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Το 2019 ήταν μια πολύ ουσιαστική χρονιά, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων μας για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρίας, η οποία μετουσιώνεται στην πράξη στο να επιχειρούμε με 

υπευθυνότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια, παραμένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας. 

Όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις μας, αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο Απολογισμό Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, ο οποίος αφορά στο οικονομικό έτος 2018-2019 και αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά 

Απολογισμό και τον πρώτο που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τα Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης CoP (Communication on Progress) του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. 

Στόχος του είναι να αποτυπώσει την αξία που δημιουργεί η Εταιρία για τους ανθρώπους της, την 

αγορά, την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης 

της επίδοσής της, καθώς και μια εναλλακτική μορφή διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Επενδύουμε στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στον εξοπλισμό και στις παραγωγικές μας 

μονάδες, με στόχο τη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων, σε ένα ασφαλές και σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Όλοι μας κατανοούμε τις δυσκολίες που ανέκυψαν και συνεχίζουν να ανακύπτουν στο 2020 με 

την πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση από την εξάπλωση της πανδημίας COVID19. Η 

καθημερινότητα, οι αγοραστικές μας συνήθειες και εν γένει ο τρόπος ζωής όλων μας άλλαξε 

απότομα και χωρίς διαπραγμάτευση, ώστε να προστατευτεί πρώτα από όλα η ανθρώπινη ζωή 

και σε δεύτερη φάση η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Στην KLEEMANN, από την πρώτη στιγμή, λάβαμε άμεσα μέτρα, θέσαμε ως προτεραιότητα την 

ασφάλεια των ανθρώπων µας και θα συνεχίσουμε με αυτό το σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίσουμε 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 

των εργοστασίων μας. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, 

αποδεικνύεται ότι με τη σωστή χρήση και τα κατάλληλα εργαλεία, η εργασία εξ αποστάσεως 

αποτελεί ένα μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και είναι εφικτή, 

αποδοτική και απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των εταιριών. 

Σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το 2019, συνεχίσαμε 

το στρατηγικό µας πλάνο για την προστασία του περιβάλλοντος, που έχει ως στόχο τη βελτίωση 

της ενεργειακής µας αποδοτικότητας και τη μείωση των άμεσων και έµµεσων αέριων ρύπων, με 

απώτερο σκοπό τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για μια ακόμη χρονιά, 

η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώσαμε προήλθε κατά 85% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

ελαχιστοποιώντας στο μέγιστο τις έμμεσες εκπομπές, ενώ το οικολογικό αποτύπωμα εκπομπής 

CO
2
 από την κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 62%. Εξακολουθούμε να στοχεύουμε στην 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και στον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων, 

μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των εργαζομένων μας, επενδύουμε αδιάκοπα 

στην ουσιαστική εκπαίδευση τους, καθώς ετησίως το 95% των εργαζομένων μας συμμετέχει σε 

προγράμματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης (coaching). 

Παράλληλα, υλοποιούμε δράσεις υψηλής κοινωνικής αξίας που ενισχύουν την αρμονία στη 

συνύπαρξή μας με τις τοπικές κοινότητες και την ανάπτυξή τους. Στην παρούσα έκδοση του 

Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, απαριθμούνται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες και 

η στρατηγική μας, ανά τομέα εταιρικής υπευθυνότητας.

Είναι βέβαιο ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη θα αποτελέσει επιτακτική ανάγκη στην µετά-κορωνοϊό 

εποχή. Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, η υιοθέτηση νέων 

καινοτόμων πρακτικών όπως η τηλεργασία, η διεθνής αλληλεγγύη, έρχονται σε πρώτο πλάνο, 

αλλάζοντας τη δομή του τρόπου λειτουργίας μας. 

Στις δεδομένες δύσκολες και ιδιαίτερες επιχειρηματικές, αλλά και προσωπικές καταστάσεις 

που βιώνουμε, θα εξακολουθήσουμε να επιχειρούμε με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα, 

να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για την KLEEMANN δέσμευση και πραγματώνεται μέσω μιας 

διαδικασίας συνεχούς μάθησης και αυτοβελτίωσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά μας 

και ισχυροποιώντας την «κοινωνική μας άδεια» να επιχειρούμε, ανοίγοντας μια νέα προοπτική 

για τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2019

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Ομίλου

Γιάννης Σανιδιώτης 
Γενικός Διευθυντής Ομίλου 
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Ειδικοί 
στα
ειδικά έργα

Design
παγκόσμιου
κύρους

Δίκτυο πωλήσεων 
σε περισσότερες 
από 100 χώρες
παγκοσμίως

90% διεθνείς 
πωλήσεις

Οι ταχύτεροι χρόνοι 
παράδοσης για 
στάνταρ προϊόντα

260.000 τ.μ. 
εγκαταστάσεων

Ευρύτερη
γκάμα προϊόντων
παγκοσμίως

Κιλκίς, Ελλάδα

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. 

Κιλκίς, μαζί με το κέντρο παραγωγικής δραστηριότητας 

της Εταιρίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις παραγωγής, 

πύργο δοκιμών ύψους 61μ. και κέντρα logistics. Επιπλέον, 

διαθέτει εκθεσιακούς χώρους και γραφεία πωλήσεων σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Βελιγράδι, Σερβία

Ο Όμιλος μέσω της Εταιρίας του KLEEMANN Liftovi στο 

Βελιγράδι, διαθέτει στη Σερβία παραγωγικές εγκαταστάσεις, 

κέντρο logistics και κτίρια γραφείων με συνολική επιφάνεια 

10.000 τ.μ. 

Κουνσάν, Κίνα

Η KLEEMANN CHINA ιδρύθηκε το 2011 στο Kunshan της 

Κίνας, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου 

KLEEMANN, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων 

συστημάτων ανελκυστήρων, υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 

παγκοσμίου κύρους design και 24ωρης εξυπηρέτησης για 

την Κίνα και την Νοτιοανατολική Ασία. 

Αναγνωρίζοντας την ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

στην Κίνα και με στόχο την αύξηση των εξαγωγών της, 

το 2017, η KLEEMANN προέβη σε νέα επένδυση ύψους 

15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επένδυση περιελάμβανε 

την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων - κτίριο γραφείων, 

παραγωγής και πύργου δοκιμών ύψους 100 μέτρων, 

συνολικής επιφάνειας περίπου 19.000 τ.μ. 

Στις 3 Νοεμβρίου 2019, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κυβερνήτης 

του Κουνσαν, κ. Xudong Zhou εγκαινίασαν τις νέες 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου της KLEEMANN CHINA 

στο Κουνσάν της Κίνας.

Σήμερα, στο νέο εργοστάσιο παράγονται υψηλοτάχυτοι 

μηχανικοί ανελκυστήρες για υψηλά κτίρια κατοικιών και 

γραφείων, αλλά και για εμπορικά κέντρα, διευρύνοντας 

τη γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων 

της Εταιρίας στην τοπική αγορά. 

Η επένδυση αυτή υποστηρίζει τη στρατηγική διαρκούς 

ανάπτυξης της Εταιρίας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

αγορά της Κίνας, που αποτελεί τα 2/3 της παγκόσμιας 

αγοράς σε νέους ανελκυστήρες. 

01.1 
Ο ΟΜΙΛΟΣ KLEEMANN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η KLEEMANN είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστή-
ρων στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, 
για πρόσωπα ή φορτία, καθώς επίσης και ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανελκυστήρες 
πλοίων και υποσυστήματα ανελκυστήρων.

