώρες παγκοσμίως και έχουμε συνεργάτες με 

διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε το σεβασμό της διαφορετικότητας 

και την αποφυγή διακρίσεων. Το κοινωνικό ή εθνικό υπόβαθρο, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ηλικία, οι σεξουαλικές 

προτιμήσεις, η φυσική ικανότητα και το φύλο δεν αποτελούν κριτήρια διάκρισης στην KLEEMANN, αλλά ευκαιρία για νέες ιδέες και 

καλύτερα αποτελέσματα. Η διαφορετικότητα είναι αλληλένδετη με την αξιοκρατία και την παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών 

εξέλιξης. Ως εργαζόμενοι του Ομίλου KLEEMANN, αποφεύγουμε κάθε μορφή διάκρισης και συμπεριφερόμαστε ισότιμα και δίκαια 

σε όλους τους συνεργάτες μας. Αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία για νέες καινοτομίες και νέους ορίζοντες. Σε 

περίπτωση που αντιληφθούμε κάποιο περιστατικό, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διάκριση ή διαφορετική μεταχείριση, 

επικοινωνούμε άμεσα με τον προϊστάμενο ή τον Διευθυντή μας». 

Η KLEEMANN σέβεται και προασπίζει τα αναγνωρισμένα από τις διεθνείς συνθήκες ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα 

θεσμοθετημένα εργασιακά δικαιώματα και μεριμνά 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 δραστηριότητες, τις 

εγκαταστάσεις ή προς τους συνεργάτες της. Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί ευκαιρία για δημιουργική 

αλληλεπίδραση, καινοτομία, εξέλιξη και καλύτερα αποτελέσματα. Με την εφαρμογή της Πολιτικής Διαφορετικότητας και Ίσων 

Ευκαιριών επιδιώκουμε, μεταξύ άλλων: 

»  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 

»  Την κατάρριψη των στερεοτύπων που περιορίζουν τις γυναίκες σε συγκεκριμένους εργασιακούς ρόλους και την πρόσληψη 

γυναικών σε διαφορετικές θέσεις εργασίας με προοπτικές εξέλιξης

Η KLEEMANN στηρίζει έμπρακτα προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την 

κατάρριψη των στερεότυπων ρόλων των δύο φύλων και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Εταιρία έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σχετικών συνεδρίων και πρωτοβουλιών. Στο 

πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί  η συμμετοχή της Εταιρίας στις ομάδες εργασίας με θέμα “ELN on Empowerment and Inclusion” 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος GenCo, καθώς και στην πρωτοβουλία “MENA”, η οποία είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση των 

συνθηκών της ενσωμάτωσης γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Επίσης, η στρατηγική της εταιρίας για τη Διαφορετικότητα και 

την Ισότητα των Φύλων επιλέχθηκε ανάμεσα από στρατηγικές 10 εταιριών και παρουσιάστηκε στην Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης “Equality pays off 2020 Initiative”. 

Απόσπασμα από τον Κώδικα Δεοντολογίας
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Συνολικό Προσωπικό ανά τύπο απασχόλησης
και σύμβαση εργασίας 2019 2020

Συνολικό προσωπικό 847 196 1.043 862 186 1.048

Συλλογική σύμβαση εργασίας - - - - - -

Άνευ συλλογικής σύμβασης εργασίας - - - - - -

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 814 186 1.000 841 180 1.021

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 15 5 20 15 1 16

Εποχικοί εργαζόμενοι 0 0 0 0 0 0

Πλήρους απασχόλησης 0 0 0 0 0 0

Μερικής απασχόλησης 3 3 6 0 2 2

Άλλο (πρακτική άσκηση) 15 2 17 6 3 9

Στην ΚLEEMANN, θεωρούμε ότι η διαρκής, ουσιαστική και αμφίδρομη επικοινωνία ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, στην ενίσχυση της ομαδικότητας και στην εδραίωση μιας 

ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας που υποστηρίζεται από ανοιχτά κανάλια σε 

όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Παράλληλα, ενθαρρύνεται ο διάλογος και η εποικοδομητική κριτική μεταξύ των τμημάτων, με στόχο τη 

βελτίωση της απόδοσης, αλλά και της επιχειρησιακής καθημερινότητας.Τα σημαντικότερα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας είναι 

τα εξής: 

»  Μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των επικεφαλής των διευθύνσεων/τμημάτων της Εταιρίας ανά παραγωγική 

εγκατάσταση 

»  Μηνιαίες συναντήσεις με την Ανώτατη Διοίκηση

»  Μηνιαία συμβούλια με τη 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

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

άλλοτε κρίνεται απαραίτητο

»  Έκτακτα Συμβούλια της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης σε περίπτωση περιστατικού που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης

»  Έρευνες δέσμευσης εργαζόμενων

»  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.

Το 2020, εφαρμόζοντας αυστηρά το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όλες οι 

συναντήσεις με φυσική παρουσία έγιναν υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. 

Αμφίδρομη επικοινωνία

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων της KLEEMANN προέρχεται από τις περιοχές του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στη γεωγραφική εγγύτητα των κεντρικών παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας που 

βρίσκονται στην περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Κιλκίς, αλλά και της στρατηγικής απόφασης της Εταιρίας να στηρίξει 

την τοπική κοινωνία. Το 2020 περισσότεροι από 6 στους 10 εργαζόμενους (64%) είναι από το Κιλκίς, ενώ 3 στους 10 (31%) 

προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. 

H διαρκής εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη συνθήκη εξέλιξης και προόδου. Η KLEEMANN επενδύει διαχρονικά στην 

ανάπτυξη των ανθρώπων της, ενισχύοντας τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Εφαρμόζουμε Πολιτική 

Ανάπτυξης με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση και εξέλιξη των ανθρώπων μας και τη δέσμευσή τους στο όραμα της Εταιρίας, 

δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών και αξιόλογων εργαζομένων. Η επιλογή των 

κατάλληλων υποψηφίων για κάθε θέση, η συστηματική αξιολόγηση, η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης 

απόδοσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την υψηλή εξειδίκευση, είναι τα κύρια μέσα που χρησιμοποιεί η 

Εταιρία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Εταιρία επιδιώκει να προσελκύει άρτια καταρτισμένα και εκπαιδευμένα άτομα με υψηλού επιπέδου επαγγελματικά προσόντα 

και προσωπικά χαρακτηριστικά, που ενστερνίζονται το όραμα και τις αξίες της KLEEMANN. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΔΑΔ) εφαρμόζει Πολιτική Προσέλκυσης και Επιλογής, Ένταξης και Αποχώρησης της Εταιρίας, στην οποία αποτυπώνεται ο τρόπος 

προσέλκυσης και επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και οι διαδικασίες διαχείρισης τυχόν αποχώρησης εργαζόμενου από 

την Εταιρία.

Ανάπτυξη και εξέλιξη

Προσέλκυση και επιλογή

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Θέση 

2019 2020

Συνολικό προσωπικό 847 196 1.043 862 186 1.048

Διευθυντές 10 2 12 10 3 13

Ανώτερα στελέχη (Προϊστάμενοι τμημάτων) 41 7 48 39 8 47

Υπάλληλοι 210 175 385 251 164 415

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό  586 12 598 562 11 573

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά  
Γεωγραφική Περιφέρεια Προέλευσης

2019Κιλκίς

Θεσσαλονίκη

Αττική

Άλλη περιοχή

62%
33%

2%
3%

Κιλκίς

Θεσσαλονίκη

Αττική

Άλλη περιοχή

64%
31%

2%
3%

2020

2019 2020

<30 <3051+ 51+30-50 30-50

Συνολικές προσλήψεις ανά  
γεωγραφική τοποθεσία και ηλικία

Αττική 1 0 0 2 2 0

Θεσσαλονίκη 24 18 1 22 8 1

Κιλκίς 29 25 2 25 21 2

Άλλη περιοχή 6 10 1 2 1 0

Σύνολο 60 53 4 51 32 3



56 57

2019

2019 2020

2020Προσλήψεις / Αποχωρήσεις Ποσοστά κινητικότητας εργαζομένων

Προσλήψεις 117 86

Αποχωρήσεις (πχ. σύνταξη, λήξη σύμβασης) 122 100

11,22% 8,21%
Εισερχ. Εισερχ.

11,70% 9,54%
Εξερχ. Εξερχ.

Στην KLEEMANN εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, που συμβαδίζει πλήρως 

με το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και την κουλτούρα της και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου 

κάθε έτους και ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα. Οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι αξιολογούνται την περίοδο 

από 1 ως 30 Σεπτεμβρίου.