Η KLEEMANN έχει εδραιωθεί στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα, εξασφαλίζοντας εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 90% του κύκλου εργασιών της. Το δίκτυο πωλήσεων εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες, 
με τοπική εμπορική παρουσία σε σημαντικές αγορές όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Αγγλία καθώς και 
τοπική παραγωγή, εκτός από την Ελλάδα, στη Σερβία και στην Κίνα. Παράλληλα, δύο κέντρα συναρμολόγησης 
λειτουργούν στην Τουρκία και στη Ρωσία. 
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Η KLEEMANN διαθέτει ιδιαίτερα ευρεία γκάμα προϊόντων 
που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα συστήματα υδραυλι-
κών και μηχανικών ανελκυστήρων ενώ παρέχει και τα 
υποσυστήματα αυτών, καθώς και ανυψωτικά συστήματα 
διαφόρων ειδών. Παράλληλα, κάθε πελάτης απολαμβάνει 
υποστήριξη 360° και επωφελείται από την υψηλή εξειδί-
κευση της KLEEMANN, το παγκοσμίου κύρους design, τις 
εξατομικευμένες προτάσεις, αλλά και τις ιδανικές λύσεις 
εγκατάστασης που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 
τοπικούς πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου. 
Συνοπτικά, τα προϊόντα της χωρίζονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

1. Ανελκυστήρες προσώπων - φορτίων

H KLEEMANN παράγει όλους τους τύπους ανελκυστήρων 
προσώπων και φορτίων, για ωφέλιμα φορτία μέχρι 20 
τόνους και ταχύτητες μέχρι 4m/sec. Με τα προϊόντα της, 
η Εταιρία ανταποκρίνεται επιτυχώς, τόσο σε δημόσια και 
ιδιωτικά έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων με 
ανελαστικούς χρόνους παράδοσης, όσο και σε μικρότερης 
κλίμακας ιδιωτικά έργα κατοικιών και επαγγελματικών 
χώρων που απαιτούν οικονομικές και ανθεκτικές λύσεις. 
Η KLEEMANN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για 
μηχανικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες, με ή χωρίς 
μηχανοστάσιο, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τε-
λική παραγωγή. Με την υπογραφή του διεθνούς φήμης 
βιομηχανικού σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, η Εταιρία έχει 
λανσάρει μοναδικά σχέδια θαλάμων, πορτών και κομβιο-
δόχων. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες 
κάθε έργου, παρέχεται η δυνατότητα για σχεδιαστικές 
λύσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε λειτουργικές και 
αισθητικές απαιτήσεις. 

2. Κυλιόμενες Σκάλες και Διάδρομοι

Η KLEEMANN διαθέτει 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 φορ-
τίων είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές προδιαγραφές 
κάθε έργου και φιλικές προς το περιβάλλον. 

3. Συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων

Τα συστήματα στάθμευσης KLEEMANN προσφέρουν ένα 
εύρος επιλογών σε κάθετη μετακίνηση και συρόμενες 
πλατφόρμες. Ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις, τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης 
εγγυώνται απρόσκοπτη λειτουργία, την άνεση και την 
ασφάλεια των επιβατών. Με δυνατότητα μονής, διπλής, 
τριπλής και τετραπλής διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης, 
τα συστήματα στάθμευσης KLEEMANN πληρούν τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές πολεοδομικού σχεδιασμού και 
διασφαλίζουν γρήγορη εγκατάσταση, βέλτιστη αξιοποίηση 
του διαθέσιμου χώρου και σημαντική εξοικονόμηση 
κόστους. Τα συστήματα στάθμευσης της KLEEMANN 
εξασφαλίζουν επίσης, μειωμένες εκπομπές CO

2
 και 

εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. 

4. Ανυψωτικά συστήματα για άτομα με κινητικούς 
περιορισμούς 

Όπου η τοποθέτηση συμβατικού ανελκυστήρα δεν απο-
τελεί επιλογή, η KLEEMANN έχει αναπτύξει συστήματα 
freeSTAIR που παρέχουν αυτονομία και άνετη πρόσβαση. 
Τα συστήματα freeSTAIR καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο 
και μπορούν να εγκατασταθούν, τόσο σε εσωτερικούς, 
όσο και σε εξωτερικούς χώρους. 

5. Ανελκυστήρες πλοίων

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

6. Λύσεις ανακαίνισης

Για υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, η 
KLEEMANN παρέχει μια σειρά από προσαρμοσμένες 
και συμβατές Υπηρεσίες Ανακαίνισης, από αναβαθμίσεις 
και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, έως μερική ή πλήρη 
ανακαίνιση, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις. Η σειρά 
των προσαρμοσμένων MOD Kits, αναγνωρισμένης ποι-
ότητας και μεγάλης ευελιξίας, προσφέρει πολλαπλές 
λύσεις ανακαίνισης για ανελκυστήρες. Τα εξαρτήματα 
των MOD Kits μπορούν επίσης να επιλεγούν ξεχωριστά, 
ανάλογα με τις μοναδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Το 
τμήμα Υπηρεσιών Ανακαίνισης KLEEMANN στελεχώνεται 
από εξειδικευμένους τεχνικούς με εκτενή εμπειρία στον 
σχεδιασμό και την ανακαίνιση που βρίσκονται δίπλα στον 
πελάτη σε κάθε βήμα του έργου με στόχο εξαιρετικά 
αποτελέσματα, όπως βελτιωμένη απόδοση ή αισθητική, 
πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, κ.ά.

01.3 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

01.2 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 

Δραστηριοποιούμενη με ταχύτητα και ευελιξία, η Εταιρία 

είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα ακόμη και σε 

έργα ιδιαίτερων και υψηλών απαιτήσεων. Η λίστα των 

έργων που έχει αναλάβει η KLEEMANN περιλαμβάνει 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, από την 

Ρωσία και την Κίνα μέχρι την Αυστραλία και τη Χιλή, 

με την κατασκευή ανελκυστήρων προς εγκατάσταση 

σε αεροδρόμια, στάδια, εμπορικά κέντρα, θέατρα, 

βιομηχανίες, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, αλλά 

και σε ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια γραφείων.

Έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση, τόσο για την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων της, όσο και για την ικανότητά 

της να εκτελεί σωστά και έγκαιρα οποιοδήποτε έργο 

ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας του, η KLEEMANN 

αναλαμβάνει και υλοποιεί παγκόσμιας εμβέλειας έργα. 

Χάρη στην ταχύτητα και ευελιξία που χαρακτηρίζουν τις 

λειτουργίες της, η KLEEMANN επιτυγχάνει εξαιρετικά 

γρήγορους χρόνους παράδοσης, ακόμα και σε έργα ειδικών 

απαιτήσεων. Παράλληλα, σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 

της Εταιρίας είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λειτουργικές και αισθητικές 

απαιτήσεις κάθε πελάτη και έργου.

LESNINA XXXL, 
ΣΕΡΒΙΑ/ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ  

HOTEL NAIS, 
NIΣ/ΣΕΡΒΙΑ 

HOTEL NAIS, 
NIΣ/ΣΕΡΒΙΑ 

THE GREEN MARKET PALILULA, 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ/ΣΕΡΒΙΑ 

METRO BUDAPEST (LINE 4) ,
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ/ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας είναι βασικός μας στόχος και τον επιτυγχάνουμε 
επενδύοντας στρατηγικά στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Στο εμπορικό πεδίο, η στρατηγική ανάπτυξης και 
εξωστρέφειας που υιοθετούμε μετουσιώνεται σε στοχευμένες εμπορικές επεκτάσεις. Με αυτούς τους στρατηγικούς 
άξονες να διέπουν το πλάνο δράσης μας, αναπτυσσόμαστε διαρκώς και κατακτάμε ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
των διεθνών αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.
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01.5 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η KLEEMANN, μία από τους πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που ανέπτυξαν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, δεσμεύεται 

για την υψηλή και σταθερή ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Για τον σκοπό 

αυτό, εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας 

και ποιότητας που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

• Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα XI, Ενότητα H1 

• EN ISO 9001: 2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας] 

• EN1090-1:2009 + A1:2011 [Δομικά στοιχεία από χάλυβα και αλουμίνιο (σετ)] 

• EN ISO 10002:2004 [Διαχείριση Ποιότητας - Ικανοποίηση Πελατών] 

• 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% όλα τα σημαντικά 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. 

Στον σχεδιασμό ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων, η KLEEMANN εφαρμόζει 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. 

Στην KLEEMANN, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πελατών, εγκαταστατών και χρηστών - η οποία 

διασφαλίζεται πρωτίστως μέσα από την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας. Τα προϊόντα της Εταιρίας 

φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως το CE marking και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου.

Genius20
Το 2019 πραγματοποιήθηκε το λανσάρισμα του νέου 

πίνακα KLEEMANN Genius20. O εν λόγω πίνακας, ο 

οποίος είναι πιστοποιημένος από τον αναγνωρισμένο 

φορέα Liftinstituut και καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά πρό-

τυπα, αφορά σε όλα τα προϊόντα KLEEMANN με 100% 

εξατομικευμένο software και ανασχεδιασμένο hardware 

και εξοικονομεί μέχρι και 8 ώρες εγκατάστασης. Ο νέος 

πίνακας συνοδεύεται από τεχνολογίες απομακρυσμένης 

διαχείρισης, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα εντο-

πισμού σφαλμάτων και κατάστασης του ανελκυστήρα, 

κλήσεων από το κινητό, χειρισμού του πίνακα από κινητό 

μέσω bluetooth κ.λπ.

 

Trends2020

Μέσα στο 2019 η KLEEMANN παρουσίασε τα νέα σχέδια 

θαλάμων “Trends 2020”, μια δημιουργική προσέγγιση 

στην εσωτερική διακόσμηση των ανελκυστήρων χρη-

σιμοποιώντας σύγχρονες τάσεις. Εμπνευσμένη από 

πραγματικούς ανθρώπους, κτίρια και εικόνες τέχνης, η 

KLEEMANN παρουσιάζει θαλάμους που συνδυάζουν μια 

φρέσκια προσέγγιση μαζί με κορυφαία τεχνολογία και 

λειτουργία, δημιουργώντας ένα εσωτερικό περιβάλλον 

που παράγει θετικά συναισθήματα, καθώς οι χρήστες 

του ανελκυστήρα απολαμβάνουν αυτή τη νέα εμπειρία.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι η 

κινητήρια δύναμη της διαρκούς επιχειρηματικής ανάπτυ-

ξης και γι’ αυτό επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών. Το Τμήμα R&D της Εταιρίας 

παρακολουθεί συστηματικά κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη 

διεθνώς, αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στον 

κλάδο και στην αγορά και με βάση αυτά τα δεδομένα 

προβαίνει στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, αλλά 

και στον σχεδιασμό νέων. 

Εφαρμόζοντας έναν καθετοποιημένο τρόπο ανάπτυξης 

νέων προϊόντων, το τμήμα R&D της KLEEMANN είναι 

ιδιαίτερα ευέλικτο στον σχεδιασμό και τη συνεχή εξέλιξη 

των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον ανελκυστήρα. Όλα 

τα νέα προϊόντα δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες 

- ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των 

χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος πριν από την ένταξή 

του στην παραγωγική διαδικασία. 

Η διαρκής καινοτομία και εξέλιξη των προϊόντων και 

υπηρεσιών αποτελεί διαχρονικά στρατηγικό στόχο της 

KLEEMANN, προκειμένου να δημιουργούμε πάντα τις 

καλύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις για κάθε έργο. 

Ειδικότερα, εντός του 2019:

• Υλοποιήθηκε το πρωτότυπο και εντάχθηκε στην παραγω-

γή η σειρά προϊόντων MRS που περιλαμβάνει προϊόντα 

MR για την αγορά την Κίνας. Η εν λόγω σειρά αφορά σε 

μηχανικό ανελκυστήρα προσώπων με μηχανοστάσιο για 

ωφέλιμo φορτίο 1.000-2.000kg και ταχύτητες 1-2,5m/s, 

με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος με ευ-

ρωπαϊκό σχεδιασμό και ποιότητα το οποίο να μπορεί να 

καλύψει την αγορά της Κίνας, τόσο σε τρόπο χρήσης, όσο 

και σε τιμή. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας μπορεί να 

εξυπηρετήσει, στην τυποποιημένη έκδοσή του, διαδρομή 

μέχρι και 120 μέτρων.

01.4 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

• Συμπληρώθηκε με νέα προϊόντα η κατηγορία Homelifts 

βασισμένη στον EN81.41 (Vertical Lifting Platforms). 

Ιδιαιτέρως, αξίζει να αναφερθούν τα προϊόντα Maison 100H 

και Maison 100Ε, που αντικαθιστούν όλα τα προγενέστερα 

αντίστοιχα προϊόντα. Το προϊόν Maison 100H αποτελεί 

υδραυλικό ανελκυστήρα, ενώ το Maison 100Ε είναι 

ηλεκτρικός ανελκυστήρας με καινοτόμο τρόπο ανάρτησης. 

Και τα δύο προϊόντα συνοδεύονται από ειδική κατασκευή 

θαλάμου που αναρτάται από τη οροφή και έχουν μειωμένο 

χρόνο εγκατάστασης. 

• Μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ο νέος επενδυμένος 

θάλαμος. Ο σχεδιασμός προσφέρει επιπλέον επιλογές 

επένδυσης και υλοποιείται με τρόπο που οδηγεί σε 

μειωμένο χρόνο εγκατάστασης. 

• Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του νέου ανεπένδυτου 

θαλάμου (cabin without claddings) ΚLEEMANN στον 

οποίο έχουν ενσωματωθεί προτάσεις που προέκυψαν 

από το PRO (Product Range Optimazation) Project. Ο 

θάλαμος αυτός σχεδιάστηκε, έχοντας ως βασικό στόχο 

τη δημιουργία ενός προϊόντος με βελτιωμένο λόγο 

κόστους/αξίας, το οποίο θα μπορεί να καλύψει μεγάλο 

εύρος επιλογών για τον πελάτη και θα είναι ευκολότερη, 

τόσο η κατασκευή του, όσο και η εγκατάστασή του. 

Συνεπώς, η εξοικονόμηση κόστους επιτυγχάνεται μέσω 

απλούστερων διαδικασιών παραγωγής (lean flow) και η 

νέα κατασκευή απαιτεί μικρότερο χρόνο εγκατάστασης.

Πιστοί στη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, 

στα προϊόντα της Εταιρίας υπάρχει η δυνατότητα 

εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO
2 
, 

με τη χρήση τεχνολογιών regeneration drive, stand-by-mode 

και φωτισμού LED. 

Η KLEEMANN είναι η πρώτη Εταιρία στην Ελλάδα που εφαρμόζει το eco design στα προϊόντα της, σύμφωνα με 
το ISO 14006. Επίσης, διενεργούμε μελέτες για το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα των προϊόντων μας, 
σύμφωνα με τους κανόνες κατά BREEAM, LEED, VDI 4707-1 και ISO 25745-2. Τέλος, η χρήση τεχνολογίας Inverter στους 
υδραυλικούς ανελκυστήρες εξασφαλίζει πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας και σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρίας σε ερευνητικά προγράμματα, μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα 

“6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ”.

Συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα

Στην KLEEMANN, πιστεύουμε ότι η δουλειά μας πρέπει να ωφελεί το κοινωνικό σύνολο και να παράγει προστιθέμενη 
αξία για την κοινωνία. Συνεργαζόμαστε με σημαντικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας και την προαγωγή καινοτόμων καλών πρακτικών: 

Φορείς και ινστιτούτα

• PLiN Nanotechnology ΑΕ 

• Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) 

• ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

• Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

• ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

• Εργαστήριο Ακτινών Χ, Οπτικού Χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης (XOpTh) του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ 

• Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ 

• Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

• Εργαστήριο προηγμένων υλικών και διατάξεων, του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ 

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

• Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

Νέες προσθήκες στην προϊοντική γκάμα της KLEEMANN
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Πρόκειται για μια καινοτόμα διαδικτυακή υπηρεσία της KLEEMANN η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί κάθε πελάτη. Το Portal πελατών παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρή-

στες να δημιουργούν και να λαμβάνουν, γρήγορα και χωρίς κόπο, σχέδια και οικονομικές προσφορές και να 

παραγγέλνουν τον ανελκυστήρα τους ηλεκτρονικά, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε έργου. Η KLEEMANN 

ανανέωσε τη διαδικασία παραγγελίας, προσφέροντας άμεση σύνδεση μεταξύ των πελατών και του τμήματος 

παραγωγής για engineered-to-order προϊόν. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να εισάγει τις διαστάσεις του φρεατίου, 

ώστε το Portal να δημιουργήσει ακριβή ρεαλιστικά σχέδια 3D και όψεις.

KLEEMANN Portal

01.7 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Στη διαχρονική δέσμευση της KLEEMANN για παραγωγή 
υψηλής ποιότητας προϊόντων, ο ρόλος των προμηθευτών της 
είναι καθοριστικός. Η KLEEMANN αναγνωρίζει τη σημαντική 
συμβολή τους και επιδιώκει να καλλιεργεί μακροχρόνιες 
και αμοιβαία αποδοτικές σχέσεις μαζί τους. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στις 
επιλογές προμήθειας υλικών, η διαχείριση των προμηθειών 
πραγματοποιείται ακολουθώντας καθορισμένες διαδικασίες, 
οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. 