Μέσω της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης, στηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά τους 

στα θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρίας.

Αξιολόγηση της απόδοσης

Η ετήσια αξιολόγηση  
της απόδοσης σε βήματα

01

02

03

Προετοιμασία

Συνάντηση Προόδου

Παρακολούθηση της πορείας των Πλάνων Ανάπτυξης

Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης έχει ξεκινήσει και κάθε 

εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αυτοαξιολογηθεί ως προς συγκεκριμένα κριτήρια που 

αναφέρονται στη φόρμα αξιολόγησης. Στη συνέχεια, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει ολοκληρώσει 

την αυτοαξιολόγησή του, ο άμεσος προϊστάμενός του έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον 

εργαζόμενο βάσει της απόδοσής του μέσα στο έτος. 

Κάθε εργαζόμενος καταρτίζει το ετήσιο Πλάνο Ανάπτυξής του με βάση τα σημεία προς βελτίωση 

και ανάπτυξη που έχει εντοπίσει. Τα Πλάνα Ανάπτυξης  παρακολουθούνται και, όπου χρειάζεται, 

αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Βασικό μέρος 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 και παρέχει αναλυτική ανατροφοδότηση στον 

εργαζόμενο για την απόδοσή του μέσα στο έτος, βασισμένη σε πραγματικά παραδείγματα. Επίσης, 

πραγματοποιείται συζήτηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εργαζομένου και την περαιτέρω 

εξέλιξη του. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, και εφόσον έχει συμφωνηθεί από κοινού 

η αξιολόγηση και το Πλάνο Ανάπτυξης, ο προϊστάμενος συμπληρώνει τα εργαλεία αξιολόγησης 

(Φόρμα Αξιολόγησης και Πλέγμα Παρούσας Απόδοσης και Μελλοντικής Αξίας) και τα υποβάλει 

στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.           

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης της πορείας των πλάνων ανάπτυξης, για κάθε εργαζόμενο 

ορίζεται μια επαναληπτική (follow up) συνάντηση προόδου εντός του Ιουλίου. Στη συνάντηση 

αυτή συζητείται η εξέλιξη των εκπαιδευτικών αναγκών του εργαζόμενου και προσδιορίζονται 

συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη κάλυψη κάθε 

εκπαιδευτικής ανάγκης (σεμινάριο, on the job training, coaching, e-learning, συμμετοχή σε project). 
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Συνολικές προσλήψεις ανά φύλο & ηλικία

2019

117 86

2020

<30 <3051+ 51+30-50 30-50

 49 44 4  39 30 3

 11 9 0  12 2 0

 60 53 4  51 32 3
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Αριθμός εργαζομένων που αξιολογήθηκαν.
Ετήσια αξιολόγηση 2019 2020

Διευθυντές 4 1 5 7 2 9

Ανώτερα στελέχη 38 8 46 38 8 46

Υπάλληλοι 224 140 364 234 141 375

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό 525 12 537 539 11 550

Σύνολο 791 161 952 818 162 980

Η Εταιρία επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της, καθώς αυτή συμβάλλει ουσιαστικά:

• Στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

• Στην προσωπική τους ικανοποίηση

• Στην ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας

Εκπαίδευση

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9.563 ώρες εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται 

στην Εταιρία χωρίζονται σε  εκπαιδεύσεις που καλύπτουν ανάγκες σε τεχνικές δεξιότητες και εκπαιδεύσεις που 

καλύπτουν μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills). Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται με μία από τις παρακάτω μορφές:

»  Ανοικτά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται από εξωτερικό φορέα στο χώρο του 

»  Ενδο-επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται από εξωτερικό φορέα στο χώρο της Εταιρίας 

»  Εσωτερικές εκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από εκπαιδευτές - στελέχη της Εταιρίας 

»  E-learning

»  Εκπαίδευση κατά την εργασία (Οn the job training) 

Το 2020, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας. Συνολικά υλοποιήθηκαν 46 ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις και 42 σεμινάρια. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκε η πλατφόρμα KLEEMANN ACADEMY, στην οποία διατίθεται με τη μορφή έτοιμων ψηφιακών 

μαθημάτων το περιεχόμενο ολόκληρης της προϊοντικής εκπαίδευσης.

Σημαντικό κομμάτι της δια βίου κατάρτισης των εργαζομένων μας αποτελεί η μερική επιδότηση που προσφέρουμε 

για μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιδοτούμε μέρος των διδάκτρων, ανάλογα με τη συνάφειά τους με το αντικείμενο 

εργασίας, την απόδοση του εργαζόμενου και την ανάπτυξη του. Αξίζει να αναφέρουμε πως λόγω του πολυεθνικού 

χαρακτήρα του Ομίλου, προσφέρουμε μαθήματα ξένων γλωσσών, τα οποία πραγματοποιούνται στους χώρους 

ιδιωτικών φροντιστηρίων.

Αριθμός εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν 
ανά ιεραρχική βαθμίδα 2019 2020

Διευθυντές 5 1 6 4 2 6

Ανώτερα στελέχη 39 8 47 34 8 42

Υπάλληλοι 259 179 438 187 117 304

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό 527 10 537 513 9 522

Σύνολο 830 198 1.028 738 136 874

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης

2019 2020

Διευθυντές 8 68 18 44,50 16,50 35,17

Ανώτερα στελέχη 17,58 57,50 24,37 46,74 43,63 46,14

Υπάλληλοι 17,59 14,74 16,42 21,52 18,35 20,30

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό 5,28 7,90 5,53 2,39 2,11 2,38

Σύνολο 9,71 16,39 11,00 9,51 18,74 10,94 

Αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού  
ανά θέση / Βαθμίδες ιεραρχίας και  
σύνολο ωρών εκπαίδευσης

Σύνολο ωρών εκπαίδευσηςΑριθμός εργαζομένων

2019

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Διευθυντές 5 1 6 40 68 108

Ανώτερα στελέχη 39 8 47 686 460 1.146

Υπάλληλοι 259 179 438 4.555 2.639 7.194

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό 527 10 537 2.782 79 2.861

Σύνολο 830 198 1.028 8.062.5 3.246 11.309

Αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού  
ανά θέση / Βαθμίδες ιεραρχίας και  
σύνολο ωρών εκπαίδευσης

Σύνολο ωρών εκπαίδευσηςΑριθμός εργαζομένων

2020

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Διευθυντές 4 2 6 178 33 211

Ανώτερα στελέχη 34 8 42 1.589 349 1.938

Υπάλληλοι 187 117 304 4.024 2.147 6.171

Εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό 513 9 522 1.224 19 1.243

Σύνολο 738 136 874 7.015 2.548 9.563
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Θεματικές ενότητες

2019 20192020 2020

Αριθμός σεμιναρίων 
ανά θεματική ενότητα

Σύνολο  
ωρών εκπαίδευσης

Ποσοστό ωρών ανά θεματολογία

   Ποιοτικός έλεγχος  1 3 40 72

   Εξαγωγές 4 2  48 28

   Άλλο (coaching, leadership, office κ.α.) 28 35 8.126,5 8.321

   Οικονομικά 8 3 237 148

   Μηχανογράφηση 4 2 75 107

   Υγεία και Ασφάλεια 5 1 537 49

   Παραγωγή 50 42 2.245,5 838

  Σύνολο ωρών 100 88 11.309 9.563

Πρόγραμμα καθοδήγησης Coaching
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. 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. 

Το Coaching αποτελεί βασικό πυλώνα στη στρατηγική της Εταιρίας. Υποστηρίζεται ενεργά ο συντονισμός των ενεργειών και 

καλλιεργείται η κουλτούρα Breakthrough, για την απόδοση εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Προάγεται η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή, 

ενθαρρύνεται ο ελεύθερος τρόπος σκέψης και κριτικής. Κάθε πρόκληση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία με προσωπική δέσμευση, 

αφοσίωση και υπευθυνότητα. Αποτελέσματα του Coaching είναι η αυτογνωσία και η 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.