Στην KLEEMANN, η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας 
είναι αδιαπραγμάτευτη. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία 
διενεργεί συστηματικές αξιολογήσεις των προμηθευτών 
της ανά εξάμηνο, προκειμένου να επιβεβαιώνει και να 
διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των ειδών που προμηθεύεται. 
Παράλληλα, οι προμηθευτές με τους οποίους υπάρχουν 
ήδη συμφωνίες συνεργασίας, υπόκεινται κατά καιρούς σε 
επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
την Εταιρία ότι τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τις 
συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των πρώτων υλών. 

Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών, η 
Εταιρία τηρεί κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών. Για την 
ένταξη σε αυτόν, ένας προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, ενώ θετικά 
αξιολογείται η εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης κατά ISO 14001 ή/και Συστήματος Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 
/ ISO 45001:2018.

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών 

Αποτελεί στρατηγική επιλογή της KLEEMANN να στηρίζει 
έμπρακτα την τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης της 
τοπικής επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας να προμηθεύεται 
όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες 
από τοπικούς προμηθευτές. Με την προϋπόθεση να 
τηρούνται τα τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια που διέπουν 
τις διαδικασίες προμηθειών, η Εταιρία δίνει προτεραιότητα 
στις συνεργασίες με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών 
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της 
παραγωγικής της μονάδας στο Κιλκίς και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

Αν και η πλειοψηφία των πρώτων 
και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιεί 
η Εταιρία παράγονται κατεξοχήν σε χώρες 
του εξωτερικού, το ποσοστό των αγορών 
από προμηθευτές εσωτερικού για το 2019, 
είναι 54%, έναντι 46% των αγορών από 
προμηθευτές εξωτερικού.

“

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών 2019 

88%

Στόχος της KLEEMANN είναι η ανάπτυξη του μεριδίου 
αγοράς και αναγνωρισιμότητας που κατέχει διεθνώς 
και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησης των 
πελατών της.
Έχοντας τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο των 
δράσεών μας, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε 
Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης 
Πελατών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002:2004, πάντα 
σε συνάρτηση με τις αρχές του προτύπου ISO 9001:2008 
για τη διασφάλιση ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Παραπόνων έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή 
του Συστήματος και για τον συντονισμό της ομάδας που 
ασχολείται με τα παράπονα.

Ικανοποίηση πελατών

Στην KLEEMANN, αξιολογούμε την εμπιστοσύνη των 
πελατών μας ως ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της 
Εταιρίας. Πιστεύουμε στα μετρήσιμα αποτελέσματα, στις 
πρακτικές ενέργειες και δράσεις. Στο σημαντικότατο πεδίο 
της αξιολόγησης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών 
μας, η Εταιρία εφαρμόζει αξιόπιστες μεθοδολογίες μέτρησης. 

• Θέσπιση και παρακολούθηση δεικτών μέτρησης 
ικανοποίησης (KPIs)

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

01.6 
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

• Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
 Η έρευνα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο σε ένα αντι-

προσωπευτικό δείγμα πελατών, στους οποίους απο-
στέλλονται σχετικά ερωτηματολόγια.

 Παράλληλα με την έρευνα ικανοποίησης πελατών, το 
τμήμα Customer Experience πραγματοποιεί συναντήσεις 
με όλους τους πελάτες που επισκέπτονται την Εταιρία.

• Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα εξυπηρέτησης 
και πελατειακών σχέσεων

 Η Εταιρία διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 
εργαζόμενους όλων των τμημάτων που έχουν άμεση 
επαφή και αλληλεπίδραση με πελάτες. Η εκπαίδευση 
καλύπτει θέματα συμπεριφοράς, επικοινωνίας με πελάτες, 
μεθόδους αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών και 
θέματα ανάληψης ευθύνης και εύρεσης λύσης.

• Βελτίωση διαδικασιών
 Προκειμένου να επαληθεύσει την εμπειρία εξυπηρέτησης 

που προσφέρει από την οπτική του πελάτη, η KLEEMANN 
χρησιμοποιεί το εργαλείο Customer Journey Mapping, που 
της επιτρέπει να εντοπίζει σημεία που πιθανώς χρήζουν 
περαιτέρω βελτίωσης. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται 
και οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 
βελτίωσης, από τις οποίες οι επικρατέστερες εφαρμό-
ζονται, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών 
εξυπηρέτησης πελατών.

Και για το 2019, βρίσκεται σε ισχύ η συμφωνία με συνερ-
γαζόμενη μεταφορική εταιρία, η οποία επιτρέπει στην 
KLEEMANN να αποθηκεύει στις εγκαταστάσεις της υλικά 
άλλων προμηθευτών της. Πλέον, τα φορτηγά της εταιρίας 
της, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούν πολλά κα-
θημερινά δρομολόγια με επιμέρους διαλογή υλικών, αφού 
αυτά συγκεντρώνονται και παραδίδονται σε εβδομαδιαία 
βάση. Η νέα αυτή διαδικασία επέτρεψε στην Εταιρία να 
μειώσει τα δρομολόγια των φορτηγών της και κατ’ επέ-
κταση τους ρύπους τους, συμβάλλοντας στη μείωση του 
εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

& ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

02
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
Στην KLEEMANN, η δέσμευσή μας στις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας 
διέπει κάθε μας πράξη. Όλες οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται με 
σημείο αναφοράς έξι θεμελιώδεις άξονες εταιρικής υπευθυνότητας.



KLEEMANN CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT 2019

21

02.1 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Στην KLEEMANN, η ορθή οργάνωση και διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται του κάθε άξονα Εταιρικής 

Υπευθυνότητας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, υιοθετούμε ένα ετήσιο πλάνο δράσης, 

το οποίο εκπονείται και επικαιροποιείται κάθε φορά με βάση την ανατροφοδότηση από τις διαδικασίες τακτικής 

αναθεώρησης όλων των σχετικών ζητημάτων που εφαρμόζουμε. Σημαντικό εργαλείο για την ορθή εφαρμογή και 

παρακολούθηση των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της KLEEMANN, αποτελεί το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 

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

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008, και από το 2017 σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001:2015

• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και με το πρότυπο ISO 14006 για 

την ενσωμάτωση του eco-design στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

• Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 

• Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και Ικανοποίησης Πελατών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002:2004 

Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης διασφαλίζει τη σφαιρική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

θεμάτων υπεύθυνης εταιρικής λειτουργίας και συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, η KLEEMANN είναι επίσημο μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, CSR Hellas, υποστηρίζοντας τις διάφορες δραστηριότητες του Δικτύου για την προώθηση και τη διάδοση 

των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της με τους 17 Στόχους 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

02.2 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Καθώς έχει αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής των οργανισμών στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, 

όπως η αξιοπρεπής εργασία, η μείωση των ανισοτήτων και η προστασία του περιβάλλοντος, η KLEEMANN συνδέει 

τους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(United Nations Sustainable Development Goals – SDGs), καθώς και με τους υποστόχους αυτών. Στον παρακάτω 

πίνακα αποτυπώνονται οι άξονες εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρίας, σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

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 δεξιότητές, παρέχοντας 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.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 
Η KLEEMANN

• 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 εργάτες. 

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 στον 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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ΜΕΤΟΧΟI
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.4 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ 

Στο πλαίσιο της προαγωγής υγιούς επιχειρηματικής δράσης που συνεισφέρει θετικά και ουσιαστικά στο κοινωνικό 
σύνολο, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η αναγνώριση ως συμμετόχων όλων των κατηγοριών ανθρώπων 
και φορέων που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, θετικά ή αρνητικά, από τη δράση αυτή.

H Εταιρία, έχοντας αναγνωρίσει τις ομάδες συμμετόχων της, επικοινωνεί και αλληλεπιδρά συνεχώς μαζί τους. Μέσω 
της ανοιχτής και διαφανούς επικοινωνίας, καταγράφει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς τους 
και σχεδιάζει το κατάλληλο πλάνο δράσεων για την ανταπόκριση σε αυτά.