Με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας Coaching και τη συνεχή ανάπτυξη στο σύνολο του Ομίλου, το 2020, υλοποιήθηκαν 

σημαντικές ενέργειες, όπως One on One coaching συνεδρίες σε εργαζόμενους του ομίλου που δήλωσαν την επιθυμία να λάβουν 

Coaching, Breakthrough Classrooms σε εργαζόμενους των θυγατρικών και mini Breakthrough Thinking Workshops για το σύνολο 

των εργαζομένων παραγωγής. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια ήταν o σχεδιασμός και η υλοποίηση Breakthrough 

Thinking Workshops, τα οποία παρακολούθησαν εξ αποστάσεως οι νέοι εργαζόμενοι του Ομίλου. Επίσης, το 2020, οι διευθυντές 

του ομίλου παρακολούθησαν 12 ώρες εκπαίδευσης με σκοπό την εφαρμογή ενός Coaching προτύπου ηγεσίας και διοίκησης 

του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ κάθε χρόνο εθελοντές εργαζόμενοι του ομίλου λαμβάνουν εκπαίδευση ως εσωτερικοί coaches, 

παρέχοντας τις υπηρεσίες Coaching στους συναδέλφους τους. 

Σύμφωνα με την Πολιτική Επιβραβεύσεων που εφαρμόζει η Εταιρία, αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τις προσπάθειες των 

εργαζομένων για καλά αποτελέσματα, για την αφοσίωση τους, τη θετική στάση και συμπεριφορά τους και τις καινοτόμες ιδέες τους. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της απόδοσης των εργαζομένων, η Εταιρία προσφέρει μια σειρά παροχών, εκτός όσων 

προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα:

»  Επιπλέον κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

»  Οικονομική κάλυψη σε περίπτωση πρόσκαιρης ή ολικής ανικανότητας για εργασία

»  Ασφάλεια ζωής

»  Δωρεάν μετακίνηση εργαζόμενων με εταιρικά μέσα ή κάλυψη εξόδων μετακίνησης

»  Γυμναστήριο και χώρο αναψυχής (Playroom)

»  Παροχή επιδοτούμενου γεύματος σε οργανωμένο εστιατόριο της Εταιρίας ή ελαφρύ γεύμα σε πακέτο στην περίπτωση λήψης 

υγειονομικών μέτρων, όπως των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19

»  Εξοπλισμένο Ιατρείο

»  Happy Benefits (προνομιακές εκπτώσεις σε εμπορικά καταστήματα)

»  Επιδότηση προσωπικής εκπαίδευσης

»  Χορήγηση διατακτικών

»  Κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων

»  Τράπεζα αίματος

»  Έκτακτη οικονομική υποστήριξη για σοβαρά θέματα υγείας

»  Επιπρόσθετες ημέρες αδείας για νέους πατέρες πριν ακόμα θεσπιστεί η νέα ευνοϊκή νομοθεσία 

»  Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας για νέες μητέρες

»  Δώρα γάμου και γέννησης τέκνων

»  Επιβράβευση παιδιών εργαζομένων για επιτυχία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ & αριστούχων παιδιών εργαζομένων σε Γυμνάσιο – Λύκειο

»  Δυνατότητα πρακτικής άσκησης για τα παιδιά των εργαζομένων

»  Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές

Η προστασία της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων μας ήταν και παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Το 2020, με 

την εμφάνιση της πανδημίας, υιοθετήσαμε άμεσα την εργασία εξ αποστάσεως για ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του διοικητικού 

προσωπικού. Επιπλέον, υποστηρίξαμε το σύνολο των εργαζομένων που εργαζόταν εξ αποστάσεως, καλύπτοντας στο 100% 

ανάγκες σε τεχνολογικό εξοπλισμό και έπιπλα γραφείου. 

Η εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί ένα νέο μοντέλο εργασίας, το οποίο  εφαρμόστηκε μέχρι το τέλος του 2020 και η εφαρμογή του 

προβλέπεται να συνεχίστει και το 2021.

Παροχές εργαζομένων

Ποιοτικός έλεγχος

Εξαγωγές

Άλλο (coaching, leadership, office κ.α.)

Οικονομικά

Μηχανογράφηση 

Υγεία και Ασφάλεια

Παραγωγή

0,4%

0,4%

71,8%

2,1%

0,7%

4,7%

19,9%

100%

0,8%

0,3%

87%

1,5%

1,1%

0,5%

8,8%

100%

2019 2020
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Υγεία και ασφάλεια  
στην εργασία
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Λειτουργούμε τηρώντας  
9 Αρχές πρόληψης:  

Εξάλειψη  
κινδύνων

Εκτίμηση
υπολειπόμενων
κινδύνων

Καταπολέμηση
κινδύνων 
στην πηγή τους

Προσαρμογή  
της εργασίας 
στον ανθρώπινο 
παράγοντα

Παρακολούθηση 
των τεχνολογικών 
εξελίξεων

Αντικατάσταση
επικίνδυνων
παραγόντων 
με μη επικίνδυνους

Προγραμματισμός
πρόληψης

Προτεραιότητα 
στα μέτρα  
ατομικής  
και ομαδικής 
προστασίας

Εκπαίδευση  
και παροχή  
κατάλληλων  
οδηγιών /  
πληροφοριών  
στους  
εργαζομένους

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων μας  
αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία και απόλυτη  
προτεραιότητα για την KLEEMANN. 
Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε ένα 
ασφαλές περιβάλλον εργασίας, όχι μόνο για 
τους εργαζόμενους, αλλά και όλους μας τους 
συνεργάτες, στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας. 

01 02 03

04

05

06

07

08 09

Συνδυαστικά με τις Αρχές πρόληψης εφαρμόζουμε Πολιτική Υγείας 
και Ασφάλειας που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. 
Η Πολιτική ορίζει σαφείς στόχους, προκειμένου να καταφέρει να 
διαμορφώσει και να διατηρήσει Εταιρική κουλτούρα πρόληψης, 
που θα βοηθήσει στην εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων. 
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Απόσπασμα από την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της KLEEMANN που στοχεύει να επιτύχει:

»  Τη δημιουργία - διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος και την εξάλειψη των συνθηκών που θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε δραστηριότητες με μη αμελητέα πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων

»  Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση όλων των εργασιών, δίνοντας προτεραιότητα και μεγάλη σημασία στην Ασφάλεια και 

Υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, έτσι ώστε να διεξάγει όλες τις δραστηριότητές 

της χωρίς ατυχήματα

»  Την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία

»  Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων και 

εξοπλισμού, στη χρήση χημικών ουσιών και στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και τη συνεχή ευαισθητοποίησή του σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

»  Τη διεξαγωγή μελετών εκτίμησης του κινδύνου για λήψη αποφάσεων σε μέτρα πρόληψης και προστασίας

»  Τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού, της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας τους χωρίς ατυχήματα

»  Τη διάθεση στο προσωπικό και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο, όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής 

προστασίας και την εκπαίδευσή τους στη χρήση, φύλαξη και συντήρησή τους

(Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας μπορείτε να δείτε στο

https://kleemannlifts.com/el/company/sustainability/health-and-safety)

Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 

Διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων 

Στην KLEEMANN, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Το εν λόγω σύστημα 

έχει πιστοποιηθεί το 2012 σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο OHSAS 18001-2007 (Occupational Health and Safety 

Management System) και το 2019 βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.

Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΣΔΥΑΕ, σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση της Εταιρίας έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τους εκπρόσωπους των εργαζόμενων, τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον 

Υπεύθυνο διαχείρισης συστήματος ISO 45001 και τον εκπρόσωπο της Διοίκησης με βασική επιδίωξη της να εμπλέκει ενεργά 

τους εργαζόμενους, μέσω συχνών διαβουλεύσεων και ενεργής συμμετοχής τους στις δραστηριότητές της.

Με απώτερο στόχο την ολική πρόληψη και τον μηδενισμό εμφάνισης ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, έχουμε θεσπίσει 

συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων:

»  Διαδικασία έρευνας ατυχήματος και παραλίγο ατυχήματος 

»  Διαδικασία αντιμετώπισης εργατικού ατυχήματος

»  Παροχή Α' βοηθειών ή ιατρικής φροντίδας

Για την προστασία των εργαζομένων της, η Εταιρία συντάσσει, αναθεωρεί, όπως ορίζει η νομοθεσία, και επικαιροποιεί κατά 

περίπτωση τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ). Η ΓΕΕΚ συνοδεύεται από συγκεκριμένες οδηγίες που 

επιτρέπουν στους εργαζόμενους να προγραμματίζουν σωστά και να εκτελούν με ασφάλεια τις εργασίες τους.
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Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του τομέα της Υγείας και Ασφάλειας η KLEEMANN διακρίθηκε για ακόμη μια χρονιά, το 2020, στο 

θεσμό Health and Safety Awards, με τη βράβευσή της σε τρεις διαφορετικούς τομείς.