1. Οικονομική ανάπτυξη 
και βιωσιμότητα

2. Διαφάνεια και καταπολέμηση 
της διαφθοράς

3. Ποιότητα προϊόντων 
και υπηρεσιών

4. Ικανοποίηση πελατών

5. Έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία

6. Υπευθυνότητα 
προμηθευτικής αλυσίδας

7. Απασχόληση 
και προσέλκυση

8. Ανάπτυξη και εκπαίδευση 
εργαζομένων

9. Ασφάλεια προϊόντων 
και υπηρεσιών

10. Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων

11. Κύκλος ζωής προϊόντων 
και ενεργειακή αποδοτικότητα

12. Κλιματική αλλαγή

13. Διαχείριση αποβλήτων

14. Συμβολή στην κοινωνία

α/α Σημαντικό θέμα Άξονας εταιρικής υπευθυνότητας Σύνδεση με τους παγκόσμιους 
στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ KLEEMANN

Επιχειρηματικό μοντέλο 
και εταιρική διακυβέρνηση

Εταιρικό προφίλ - Αγορά

Ανθρώπινο δυναμικό

Υγεία και ασφάλεια

Περιβάλλον

Κοινωνία

Κανάλια επικοινωνίας Κύρια θέματα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική Διακυβέρνηση»

ΜΕΤΟΧΟΙ • Γενικές Συνελεύσεις
• Τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ
• Ανακοινώσεις Εταιρίας

• Κερδοφορία Εταιρίας
• Μελλοντική απόδοση Εταιρίας
• Εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται 
 η Εταιρία

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ • 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

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

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Με ευθύνη για τους εργαζόμενους»

02.3 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality analysis), ο τρόπος δηλαδή αναγνώρισης, κατανόησης και 
ιεράρχησης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της υπεύθυνης λειτουργίας 
της KLEEMANN. H Εταιρία εμπλουτίζει και διαμορφώνει τη στρατηγική της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να 
λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσω της 
αξιολόγησης των σημαντικών θεμάτων, η Εταιρία στοχεύει στην πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, των πελατών 
και όλων των ενδιαφερομένων μερών της. 
Τα σημαντικά θέματα ανά άξονα εταιρικής υπευθυνότητας για την KLEEMANN και η σύνδεσή τους με τους Παγκόσμιους 
Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνονται παρακάτω: 
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Κανάλια επικοινωνίας Κύρια θέματα

ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

• Επικοινωνία με φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

• Εκδηλώσεις των τοπικών κοινοτήτων
• Επικοινωνία με στελέχη της Εταιρίας

• 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

M.M.E. • Άμεση επαφή και συνεργασία
• Επικοινωνία και ενημέρωση μέσω
 της ιστοσελίδας της Εταιρίας
• Δελτία Τύπου
• Δημοσιεύσεις σε social media
• Συνεντεύξεις - αρθρογραφία στελεχών

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

που αναλαμβάνει η Εταιρία
• Συνεντεύξεις τύπου

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εταιρικό προφίλ»

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Κοινωνικές δράσεις»

Κανάλια επικοινωνίας Κύρια θέματα

ΠΕΛΑΤΕΣ • Εμπορική διεύθυνση και τοπικοί αντι-
πρόσωποι

• 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/εκπαίδευ-

σης πελατών
• Έρευνα ικανοποίησης πελατών

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ • Τμήμα Προμηθειών
• Επισκέψεις και συναντήσεις στις
 εγκαταστάσεις του προμηθευτή 
• Επισκέψεις και συναντήσεις στις
 εγκαταστάσεις μας
• Ετήσια αξιολόγηση απόδοσης προμηθευτών

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

ποσότητες, τιμές, παραδόσεις)
• Αξιοπιστία και προφίλ πελάτη

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ

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

διαμόρφωση νομοθεσίας

• Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σε όλα 
τα επίπεδα

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

• Συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊ-
κά ερευνητικά προγράμματα

• Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, 
φόρουμ και workshops

• Ομιλίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
• Internet
• Σύλλογοι αποφοίτων (alumni) όπου 

είναι μέλη στελέχη της Εταιρίας

• Σύνδεση των ερευνητικών εργαλείων με τη βιο-
μηχανική 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 κύ-
κλο ζωής των προϊόντων

• Εδραίωση μόνιμης συνεργασίας της επιστημονι-
κής κοινότητας με τη βιομηχανία

• Εξασφάλιση εσόδων

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εταρικό προφίλ»

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εταιρικό προφίλ», στην υποενότητα «Συνεργασία με τους 
προμηθευτές»

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Εταιρικό προφίλ»

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική Διακυβέρνηση»

25
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03
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Η παραγωγή προστιθέμενης αξίας για όλους τους συμμετόχους μας 
συνδέεται άμεσα με τον υπεύθυνο τρόπο δραστηριοποιήσής μας σε όλους 
τους τομείς, έχοντας ως βάση την ηθική και διαφανή διακυβέρνηση. 
Εντάσσουμε στην επιχειρηματική μας στρατηγική σημαντικούς ποιοτικούς 
παράγοντες, όπως η ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες πελατών 
και αγορών, η καινοτομία, η συνεχής προϊοντική εξέλιξη και η συνεχής 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως απώτερο στόχο τη 
δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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ΔΙAΡΘΡΩΣΗ ΚOΣΤΟΥΣ
 
• Λειτουργία και συντήρηση παραγωγικών μονάδων, 
 κέντρων συναρμολόγησης και κεντρικών γραφείων
• Κτήση πρώτων υλών 
• Διατήρηση αποθεμάτων, αποθήκευση
• Μισθοδοσία και παροχές προσωπικού
• Υπηρεσίες τρίτων

ΔΙAΡΘΡΩΣΗ ΕΣOΔΩΝ 

• Διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών 
• Υλοποίηση παγκόσμιας εμβέλειας έργων
• Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

03.1 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ* ΤΗΣ KLEEMANN 

Εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις δραστηριότητές μας, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων, τόσο σε οικονομικό, όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η KLEEMANN δίνει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στην 

πλήρη και διαρκή συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρία επιδεικνύει 

μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό απάτης ή 

διεφθαρμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς. Για το θέμα 

αυτό γίνεται ειδική αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας 

που εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους και διέπει 

συνολικά τη δράση μας. Ο Κώδικα Δεοντολογίας γνωστο-

ποιείται και υπογράφεται από όλους τους εργαζόμενους, 

ενώ τα ανώτατα διοικητικά στελέχη δεσμεύονται επιπλέον 

και με συμφωνητικό εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και 

απαγόρευσης ανταγωνιστικής δραστηριότητας. 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη Πολιτική κατά της 

Διαφθοράς και παράλληλα, έχει συσταθεί εταιρική γραμ-

μή whistle-blowing, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να 

καταγγείλει επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά παραβίασης 

του Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλου είδους παραβάσεις. 

Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου 

διενεργεί ανά τριετία εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων 

απάτης και παρέχει σχετικές εκπαιδεύσεις για την αποτε-

λεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Σύγκρουση συμφερόντων & προστασία απορρήτου

Η Εταιρία έχει επιπλέον θεσπίσει Πολιτική σύγκρουσης 
συμφερόντων στην οποία έχει καθοριστεί το πλαίσιο για 
την αποφυγή κάθε περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του ΔΣ ή προσώπων, 
στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει σημαντικές εξουσίες και 
αρμοδιότητες. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή των πολιτικών που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος 
για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, 
την προστασία απορρήτου, την προστασία και προαγωγή 
της πολυμορφίας και διαφορετικότητας, καθώς και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς που ενισχύεται μέσω της 
Πολιτικής καταγγελιών (whistleblowing). 

Σκοπός της Πολιτικής καταγγελιών (whistleblowing) είναι 
ο εντοπισμός και η αποτροπή μη αποδεκτών συμπερι-
φορών μέσω ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας για πράξεις ή 
συμπεριφορές, που θεωρούνται παράνομες ή ανήθικες 
ή αποτελούν παραβίαση του Κώδικα δεοντολογίας. Η 
Εταιρία διασφαλίζει την ανωνυμία του καταγγέλοντα και 
τον προστατεύει από ενδεχόμενα αντίποινα. Τα μέσα 
καταγγελίας είναι τηλεφωνικές γραμμές, κυτία, e-mail 
και ταχυδρομείο.