Το 2020 συνεχίσαμε να συμμετέχουμε στο καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα Q-Conpass, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΕΚΕΤΑ. Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς συστήματος για την 

παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής πολύ διαφοροποιημένων προϊόντων με βάση τη χρήση αυτόνομων ρομποτικών 

οχημάτων, για τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου και τη διασφάλιση συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών σε βιομηχανικούς 

τομείς. Το ολοκληρωμένο σύστημα χρησιμοποιεί οχήματα εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες, όπως κάμερες RGB-D. Οι γενικοί 

στόχοι του έργου είναι: (α) η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος στη γραμμή παραγωγής και (β) η παρακολούθηση 

των εργονομικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων, καθώς και ο εντοπισμός πηγών κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια 

στο χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και ξεκίνησε η παραμετροποίηση στο σύστημα 

ανάλυσης εργονομίας των εργαζομένων στο εργοστάσιο θαλάμων της KLEEMANN. Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας και της 

πολιτικής της Εταιρίας για την πρόληψη της COVID-19, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες επισκέψεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

ασφαλείας, και το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. 

Η KLEEMANN έχει αναπτύξει διαδικασία αναγνώρισης και ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της 

Εταιρίας υπάρχουν ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με καθορισμένα καθήκοντα, οι οποίες εκπαιδεύονται μία φορά κάθε 

χρόνο. Η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τελεί σε επιφυλακή και κατά την περίοδο που η Εταιρία δεν λειτουργεί. Για τη 

στελέχωση των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, επιλέγονται ιδανικά εργαζόμενοι με εμπειρία εθελοντικής εργασίας στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία ή συμμετοχή σε ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι σχετικές εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

» Εκπαίδευση εκκένωσης κτιρίων και παροχής πρώτων βοηθειών

»  Εκπαίδευση χρήσης πυροσβεστικού υλικού, παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τεχνικού Ασφαλείας και όλων των 

εμπλεκομένων με την πυρασφάλεια των κτιρίων

» Εκπαίδευση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

Μετά από κάθε εκπαίδευση ετοιμότητας, καθώς και μετά από κάθε συμβάν, μελετώνται εκ νέου τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών και αναθεωρούνται κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, 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.

Το 2020, λόγω της πανδημίας και των μέτρων προστασίας της υγείας από την COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές 

εκπαιδεύσεις. 

Η κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας που αναπτύσσουμε βασίζεται, όχι μόνο στις Αρχές, αλλά και στις δράσεις πρόληψης. Το 

2020 συνεχίσαμε την αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε και να 

διαχειριστούμε πιθανά αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά αποτελέσματα, όπως εργασιακό άγχος, εργασιακή εξουθένωση 

ή κατάθλιψη. 

Η KLEEMANN σε ετήσια βάση ετοιμάζει και πραγματοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της πάνω 

σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Ειδική μέριμνα και διαδικασία εκπαίδευσης υπάρχει για το νέο προσωπικό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι 

και το 2020, όλοι οι νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν για μία εβδομάδα στο αντικείμενο της εργασίας τους από τον εργοδηγό, τον 

Τεχνικό Ασφαλείας και τον ομαδάρχη νεοεισερχομένων. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις:

» Εκπαίδευση νέων εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών ανά τμήμα εργασίας

» Εκπαίδευση εργαζομένων στο χειρισμό ανυψωτικών και γερανογέφυρας με ισχύ μικρότερη των < 10 Kw

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ανάλογα με τα καθήκοντά τους συμμετείχαν  σε  περιοδικές ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις για θέματα 

που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών τους. Καθώς λόγω των ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν 

υλοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις, οι όποιες και μετατέθηκαν για το 2021, συντάξαμε εγχειρίδιο υγείας και 

ασφάλειας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οδηγίες ασφαλούς εργασίας για όλες τις θέσεις εργασίας της Εταιρίας με στόχο την 

ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

Βραβεύσεις και διακρίσεις της Εταιρίας στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας

Ερευνητικό πρόγραμμα Q-Conpass

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Δράσεις πρόληψης

Εκπαίδευση εργαζόμενων 

Κατηγορία Δράσεις Βράβευση

Εργαλεία τεχνολογίας και εφαρμογές 

για την Υγεία και Ασφάλεια: Μέσα 

αντιμετώπισης

Εργαλεία τεχνολογίας και εφαρμογές 

για την Υγεία και Ασφάλεια: Αξιοποίηση 

τεχνολογιών

Δραστηριότητες εμπέδωσης  

κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας

COVID-19 - Μέσα αντιμετώπισης  

στους χώρους εργασίας KLEEMANN

Αξιοποίηση τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης με στόχο τη βελτίωση της 

εργονομίας των θέσεων εργασίας στη 

βιομηχανία ανελκυστήρων

Δράσεις πρόληψης COVID-19  

στην KLEEMANN Hellas

Gold

Silver

Silver
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Ειδικότερα το 2020, οι δράσεις πρόληψης ήταν πιο σημαντικές από ποτέ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και του 

αυξημένου ρίσκου διακοπής της επιχειρησιακής λειτουργίας. Αντιδράσαμε άμεσα και καταφέραμε σε ελάχιστο χρόνο να λάβουμε 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η λήψη μέτρων και η προσαρμογή στις 

νέες συνθήκες ήταν συνεχής, καθώς νέα δεδομένα προέκυπταν διαρκώς και απαιτούσαν επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών.  

Οι γνώσεις για τον κορωνοϊό αρχικά ήταν ελάχιστες, αλλά άμεσα οργανώθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών (ΟΔΕΠ), 

της οποίας σκοπός ήταν ο σχεδιασμός και ο ορισμός της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της COVID-19. Αρχικά αναλύθηκαν όλα 

τα πιθανά σενάρια και προσδιορίστηκαν οι λειτουργίες της Εταιρίας που θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Έγινε αναγνώριση των 

κινδύνων, εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους και ιεράρχησή τους, η οποία αναλύθηκε στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 

που συντάχθηκε από τον Ιατρό Εργασίας και τους Τεχνικούς Ασφαλείας. Συμμετοχή στην ομάδα είχαν και εξωτερικοί συνεργάτες, 

όπως Ιατροί και Σύμβουλοι, λειτουργώντας επικουρικά σε θέματα που απαιτούσαν ειδικές γνώσεις. Με βάση την ιεράρχηση των 

κινδύνων εφαρμόστηκαν τα αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Εξασφαλίσαμε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαραίτητες ποσότητες Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την κάλυψη των 

διαρκών αναγκών των εργαζόμενών μας (όπως χειρουργικές μάσκες, προστατευτικές φόρμες μιας χρήσεως κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων, γάντια μιας χρήσεως, γυαλιά, αντισηπτικά, απολυμαντικά, συσκευές διανομής αντισηπτικού, 

συσκευές εκνέφωσης για την απολύμανση, συσκευές ψεκασμού απολυμαντικού, ηλεκτρονικά θερμόμετρα ακριβείας).

Η ομάδα της KLEEMANN, που δημιουργήθηκε ειδικά για τη διαχείριση της κρίσης της COVID-19, έθεσε τους παρακάτω στόχους, 

που λειτουργούν ως πυξίδα των δράσεων και των εξειδικευμένων παρεμβάσεων:

» Την προστασία της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων του Ομίλου KLEEMANN και συνεργατών μας

»  Τη διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και τη θωράκισή της από τις οικονομικές 

επιπτώσεις της πανδημίας και των lockdowns 

» Την υποστήριξη των ανθρώπων μας κατά τη μετάβαση στο νέο μοντέλο εργασίας (τηλεργασία)

» Την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ενίσχυση του Εθνικού συστήματος υγείας της χώρας 

Η Ομάδα Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών (ΟΔΕΠ) παρακολουθούσε και παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης 

και αναθεωρεί τα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης, ενημερώνοντας διαρκώς τους εργαζόμενους για την εξέλιξη της 

πανδημίας. Αξίζει να αναφέρουμε πως το 2020, η τήρηση των μέτρων από τους εργαζόμενους της Εταιρίας ήταν υποδειγματική. 

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Ομάδας από την αρχή της κρίσης, η παραγωγική διαδικασία κατάφερε να λειτουργεί 

απρόσκοπτα χωρίς να σημειωθεί καμία διακοπή στις διαδικασίες της.