03.2 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Πλαίσιο διακυβέρνησης και πολιτικές

Η KLEEMANN, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και παράλληλα, 
μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση, θέτει τις βάσεις για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει έχει ως στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, καθώς και την 
ανάπτυξη κάθε προοπτικής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ KLEEMANN

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Γενικός Διευθυντής

Εσωτερικός Έλεγχος

Νομικό Τμήμα

Εμπορική
Διεύθυνση

Διεύθυνση
Εξυπηρέτησης

Πελατών

Διεύθυνση
Ανθρωπίνου
Δυναμικού

Διεύθυνση
Εργοστασίων

Διεύθυνση
Logistics

& Digital Innovation

Οικονομική
Διεύθυνση

ΚΡΙΣΙΜΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

• Κατασκευαστικός 
 κλάδος
• Προμηθευτές
• Εκπαιδευτικά 
 ιδρύματα
• Φορείς έρευνας 
 και ανάπτυξης
• Φορείς διασφάλισης 
 ποιότητας
• Εξειδικευμένοι 
 συνεργάτες

• Ένας από τους 
 σημαντικότερους
 κατασκευαστές 
 ανελκυστήρων στην 
 Ευρωπαϊκή και την 
 παγκόσμια αγορά
 παρέχοντας κάθε τύπο
 ανελκυστήρα για οικιακή  
 ή εμπορική χρήση,
 για πρόσωπα ή
 φορτία καθώς επίσης
 ανυψωτικά συστήματα,
 κυλιόμενες σκάλες 
 και διαδρόμους,
 ανελκυστήρες πλοίων
 και υποσυστήματα
 ανελκυστήρων.

• Ευρύτερη γκάμα 
 προϊόντων παγκοσμίως. 
•Ειδικοί στα ειδικά έργα 
• Design παγκόσμιου 
 κύρους
• Οι ταχύτεροι χρόνοι 
 παράδοσης για 
 στάνταρ προϊόντα
• Δίκτυο πωλήσεων σε 
 περισσότερες από 
 100 χώρες

• Υψηλό επίπεδο 
 εξυπηρέτησης πελατών
• Customer Journey 
 Mapping
• Υλοποίηση ερευνών 
 ικανοποίησης πελατών
• Ομάδα Customer 
 Experience 
 Ambassadors
• Σύστημα Διαχείρισης 
 Παραπόνων 
• KLEEMANN Portal

• Αρχιτέκτονες
• Εγκαταστάτες
• Κατασκευαστικές 
 εταιρίες
• Πολυεθνικές εταιρίες
• Σύμβουλοι
• Τελικοί χρήστες 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Κεντρικά γραφεία
• Παραγωγικές 
 εγκαταστάσεις
• Κέντρα 
 συναρμολόγησης
• Εμπορικές εταιρίες

• ΜΜΕ
• Συμμετοχή 
 σε εκθέσεις
•Συμμετοχή σε δίκτυα 
 και φορείς 
•Ενημερωτικές 
 καμπάνιες

* Business model canvas generation by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur
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Τη συμμόρφωση
με το εκάστοτε ισχύον
νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο

Την αξιοπιστία της
δημοσιευμένης
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης

Την αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνων

Στο πλαίσιο του έργου της, η Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου διενεργεί αξιολόγηση ενδεχόμενων κινδύνων 

και καταρτίζει ετήσιο πλάνο ελέγχου, το οποίο υπόκειται 

στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πλάνο 

ελέγχου είναι σχεδιασμένο να αναγνωρίζει και να αξιολογεί 

κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα 

οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας. Βάσει αυτού, 

η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ελέγχους 

σε όλο το εύρος των εταιρικών δραστηριοτήτων. Κατά 

την τελευταία τριετία διενεργήθηκαν έλεγχοι στα πεδία 

της εταιρικής διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας, της Υγείας & Ασφάλειας, και του 

Περιβάλλοντος. 

Στο οικονομικό πεδίο, η Εταιρία έχει θεσπίσει κατάλληλες 

δομές, διαδικασίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς για 

την έγκαιρη αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, που 

ενδέχεται να ανακύψουν σχετικά με τη σύνταξη ατομικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Σε τομείς με 

υψηλό βαθμό κινδύνου εφαρμόζονται ειδικές πρακτικές και 

δράσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν από τον Εσωτερικό 

Έλεγχο οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις κινδύνου και να 

υπάρξει ορθή διαχείρισή τους από τη Διοίκηση.

03.4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στο πλαίσιο της ορθής και αποτελεσματικής εταιρικής 
διακυβέρνησης, στην KLEEMANN εφαρμόζουμε 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει:

03.3 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

03.5 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το έτος για τον Όμιλο KLEEMANN. 
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 ανήλθε σε € 134,3 εκ. έναντι € 126,8 εκ. παρουσιάζοντας 
αύξηση 5,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε € 3,2 εκ. από € 4,2 εκ. το 2018 ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε 
σε € 7,6 εκ. από € 7,5 εκ.. Το αντίστοιχο περιθώριο για τα κέρδη προ φόρων ανήλθε σε 2,4% από 3,3% ενώ το 
ΕBITDA σε 5,7% από 5,9% το 2018.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε € 0,5 εκ. από € 2,4 εκ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018, με το περιθώριο να ανέρχεται σε 0,4% από 1,9%. 

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

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται κατά € 2 εκ. από δαπάνες οι οποίες χαρακτηρίζονται έκτακτες και 
μη επαναλαμβανόμενες, όπως έκτακτες αποζημιώσεις και λοιπές προβλέψεις έκτακτων κινδύνων, με συνέπεια η 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης να έχει επιβαρυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό του αναμενόμενου, βάσει των 
συνήθων δαπανών από την λειτουργική δραστηριότητα.

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις το 2019 σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
και παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση λόγω της επίδρασης του Covid-19, η Διοίκηση για το 2020 αναμένει τη 
διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, ενώ ο Όμιλος συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές 
που εμφανίζουν προοπτικές.

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών) 83.024.950 80.071.155

Λειτουργικά κέρδη (EBIT) (434.521) 568.321

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων καθαρά 4.054.484 1.354.374

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 3.163.648 1.204.444

Ίδια κεφάλαια 61.714.722 58.520.637

Σύνολο επενδύσεων 3.978.435 1.824.244

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 113.464.998 104.796.205

Χορηγίες (επενδυτικές, ερευνητικές, ανάπτυξης κ.ά.) 192.101 150.052

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ) 2019 2018

Την αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητα
των εργασιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό 

όργανο της Εταιρίας. Είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της 

επιχειρηματικής στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης 

της Εταιρίας, αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην 

εταιρική διοίκηση, και μεριμνά για την τήρηση των αρχών 

και πρακτικών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί το σύνολο της εταιρικής 

διοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να 

λάβει αποφάσεις και να διασφαλίσει ότι κάθε εταιρική 

ενέργεια συμβαδίζει με τη στρατηγική, το όραμα και τις 

αρχές της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της KLEEMANN δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως 

ζητήματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία και προστασίας 

του περιβάλλοντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει 

υπόψη όλα τα θέματα που εγείρονται από τις Διευθύνσεις, 

τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Για 

κάθε διαπιστωμένη αδυναμία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, διασφαλίζεται ότι η Διοίκηση λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατεξοχήν 

άτομα με εκτενή εμπειρία και κατάρτιση στον κλάδο 

δραστηριοποίησης της Εταιρίας, αλλά και στα επιμέρους 

αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

Πρόεδρος 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

Αντιπρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Μέλος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ

Μέλος 

ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ

Μέλος
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04
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Tο πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας, με καίρια 
συμβολή στην ανάπτυξη και την επιτυχία της, είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό μας. Η στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που 
υιοθετούμε διέπεται από τις αξίες και αρχές μας, όπως αυτές εκφράζονται 
στον Κώδικα Δεοντολογίας. Οι πολιτικές της Εταιρίας εστιάζουν στην 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων, στη διασφάλιση 
της ισότητας με παροχή ίσων ευκαιριών και στην προώθηση 
της ουσιαστικής συνεργασίας. 
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04.1 
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ KLEEMANN 

Η υψηλή επιχειρησιακή απόδοση επιτυγχάνεται μόνο μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. 
Διαχρονικός στόχος της KLEEMANN είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της ένα περιβάλλον εργασίας που 
χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό και την απουσία διακρίσεων και διακρίνεται για τις ίσες ευκαιρίες και τις δυνατότητες 
συνεχούς εξέλιξης που είναι διαθέσιμες προς όλους.

04.2 
ΔΙΚΑΙΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κώδικας Δεοντολογίας

Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της KLEEMANN, 

με δραστηριοποίηση σε διαφορετικές χώρες και η αύξηση 

των απασχολούμενων στον Όμιλο, κατέστησε αναγκαία τη 

θέσπιση ενός συνόλου αρχών και κανόνων που διέπουν τη 

λειτουργία του Ομίλου, με τη μορφή ενός Κώδικα Δεοντολογίας. 

Βασικός στόχος της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας 

είναι η προαγωγή της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της 

αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού. 

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 όσοι ενεργούν εκπροσωπώντας τον Όμιλο, σε 

όποια χώρα και αν απασχολούνται.

Ο Κώδικας αναθεωρείται και επικαιροποιείται, εφόσον 

χρειάζεται, κάθε δύο με τρία χρόνια. Με την ολοκλήρωση 

κάθε αναθεώρησης, η Ομάδα Ηγεσίας (Leadership Team), 

η οποία αποτελείται από τα Διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρίας, μεριμνά για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης 

έκδοσης σε όλους τους εργαζόμενους. 

Ανθρώπινα και Εργασιακά Δικαιώματα

Η KLEEMANN αναγνωρίζει και σέβεται 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, η Εταιρία επιδιώκει, 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, με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος και 

την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

• Την κατάρριψη των στερεοτύπων που περιορίζουν τις 

γυναίκες σε συγκεκριμένους εργασιακούς ρόλους και την 

πρόσληψη γυναικών σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, 

με προοπτικές εξέλιξης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2019 2018

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό προσωπικό 822 221 1.043 850 217 1.067

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 789 211 1.000 833 203 1.036

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 15 5 20 21 10 31

Πλήρους απασχόλησης 819 218 1.037 850 213 1.063

Μερικής απασχόλησης 3 3 6 - 4 4

Άλλο (πρακτική άσκηση) 15 2 17 - - -

2019 2018
1.043 εργαζόμενοι 1.067 εργαζόμενοι

Άνδρες 822

Γυναίκες 221

Άνδρες 850

Γυναίκες 217

Διαχρονικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων στην Εταιρία προέρχεται από τις περιοχές 
του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εγγύτητα με τις κεντρικές 
παραγωγικές εγκαταστάσεις της, αλλά αποτελεί πρωτίστως συνειδητή στρατηγική επιλογή 
στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Για το 2019, επί του συνόλου των εργαζόμενων 
της KLEEMANN, το 62% είναι από το Κιλκίς και το 33% από τη Θεσσαλονίκη.

“

Προάσπιση της διαφορετικότητας στην πράξη

Διαπιστώνοντας σημαντική δυσκολία στην εύρεση ικανών 

στελεχών, ειδικά μηχανικών, για να στελεχώσουν τις 

πωλήσεις εκτός Ελλάδας, από το 2004 η KLEEMANN 

αποφάσισε να επιδιώξει τη συστηματική αξιοποίηση γυναικών 

μηχανικών στην εμπορική διεύθυνση. Στο παρελθόν, οι 

επικεφαλής των εμπορικών τμημάτων αντιμετώπιζαν με 

επιφύλαξη την κάλυψη αυτών των θέσεων από γυναίκες, 

λόγω των θεωρητικά αντικειμενικών δυσκολιών που θα 

αντιμετώπιζαν (π.χ. πολύ συχνά ταξίδια). Κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας στελέχωσης, όμως, διαπιστώθηκε ότι πολλές 

υποψήφιες είχαν και τις ικανότητες, αλλά και τη διάθεση 

να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω προκλήσεις. Έτσι, η 

Εταιρία ξεκίνησε από το 2004 να θέτει σε προτεραιότητα 

τις προσλήψεις γυναικών σε θέσεις μηχανικών και όχι 

μόνο, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 2018

Στην Εταιρία 21,2% 20,4%

Στη Διοίκηση 38,7% 27,7%

Στις Πωλήσεις 46,9% 44,2%

H Εταιρία έχει διαπιστώσει σημαντικά οφέλη από την 

πρόσληψη γυναικών με πτυχίο μηχανικού:

• Διπλασιάστηκε ουσιαστικά η δεξαμενή ικανών  

υποψηφίων.

• Μειώθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των 

τμημάτων για νέους εργαζόμενους.

• Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας εμπλουτίστηκε 

με μια ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

• Επήλθε ισορροπία μέσα στα τμήματα.
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Από την ίδρυση της KLEEMANN μέχρι σήμερα, η ανοιχτή 
και άμεση επικοινωνία αποτελεί τη βάση πάνω στην 
οποία χτίζουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και την άψογη 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, τόσο κάθετα, όσο και 
οριζόντια. 

Παράλληλα με την επικοινωνία, ενθαρρύνεται ο διάλογος 
και η εποικοδομητική κριτική μεταξύ των τμημάτων, με στόχο 
τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά και της επιχειρησιακής 
καθημερινότητας. Τα σημαντικότερα κανάλια εσωτερικής 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε στην KLEEMANN είναι:

• Μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των εργαζόμενων και 
των επικεφαλής των διευθύνσεων/ τμημάτων της 
Εταιρίας, ανά παραγωγική εγκατάσταση. 

• Μηνιαίες συναντήσεις με την Ανώτατη Διοίκηση στα 
υποκαταστήματα της Εταιρίας.

• Μηνιαία συμβούλια με συμμετοχή της Ανώτατης 
Διοίκησης και των Προϊσταμένων, όπου συζητούνται 
οι στόχοι και η πορεία κάθε τμήματος, καθώς και οι 
ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον.

• Μηνιαίες συναντήσεις της Ομάδας Ηγεσίας. 

Η KLEEMANN στηρίζει έμπρακτα προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργα-
σίας, 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, όπως στο πρό-
γραμμα Genco, στις ομάδες εργασίας με θέμα “ELN on Empowerment and Inclusion”, καθώς και στην Πρωτοβουλία 
“Equality pays off 2020 Initiative” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την καλή πρακτική “Diversity and Gender Equality”, 
ενώ επιλέχθηκε ανάμεσα σε 10 εταιρίες ως η ειδική για να παρουσιάσει τα σχετικά θέματα. Επίσης, η Εταιρία έχει 
συμμετάσχει στην πρωτοβουλία “MENA”, η οποία είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών της ενσωμάτωσης 
γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 

04.3 
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• 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, 
μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού που χρήζει 
άμεσης αντιμετώπισης.

• Έρευνες ικανοποίησης 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.

04.4 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

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

Προσέλκυση και επιλογή

Η Εταιρία επιδιώκει να προσελκύει άρτια καταρτισμένα και 
εκπαιδευμένα άτομα με υψηλού επιπέδου επαγγελματικά 
προσόντα και προσωπικά χαρακτηριστικά. Αναζητούμε 
ανθρώπους που ενστερνίζονται το όραμα, τις αξίες, τη 
στρατηγική και την κουλτούρα της KLEEMANN. Η επιδίωξή 
μας αυτή εκφράζεται μέσα από την Πολιτική Προσέλκυσης 
και Επιλογής, Ένταξης και Αποχώρησης, στην οποία  
αποτυπώνεται ο τρόπος προσέλκυσης και επιλογής των 
κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και οι διαδικασίες διαχείρισης 
τυχόν αποχώρησης εργαζόμενου από την Εταιρία.

Προσλήψεις/ Αποχωρήσεις

Αξιολόγηση της απόδοσης 

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης που 
συμβαδίζει πλήρως με το όραμα, την αποστολή, τις 
αξίες και την κουλτούρα της. Η Αξιολόγηση Απόδοσης 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αφορά σε όλους 
ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους της Εταιρίας. Σκοπός 
της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης είναι να προάγει την 
ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη 
των ανθρώπων μας και επιδιώκουμε να αναγνωρίζουμε τη 
συνεισφορά τους στα θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα 
της Εταιρίας. 