»  Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης 

εξατομικευμένης ενημέρωσης των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

»  Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων

»  Προμήθεια απολυμαντικών υγρών και τοποθέτηση σε 115 σημεία σε όλη την Εταιρία

»  Δημιουργία σταθμών θερμομέτρησης σε όλους τις εισόδους των κτιρίων της Εταιρίας 

»  Μέγιστη αξιοποίηση της εργασίας εξ αποστάσεως για περισσότερο από το 70% του διοικητικού προσωπικού 

»  Αυστηρή τήρηση αποστάσεων δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας  

»  Πλήρης διαχωρισμός και απομόνωση διαφορετικών μονάδων παραγωγής, με μηδενική φυσική επαφή μεταξύ τους, για 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού εντός της Εταιρίας

»  Απαγόρευση όλων των ταξιδιών από τα πρώτα στάδια της κρίσης, και στη συνέχεια αυστηρός περιορισμός τους, με βάση τις 

επιδημιολογικές συνθήκες στις χώρες προορισμού

»  Απαγόρευση επισκέψεων συνεργατών στην Εταιρία 

»  Δημιουργία ειδικής εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών μεταξύ των εργαζομένων, με στόχο την άμεση απομόνωση τυχόν επαφών 

με κρούσματα COVID-19

»  Αναστολή της λειτουργίας της τραπεζαρίας και προσφορά δωρεάν γευμάτων σε πακέτα σε όλους τους υπαλλήλους με φυσική 

παρουσία στην Εταιρία

»  Αναστολή λειτουργίας των εταιρικών λεωφορείων και επιδότηση κόστους μετακίνησης σε όσους χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους 

οχήματα

»  Καθιέρωση αυστηρών κανόνων για ενδοδιακινήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και εσωτερικής αλληλογραφίας 

στους χώρους της Εταιρίας

»  Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης λειτουργίας για ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων

»  Παροχή εξοπλισμού σε όσους απασχολούνταν με τη μορφή της εργασίας εξ αποστάσεως  (υπολογιστές, οθόνες, καθίσματα 

γραφείου, κλπ)

»  Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των παραγγελιών τους

»  Ενημερώσεις σε πελάτες για τα μέτρα COVID-19 και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου

»  Υποστήριξη των προμηθευτών μας στην Ιταλία και την Ισπανία, τις δυο χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία του 

COVID-19, με εξόφληση των παραγγελιών πριν την παράδοση  

»  Διεξαγωγή μαζικών προληπτικών ελέγχων COVID-19 για το σύνολο των εργαζομένων που εργάζονται με φυσική παρουσία στις 

εγκαταστάσεις της Εταιρίας 

»  Παροχή 2 χειρουργικών μασκών ημερησίως σε όλους τους εργαζόμενους, όπου η εργασία τους απαιτούσε φυσική παρουσία. 

Αποστολή μασκών και αντισηπτικών σε όλους τους εργαζομένους που εργάζονται με τηλεργασία, για αυτούς και τις οικογένειές τους

»  Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων και στενών επαφών και πρωτοκόλλο διαχείρισης πιθανού κρούσματος ή στενής επαφής 

κατά τη νοσηλεία, απομόνωση και την επανένταξη 

»  Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης και επικοινωνία με όλες τις Εταιρίες του Ομίλου για τη διασφάλιση της εφαρμογής των 

απαιτούμενων μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της εκάστοτε χώρας

»  Ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και για τους εργαζόμενους που έχουν στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με διασφάλιση και πλήρη κάλυψη των αποδοχών 

»  Προσλήψεις επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού στο ιατρείο της Εταιρίας

»  Προμήθεια 30 μηχανήματων απολύμανσης και καθαρισμού αέρα σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καθαρότητα του αέρα

Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 Τα μέτρα που λάβαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
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Δείκτης AΠ

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, τα μέτρα 

προστασίας ισχύουν και 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.

Προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητά μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και να λαμβάνουμε 

μέτρα βελτίωσης, μετράμε την απόδοσή μας μέσω Διεθνών δεικτών, οι οποίοι υπολογίζουν τα ατυχήματα και άλλα περιστατικά σε 

σχέση με τον αριθμό εργαζομένων. Το 2020, δεν είχαμε κάποιο περιστατικό θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού που να σχετίζεται με 

την εργασία και παρουσιάσαμε βελτιωμένη απόδοση σε όλους τους σχετικούς δείκτες.

Το 2020 ξεκινήσαμε τη μέτρηση ενός επιπλέον δείκτη, ώστε 

να γνωρίζουμε το ποσοστό τραυματισμών που σχετίζονται 

με την εργασία. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης για το 2020 είναι 7,45(worldclass benchmarking>3,5)

Διαχείριση υπεργολάβων, συνεργατών και επισκεπτών

Παρακολούθηση δεικτών Υγείας & Ασφάλειας 

4

3

2

1

0

2019
2,8

2020
2,02

20 20

15 15

10 10

5 5

0 0

2019
6,6

2019
13,36

2020
4,45

2020
8,9

Δείκτης AIR ατυχημάτων Δείκτης AIR περιστατικών

(AIR)= Χ 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(AΠ)= Χ 100.000.000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποσοστό  
καταγεγραμμένων  
τραυματισμών  
που σχετίζονται  
με την εργασία 

Αριθμός καταγεγραμμένων  
τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία 

x [200,000 or 1,000,000]

 Ώρες εργασίας
=

Διαρκής και αδιαπραγμάτευτος 
στόχος είναι τα μηδενικά (0) 
ατυχήματα στην εργασία
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Περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα
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Η αντίληψη της περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την καθημερινή μας λειτουργία. Η τήρηση της 
νομοθεσίας και η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποτελούν για την 
KLEEMANN αυτονόητες προϋποθέσεις λειτουργίας. Tο 2020, για 
ακόμη μια χρονιά, δεν λάβαμε κάποιο περιβαλλοντικό πρόστιμο, αλλά 
ούτε και παράπονο που να σχετίζεται με οποιοδήποτε περιβαλλοντικό 
ζήτημα. Η προτεραιότητα που δίνουμε στα ζητήματα περιβάλλοντος 
αποτυπώνεται στη δέσμευση της Διοίκησης, όπως περιγράφεται και  
στην Περιβαλλοντική Πολιτική που διέπει ολόκληρη την Εταιρία. 

Απόσπασμα από την Περιβαλλοντική Πολιτική 

Η Διοίκηση της KLEEMANN σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρίας, δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το 

περιβάλλον και να παρέχει για το σκοπό αυτό όλους τους απαιτούμενους πόρους. Επιδιώκουμε να προμηθεύουμε 

τους πελάτες μας με προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και επιπλέον: 

Να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενοι με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης της Εταιρίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη

Να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τη συνολική Περιβαλλοντική μας Επίδοση, με κατάρτιση και 

υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων 

Να υιοθετούμε συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική 

λειτουργία 

Να διεξάγουμε περιοδικούς ενεργειακούς ελέγχους και να βελτιώνουμε, όπου είναι εφικτό, 

την ενεργειακή επίδοση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Να εφαρμόζουμε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα Περιβάλλοντος 

Να προωθούμε τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού 

Να εδραιώνουμε την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, σε 

όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην Εταιρία 

Να σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 

οικολογικού σχεδιασμού και της ανάλυσης κύκλου ζωής, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης της Εταιρίας
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Μείωση  κατανάλωσης 
Ενέργειας και Εκπομπών

Ορθή διαχείριση  
αποβλήτων

Προστασία φυσικών πόρων και 
οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων

Εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού της παραγωγής με αντίστοιχο LED  

και εξοικονόμηση 65% στη συγκεκριμένη κατηγορία κατανάλωσης ενέργειας 

Συνέχιση  του προγράμματος αναγέννησης χρησιμοποιημένου διαλυτικού

Εφαρμογή προγράμματος ελέγχων καταναλώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας  

(Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου)

Στην KLEEMANN αναγνωρίζουμε τον ευρύτερό μας ρόλο στην 
παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και λειτουργούμε με 
γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. 
Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίζουμε την απόδοσή μας βάσει Διεθνών 
δεικτών και θέτουμε ετήσιους περιβαλλοντικούς στόχους σε τρεις 
άξονες που άπτονται της επιχειρησιακής μας λειτουργίας.
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Στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται από την Εταιρία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, 

παρακολουθούμε συστηματικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και των παραγωγικών και άλλων 

δραστηριοτήτων. Πραγματοποιούμε ετήσια ανάλυση της κατανάλωσης ανά εργοστάσιο και ανά υπηρεσία σε 

ωριαία βάση, ώστε να εντοπίζουμε άμεσα πιθανές αποκλίσεις από τον προγραμματισμό και να προβαίνουμε 

άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις. Παρακολουθούμε τους ρύπους που προκύπτουν από τη λειτουργία μας 

πραγματοποιώντας μετρήσεις για την ηλεκτρική κατανάλωση, το φυσικό αέριο, τα περονοφόρα οχήματα και 

τη λειτουργία γεννητριών. Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 καταφέραμε να πετύχουμε μείωση 11% στη συνολική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες της Εταιρίας στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ενέργεια & Εκπομπές

Αντικατάσταση 3 οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας με 3 αντίστοιχα ηλεκτρικά και αγορά  

2 ηλεκτρικών παλετοφόρων

Σημαντικές ενέργειες για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών:
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37 372019 2020Προμήθεια Diesel (t)

2019
2.905.479

2020
2.594.061

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh)

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (kWh)

2019
4.154.033

2020
4.725.064

Αξίζει να αναφέρουμε πως 
το 82,96% της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώθηκε εντός του 
2020 στις εγκαταστάσεις μας, 
προήλθε από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Όσον αφορά στην κατανάλωση 
του φυσικού αερίου, το 2020 
παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση 
με το 2019, που οφείλεται σε 
δύο βασικούς λόγους. Αφενός 
αυξήθηκαν οι παραγωγικές 
ανάγκες και αφετέρου ξεκινήσαμε 
να αξιοποιούμε το φυσικό αέριο 
ως πηγή ενέργειας στη διαδικασία 
της βαφής των προϊόντων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(KWh)

Κατηγορία  

ρύπων 2

Ηλεκτρικό ρεύμα 2.594.061 -   253 t    253 t 

Φυσικό αέριο  4.725.064  926 t  -    926 t

Περονοφόρα οχήματα  

&λειτουργία γεννητριών 509.776 134 t  -    134 t

Σύνολο        1.313 t

ΠΗΓΗ  

ΡΥΠΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΠΟΙ: Τόνοι 

ρύπων CO2/έτος

Κατηγορία ρύπων 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ: 

τόνοι ρύπων  

CO2

2019
1.025

2020
1.313

Εκπομπές CO2 (t) Κατανομή αέριων εκπομπών CO2/πηγή

Περονοφόρα  
Οχήματα

Ηλεκτρικό 
Ρεύμα

Φυσικό 
Αέριο

71%

10%

19%
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Η ανάλυση του κύκλου ζωής, που είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του 
οικολογικού σχεδιασμού (eco design), διαχωρίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:

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.

Προστασία φυσικών πόρων & οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων

Αναγνωρίζουμε την Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, που θα 
μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις στη διάθεση 
προϊόντων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

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, η KLEEMANN εφαρμόζει τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14006.

Μέσα στο 2020, η Εταιρία μελέτησε τον κύκλο ζωής και την ενεργειακή απόδοση του ανελκυστήρα Maison 100E. Πρόκειται για 

έναν καινοτόμο ηλεκτρικό ανελκυστήρα, που καλύπτει τις ανάγκες ιδιόκτητων κατοικιών λίγων ορόφων και κατασκευάζεται από 

υλικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, το Maison 100E επιτυγχάνει μέχρι και 15% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια 

χρήσης του σε σχέση με ένα αντίστοιχης εφαρμογής προγενέστερο προϊόν. 

Το Maison 100E που καταναλώνει 379 kWh ετησίως, είναι ενεργειακής απόδοσης κλάσης  Α.

Case study: Ο μηχανικός ανελκυστήρας Maison 100E

Ανάλυση  
των παραμέτρων  
του κύκλου ζωής  

του νέου προϊόντος

 Πρώτες ύλεςΑπόρριψη – 
Ανακύκλωση

Επεξεργασία Συντήρηση – 
Επισκευή

Μεταφορά - 
Συσκευασία

Λειτουργία – 
Χρήση

Εγκατάσταση
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2020
11.950

Ο τρίτος άξονας της περιβαλλοντικής μας πολιτικής εστιάζει 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 διασφαλιστεί η ορθότητα των διαδικασιών, η μεταφορά, η επεξεργασία και η διάθεση των 

παραγόμενων αποβλήτων, η ανάθεση γίνεται μόνο σε αξιόπιστες, αδειοδοτημένες και εξειδικευμένες για τέτοιες εργασίες 

εταιρίες. Ανακυκλώνουμε 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. Το 2020, η Εταιρία αύξησε τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ): συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι και πλαστική συσκευασία.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού project EFPF, το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, η KLEEMANN 

συνεργάζεται μαζί με άλλους 29 φορείς για τη δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος ευφυών εργοστασίων μέσω μιας 

ανοιχτής και διαλειτουργικής πλατφόρμας.  Η Εταιρία συμμετέχει ως βασικός πιλότος στο σενάριο κυκλικής οικονομίας μέσω της 

διαχείρισης αποβλήτων.

  

Η KLEEMANN κατά την παραγωγή του ανελκυστήρα παράγει απόβλητα τα οποία ελέγχονται για την ανάκτηση υλικών (χαρτί, ξύλο, 

πλαστικά, μέταλλα, παλέτες και γυαλί) και στη συνέχεια σε συνεργασία με εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, 

ανακυκλώνονται για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες από διάφορους τομείς. H διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί για την KLEEMANN 

έναν από τους βασικούς άξονες περιβαλλοντικής πολιτικής και η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της διαχείρισης αποβλήτων είναι 

υψίστης σημασίας για την Eταιρία. Μέσα στα απόβλητα τα οποία παράγονται συμπεριλαμβάνονται και τα υπολείμματα ξύλου. Τα  

υπολείμματα  ξύλου, μετά από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά. Έτσι, στο σενάριο αυτό, τα υπολείμματα 

ξύλου αντιμετωπίζονται ως ενεργειακός πόρος. Μέσω της πλατφόρμας του EFPF, υλοποιείται ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των 

υπολειμμάτων ξύλου μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή την ανάκτησή τους ως ενέργεια από την KLEEMANN.

Από την εφαρμογή του έργου, εκτιμάται ότι θα προκύψουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

»  Αύξηση ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

»  Μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων

»  Θέσπιση ψηφιακού οικοσυστήματος ιχνηλασιμότητας και επιστροφής των αποβλήτων στο σημείο παραγωγής τους με τη μορφή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο τα ανακυκλώσιμα υλικά, εν προκειμένω τα υπολείμματα ξύλου, αξιοποιούνται ως 

πρώτες ύλες

»  Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μέσω του οικοσυστήματος EFPF για τις επιχειρηματικές δυνατότητες και την πορεία 

διαχείρισης αποβλήτων.

Το έργο έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, ωστόσο η KLEEMANN έχει στόχο να εφαρμόσει το προτεινόμενο 

μοντέλο κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των αποβλήτων της μέχρι το τέλος του 2021.

Σχετικά με την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα καθαρισμού και αναγέννησης 

χρησιμοποιημένων διαλυτικών, που επιτρέπει την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του 95% των ποσοτήτων. Το υπόλοιπο 

5%, μαζί με χημικά καθαρισμού επιφανειών, παραδίδεται σε εταιρίες συλλογής και διαχείρισης προς ανακύκλωση. 

Επίσης, η Εταιρία σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία ανακυκλώνει το σύνολο των ποσοτήτων υδραυλικών 

λιπαντικών ελαίων.

Τέλος, σε συνεργασία με την εταιρία Xerox, πραγματοποιήθηκε, για ακόμη μία χρονιά ανακύκλωση των συνολικών ποσοτήτων 

μελανιών εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της KLEEMANN. 

Ορθή διαχείριση αποβλήτων Case study: The EFPF project
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Κοινωνία

Κατανομή 
κοινωνικών 
δαπανών

Στην KLEEMANN αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον κοινωνικό μας ρόλο.  Εκτός από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που βελτιώνουν 

τις συνθήκες ζωής και διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενδιαφερόμαστε για τη συνολική ποιότητα ζωής.  

Πραγματοποιούμε δράσεις και προγράμματα, προκειμένου να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, λειτουργώντας είτε αυτόνομα ως  

Εταιρία, είτε με τη συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά με πρωτόγνωρες συνθήκες και 

αυξημένες ανάγκες εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και αυξήσαμε σημαντικά τις δαπάνες σε σχέση με το 

αντίστοιχο ποσό του 2019. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις. 

Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και στηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω 

δωρεών σε αναγνωρισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα για το 2020 αποτελούν η στήριξη του 

Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας και η υποστήριξη 

του προγράμματος «Προσφέρω στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό» που διοργάνωσε το Δίκτυο Αρωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Κιβώτια Αλληλεγγύης - Δωροεπιταγές 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 προσφέρει 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 

2020, λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό και του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουμε 

με τη συσκευασία των κιβωτίων. Εναλλακτικά, μοιράσαμε συνολικά 600 Δωροεπιταγές Αλληλεγγύης στις Μητροπόλεις του Κιλκίς και 

της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη.

Στο πλαίσιο της συνολικής υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου στηρίζουμε το δύσκολο και απαιτητικό έργο των σωμάτων της 

Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Παρέχουμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και διενεργούμε εκπαιδεύσεις στις εγκαταστάσεις μας. Το 

2020, ωστόσο, δεν διενεργήθηκαν σχετικές εκπαιδεύσεις λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Παράλληλα, στηρίζουμε 

επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Λοιπές Κοινωνικές Δράσεις 
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Υποστηρίζουμε θερμά και ενθαρρύνουμε την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πολύτιμη 

συνεισφορά στο συνάνθρωπο. Διατηρούμε Τράπεζα Αίματος και κάθε χρόνο πραγματοποιούμε 

εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοί μας. Το 2020 λόγω των μέτρων 

προφύλαξης για την πανδημία δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια αιμοδοσία, αλλά ευελπιστούμε 

ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Υγεία

Επιπροσθέτως, η συνεισφορά μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας συμπεριέλαβε πλήθος δράσεων που επικεντρώθηκαν στην 

τοπική κοινωνία:

» Δωρίσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς είδη προστασίας ενάντια στην COVID -19.

» Δωρίσαμε μέσα ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού  σε δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων στο Ν. Κιλκίς.

»  Ενισχύσαμε το πρόγραμμα «Προσφέρω στην Υγεία» του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Το πρόγραμμα 

συγκέντρωσε 600.000 ευρώ με τα οποία καλύφθηκε το κόστος αγοράς εξοπλισμού για νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και του 

Κιλκίς. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δωρεές στα Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», «Ιπποκράτειο», 

«ΑΧΕΠΑ» και στο Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκίς. 

Η ενίσχυση των δομών υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτέλεσε το επίκεντρο των προσπαθειών μας, αλλά δεν 

περιοριστήκαμε μόνο σε αυτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έμπρακτη στήριξη του συλλόγου «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», μέσω της συμμετοχής 

μας στη δράση “Sail for Pink”. Είναι χαρακτηριστικό πως βραβευτήκαμε ως η μεγαλύτερη εθελοντική ομάδα που συμμετείχε στις 

διαδικτυακές δράσεις της πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η υγεία αποτελούσε ανέκαθεν ένα βασικό άξονα των κοινωνικών μας προγραμμάτων. Στηρίζουμε συστηματικά ενέργειες 

ενημέρωσης και πρόληψης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με ανάλογο έργο, καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Το 2020 κινητοποιηθήκαμε άμεσα και συντονισμένα προκειμένου να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καλύτερη 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Δωρίσαμε 21 σύγχρονες ηλεκτρικές κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα 13 

βασικά και αναπληρωματικά νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό, καθώς και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, οι 21 κλίνες τοποθετήθηκαν στα εξής νοσοκομεία: 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος» (οργανική μονάδα έδρας Γ. Γεννηματάς)

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας 
Τράπεζα αίματος
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Αναγνωρίζουμε την επιθυμία κάθε ανθρώπου για αυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης. Επιλέγουμε 

ουσιαστικές δράσεις που προωθούν την καινοτομία. Μέσω της προσφοράς, μας συντελούμε στην ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε παιδιά και νέους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία του Κιλκίς προσφέροντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα σχολεία της περιοχής, ενώ στηρίζουμε 

ουσιαστικά προγράμματα που προωθούν την καινοτομία και ετοιμάζουν τους νέους για την αγορά εργασίας του μέλλοντος. 

Ορισμένες μόνο από τις δράσεις που ενισχύσαμε το 2020 είναι οι ακόλουθες:

Εκπαίδευση - Παιδεία 

Χορηγία στη Δράση #Staytech

Χορηγία στο 2ο & 3ο ''Thes Summer School'' 

Ενισχύσαμε οικονομικά τη δράση #Staytech η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του Οργανισμού «Junior Achievement Greece» σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος της δράσης ήταν να ενισχυθεί η τεχνολογική αναβάθμιση των δημόσιων 

σχολείων και να διευκολυνθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο Οργανισμός κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1.000.000 ευρώ, 

χρήματα με τα οποία εξασφαλίστηκε η αγορά 1.250 laptops και 1.215 notebooks για δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα. 

Το 2020 στηρίξαμε χορηγικά το “Thes Summer School”. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από 

καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την καλοκαιρινή περίοδο, προκειμένου να προωθηθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας 

μεταξύ των νέων ηλικίας 14 - 18 ετών. Το πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση των παιδιών στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, 

μέσω της διεύρυνσης των γνώσεων τους και της καλλιέργειας της δημιουργικότητάς τους. Μέσα από ένα πλήθος διαλέξεων, 

ομιλιών και παρουσιάσεων μελετών περίπτωσης (case studies) με πραγματικά παραδείγματα, οι μαθητές-τριες κατάφεραν να 

κατανοήσουν τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, να γνωρίσουν επιτυχημένα άτομα της αγοράς εργασίας και να εξασκήσουν τις 

γνώσεις και την κριτική τους σκέψη. 

Χορηγία στο 
φοιτητικό 
διαγωνισμό  
“Invent for  
the Planet”
Το 2020 συνδιοργανώθηκε επιτυχώς για δεύτερη 

συνεχόμενη φορά ο Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός 

“Invent for the Planet” από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και με την ταυτόχρονη συμμετοχή 

50 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. 

Η διοργάνωση συντονίστηκε από το Πανεπιστημίο 

Texas A&M των ΗΠΑ και πραγματοποιήθηκε 14 - 16 

Φεβρουαρίου 2020, υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας 

Ζώνης Καινοτομίας και του Οικοσυστήματος Καινοτομίας 

και Νεοφυών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης ΟΚ!Τhess. 

Ήμασταν χορηγοί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 

καθώς είδαμε τα ουσιαστικά αποτελέσματα της πρώτης 

διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε το 2019. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δημιούργησαν ομάδες 

και σε διάστημα 48 ωρών προσπάθησαν να βρουν 

ρεαλιστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που 

τους τέθηκαν. Στην προσπάθεια τους αυτή είχαν ως 

μέντορες στελέχη από την αγορά εργασίας και καθηγητές 

του ΑΠΘ. Οι ομάδες παρουσίασαν τα πρωτότυπα των 

ιδεών τους αξιοποιώντας τις εργαστηριακές υποδομές 

του Πανεπιστημίου και σχεδίασαν την επιχειρηματική 

τους πρόταση, την οποία και παρουσίασαν σε επιτροπή 

κριτών. Στην επιτροπή των κριτών συμμετείχαν 

εθελοντικά στελέχη της Διεύθυνσης R&D  της Eταιρίας. 

Οι καλύτερες ομάδες διακρίθηκαν διεθνώς και 

διεκδίκησαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στον τελικό 

που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ. 

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί μια μοναδική βιωματική 

εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, καλλιεργεί 

το δημιουργικό τρόπο σκέψης, την επιχειρηματική 

κουλτούρα και συμβάλλει στην ανάπτυξη αναγκαίων 

δεξιοτήτων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους μέντορες, 

να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες και να κάνουν τη 

διαφορά στον κόσμο επιλύοντας ένα πραγματικό πρόβλημα.
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Χορηγία και συμμετοχή  
στο Ετήσιο Συνέδριο  
του ΑCFE Greece με τίτλο  
“Virtual Anti-Fraud Tech Fair”

Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού 

Ινστιτούτου κατά της Απάτης - Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) και έλαβε χώρα διαδικτυακά τον 

Νοέμβριο του 2020 στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας 

Ενημέρωσης για την Απάτη (International Fraud Awareness 

Week). Εκτός από χορηγοί του συνεδρίου, στελέχη μας 

συμμετείχαν και στις συνεδρίες. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου εξέταζαν το 

ρόλο και την ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας, ως 

βασική παράμετρο ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

και μίας συνολικής προσέγγισης καλών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση του κινδύνου της απάτης. 

Επίσης, μελετήθηκε η χρήση της τεχνολογίας για την 

διάπραξη απατών και αναδείχθηκαν τα πλέον σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία, λύσεις και διεθνείς πρακτικές, που 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη, ανίχνευση, 

και διερεύνηση της απάτης από επιχειρήσεις και 

οργανισμούς.
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KLEEMANN Academy

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την Πλατφόρμα Εκπαίδευσης ''KLEEMANN Academy''. Η Διεύθυνση Digital 

Innovation ανέπτυξε ένα διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης, για την κατάρτιση και ενημέρωση των τεχνικών 

ανελκυστήρων των πελάτων μας, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, 

παρουσιάσεων και μαθημάτων σε video παρέχουμε τεχνογνωσία για τους ανελκυστήρες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

πρόσβαση σε:

Απώτερος στόχος μας είναι η Πλατφόρμα Εκπαίδευσης ''KLEEMANN Academy'' να αποτελεί το μέσο με το οποίο θα μπορούν 

να πραγματοποιούνται  εκπαιδευτικές δράσεις για το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου με στόχο την επαγγελματική 

και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων Ομίλου. Για το 2021, προγραμματίζεται να συμπεριληφθούν εκπαιδεύσεις σε 

ψηφιακά εργαλεία (Office365), στο Project Management και στο Coaching.

» Σεμινάρια σε ζωντανή σύνδεση

» Εκπαιδευτικό υλικό

» Εκπαιδεύσεις σε ζωντανή σύνδεση για την εγκατάσταση προϊόντων

» Μαθήματα προσαρμοσμένα στον χρόνο τους

» Εκπαιδευτικό υλικό με δυνατότητα download

» Ειδοποιήσεις μέσω email για διαθέσιμο νέο υλικό

» Πρόγραμμα σχετικά με προηγμένες τεχνικές

»  Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού περιορισμένης διάρκειας  

για τους εκάστοτε υπεργολάβους των πελατών μας

» Προσαρμοσμένα προγράμματα μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας τους

» Πιστοποίηση KLEEMANN μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος.

» Σύστημα αναφορών 3600 για την πρόοδο κάθε μέλους της ομάδας

Τα μαθήματα που παρέχουν πιστοποίηση, προσφέρουν επίσης:
» Διαπροσωπική επιμόρφωση και υποστήριξη σε ζωντανή σύνδεση σε περίπτωση αποριών

» Μηνύματα ειδοποίησης για πιθανές ενημερώσεις του μαθήματος

»  Προσωπικές εργασίες προκειμένου οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βοηθηθούν, 

ούτως ώστε να λάβουν τη σχετική  πιστοποίηση
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Στην KLEEMANN θεωρούμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά μας συνδέει με το παρελθόν και ταυτόχρονα αποτελεί παρακαταθήκη 

για το μέλλον. Ο πολιτισμός, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες, βασίζεται στη στήριξη μέσω χορηγιών και δωρεών για να συνεχίζει να 

ανθίζει. Για την ανάδειξη του πολιτισμού, η KLEEMANN υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δράσεις:

»   Χορηγία της διαδικτυακής εκδήλωσης για το περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την καινοτομία και τον πολιτισμό  “Open 

House”. Για 2η συνεχόμενη χρόνια, στηρίξαμε το διεθνή θεσμό του “Open House” που σκοπό έχει την προώθηση της 

αρχιτεκτονικής. Μια παράλληλη δράση του θεσμού, στην οποία υπήρξαμε επίσημοι χορηγοί για το 2020, αποτελεί ο 

διαγωνισμός φωτογραφίας “Open Photo”. Ο διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο στο Instagram και δίνει την ευκαιρία 

στο κοινό να μοιραστεί την εμπειρία του. Όλοι οι χρήστες του Instagram μπορούσαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 

προσθέτοντας το hashtag της Εταιρίας #kleemann_oha2020.

» Δωρεά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κιλκίς «Τέχνη» για τη συντήρηση των εξωτερικών χώρων της Πινακοθήκης στο Μεταλλικό - Κιλκίς

» Δωρεά στο Πολιτιστικό Κέντρο Χειμαδιού – Κιλκίς

»  Χορηγία για την κάλυψη των εξόδων της θεατρικής παράστασης «Μικρός Πρίγκηπας» που παρουσίασε το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς. Τα 

έσοδα της παράστασης διατέθηκαν για την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Κιλκίς

Ο αθλητισμός προάγει τον υγιή τρόπο ζωής και συντελεί στην κοινωνικοποίηση των νέων και στην κατανόηση των αξιών της 

αλληλεγγύης και της ομαδικότητας, αξίες που ενστερνιζόμαστε και στην KLEEMANN. Το 2020 συνεχίσαμε να στηρίζουμε τους τοπικούς 

αθλητικούς συλλόγους, κυρίως με χορηγίες σε είδος. 

Εθελοντισμός Εργαζομένων
Στην KLEEMANN στόχος 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 Εταιρίας 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 την 

άμεση θετική επίδραση της κοινωνικής προσφοράς στους αποδέκτες της, η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης από τους εργαζόμενους 

συνοδεύεται από 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

Πολιτισμός

Αθλητισμός
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Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά, ετήσια δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης της Εταιρίας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (αναφερόμενη στον Απολογισμό ως «KLEEMANN»). Τα στοιχεία αφορούν 

στο σύνολο του 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την έκδοση Αναφορών Προόδου (CoP UNGC), τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030 και τα Διεθνή Πρότυπα σύνταξης Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας GRI 

Standards (βασικό επίπεδο συμφωνίας: GRI-core). 

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 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, ενώ 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. Υπεύθυνη για τη δημιουργία του Απολογισμού είναι η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης η οποία συντόνισε την διατμηματική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των διευθύνσεων Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Διοικητικών Λειτουργιών, Marketing, Έρευνας και Ανάπτυξης, Εμπορικής Διεύθυνσης, Διαχείρισης Ποιότητας, 

Προμηθειών, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Logistics και Εσωτερικού Ελέγχου. Την τεχνική, επιστημονική καθοδήγηση 

πρόσφερε η εξειδικευμένη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης συμβουλευτική εταιρία Sustainability Business Case η οποία έχει φυσική 

και οικονομική έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kleemannlifts.com/el/company/sustainability

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

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) 2341038100,

Ε: csr@kleemannlifts.com

Σχετικά με τον Απολογισμό
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 10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
 συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού 

 και της δωροδοκίας. 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 403:1-9
 προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
 και την αποτελεσματική αναγνώριση
 του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
 4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
 να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής 
 καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
 5η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση 
 της παιδικής εργασίας
 6η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων 

 σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση  
Περιβαλλοντική υπευθυνότητα 7η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 102:11
 ακολουθούν προληπτική προσέγγιση  302:1,4,5
 ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 305:1-2
 8η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 307:1
 αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την
 ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
 9η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση
 τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το

 περιβάλλον 
Κοινωνικές Δράσεις 1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
 να υποστηρίζουν και να σέβονται την
 προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων

 ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Σχετικά με τον Απολογισμό  102:50-54

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Ομίλου Δήλωση ανώτατου στελέχους για τη συνεχή 
 δέσμευση στην εταιρική υπευθυνότητα 102:14
Εταιρικό προφίλ και Εταιρική Διακυβέρνηση 1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν 102:1-10, 12, 13, 16, 18,
 να υποστηρίζουν και να σέβονται την 204:1
 προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων 308:1
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων 414:1
 2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 416:1-2
 διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες  418:1
 δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
 συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού 
 και της δωροδοκίας. 
Εταιρική Υπευθυνότητα 1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν 102:18, 40, 42-44, 46-49
και Βιώσιμη Ανάπτυξη  να υποστηρίζουν και να σέβονται την
 προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες 
 δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
 και την αποτελεσματική αναγνώριση
 του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
 4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
 να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής 
 καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
 5η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση 
 της παιδικής εργασίας
 6η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων 
 σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση
 10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
 συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού 
 και της δωροδοκίας. 
Με ευθύνη για τους ανθρώπους μας 1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν 102:41
 να υποστηρίζουν και να σέβονται την 401:1
 προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων 404:1, 3
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων 405:1
 2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
 διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες 
 δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις
 ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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