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Αξιολόγησης Απόδοσης του 
ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιούνται ατομικές 
συναντήσεις προόδου, όπου διαπιστώνονται περιοχές προς 
βελτίωση και περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης προόδου μεταξύ του εργαζόμενου 
και του άμεσου προϊστάμενού του, συζητείται η πορεία 
υλοποίησης του Πλάνου Ανάπτυξης του εργαζόμενου και 
προσδιορίζονται συγκεκριμένα βήματα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη κάλυψη κάθε ανάγκης 
(σεμινάριο, on the job training, coaching, e-learning, 
συμμετοχή σε project). Η KLEEMANN επενδύει συστηματικά 
στην εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς αυτή συμβάλλει 
ουσιαστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και την 
προσωπική τους ικανοποίηση και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί 
την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας. 

Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρέχονται στους 
εργαζόμενους ποικίλουν ως προς το είδος και το περιεχόμενο. 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην 
Εταιρία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

• Εκπαιδεύσεις που καλύπτουν ανάγκες σε τεχνικές 
δεξιότητες.

• Εκπαιδεύσεις που καλύπτουν ανάγκες σε μη τεχνικές 
δεξιότητες (soft skills).

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται με μία από τις παρακάτω 
μορφές:

• Ανοικτά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται 
από εξωτερικό φορέα στον χώρο του.

• Ενδο-επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης που 
παρέχονται από εξωτερικό φορέα στον χώρο της 
Εταιρίας.

• Εσωτερικές εκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από 
εκπαιδευτές-στελέχη της Εταιρίας.

• E-learning.
• Οn the job training.

2019 2018

Άνδρες   Γυναίκες Άνδρες   Γυναίκες

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές

Ανώτερα Στελέχη

Υπάλληλοι

Εργοδηγοί και 
Εργατικό Προσωπικό

6   6   

10   22   

41 34

210 289

586 541

1   1   

2 7

7 6

175 156

12 12

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ/ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

2019 2018

Προσλήψεις 117

Αποχωρήσεις 122
(πχ. σύνταξη, 
λήξη σύμβασης)

Προσλήψεις 102

Αποχωρήσεις 39
(πχ. σύνταξη,
λήξη σύμβασης)
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04.5 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η αναγνώριση της επίδοσης των εργαζομένων εκφράζεται και μέσω των πρόσθετων παροχών που τους προσφέρονται, 
πέραν όσων προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:

• Πρόσθετη 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 Playroom
• Παροχή επιδοτούμενου γεύματος σε οργανωμένο εστιατόριο της Εταιρίας
• Ιατρείο
• Happy Benefits
• 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
• Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας για νέες μητέρες
• Δώρα γάμου, γέννησης τέκνων
• Επιβράβευση παιδιών εργαζομένων για επιτυχία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ & αριστούχων παιδιών
 εργαζομένων σε Γυμνάσιο - Λύκειο
• Δυνατότητα πρακτικής άσκησης παιδιών εργαζομένων
• Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές

Επιπλέον, η KLEEMANN εφαρμόζει Πολιτική Επιβραβεύσεων, στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζονται η αφοσίωση, 
οι νέες ιδέες, η θετική στάση και συμπεριφορά και τα καλά αποτελέσματα των εργαζόμενων. Η αναγνώριση δείχνει 
στους εργαζόμενους ότι η καθημερινή τους εργασία και συνεισφορά εκτιμάται από την Εταιρία, δημιουργώντας έτσι 
έναν ενάρετο κύκλο θετικής ανατροφοδότησης.

Προώθηση της εξ’ αποστάσεως εργασίας με στόχο το 70% του διοικητικού 

προσωπικού να εργάζεται κυρίως απομακρυσμένα, με φυσική παρουσία 

στην Εταιρία από 4 έως 10 μέρες τον μήνα.

Στόχος 2020

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα μαθήματα ξένων γλωσσών, 
τα οποία παραδίδονται, είτε από καθηγητές στους χώρους 
της Εταιρίας, είτε από φροντιστήρια ξένων γλωσσών στους 
χώρους τους. Σημαντικό κομμάτι της δια βίου μάθησης των 
εργαζόμενων αποτελούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα, 
τα οποία επιδοτούνται σε κάποιο ποσοστό, αναλόγως 
της συνάφειάς τους με το αντικείμενο εργασίας. Όλοι οι 
εργαζόμενοι της Εταιρίας, ανάλογα με τη θέση εργασίας 
τους, λαμβάνουν εξειδικευμένη προϊοντική εκπαίδευση 
90 ωρών. Η εκπαίδευση αυτή χωρίζεται σε 2 βαθμίδες. 
Η βαθμίδα Ι είναι η βασική επαφή των εργαζόμενων με 
το προϊόν της Εταιρίας, τον ανελκυστήρα και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του. Η βαθμίδα ΙΙ αποτελεί μια πιο πλήρη 
και λεπτομερή παρουσίαση του ανελκυστήρα και της 
λειτουργίας του.

Πρόγραμμα καθοδήγησης Coaching

Το 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή προγράμματος καθοδήγη-
σης “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 ευθυ-
γράμμισης των στόχων και δράσεων των εργαζόμενων, 
στην υιοθέτηση μιας κοινής κατεύθυνσης. Υποστηρίζεται 
ενεργά ο συντονισμός των ενεργειών και καλλιεργείται η 
κουλτούρα breakthrough, για την απόδοση εξαιρετικών 
αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα του “Coaching” είναι η 
αυτογνωσία και επίγνωση των κινήτρων κάθε εργαζόμε-
νου, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του και η μέγιστη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, η αποτελεσματική δι-
αχείριση 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 2019, υλοποιή-
θηκαν σημαντικές ενέργειες, όπως coaching classrooms για 
το σύνολο του διοικητικού προσωπικού, τους εργοδηγούς και 
τους ομαδάρχες παραγωγής, καθώς και mini Breakthrough 
Thinking Workshops για το σύνολο των εργαζομένων 
παραγωγής. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια 
ήταν o σχεδιασμός και η υλοποίηση Breakthrough Thinking 
Orientation Workshops, τα οποία παρακολούθησαν εξ απο-
στάσεως οι νέοι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Συνολικά, εντός του 2019, υλοποιήθηκαν 
11.309 ώρες εκπαίδευσης σε όλες τις 
ιεραρχικές βαθμίδες εργαζομένων.

Εξαγωγές 0,4%

Ποιοτικός Έλεγχος 0,4%

Μηχανογράφηση 0,7%

Οικονομικά 2,1%

Υγεία και Ασφάλεια 4,7%

Παραγωγή 19,9%

Άλλο 71,8%

Ποιοτικός Έλεγχος 0,1%

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 0,1%

Μηχανογράφηση 0,8%

Οικονομικά 1,6%

Υγεία και Ασφάλεια 5,7%

Παραγωγή 13,3%

Άλλο 78,4%

2019 2018

“
Κατανομή ωρών εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα 

39
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05
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στην KLEEMANN, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, 
επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης
των εργαζομένων, καθώς και σε μέτρα πρόληψης και προστασίας.

40
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05.1 
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ 

Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας, τόσο για τους εργαζομένους μας, 
όσο και για τους συνεργάτες και για κάθε εμπλεκόμενο, στους χώρους εργασίας και στο σύνολο των εγκαταστάσεών 
μας. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε υιοθετήσει και ακολουθούμε 9 συγκεκριμένες αρχές πρόληψης.

Η Εταιρία έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

• 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 άλλων 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 ευαισθητοποίηση 
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.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
απαιτούν ολοκληρωμένη και πολύπλευρη αντιμετώπιση, 
από το 2012 εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης της 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), το οποίο 
κατά το 2019 πιστοποιήθηκε επιτυχώς, βάσει του διεθνούς 
προτύπου ISO 45001:2018. 

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας

Κατ’ εφαρμογή του ΣΔΥΑΕ, σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση 
της Εταιρίας έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 
που απαρτίζεται από εκπρόσωπους των εργαζόμενων, τον 
τεχνικό ασφαλείας, τον Υπεύθυνο διαχείρισης συστήματος 
ISO 45001 και τον εκπρόσωπο της Διοίκησης.
Στόχος κάθε επιτροπής είναι να εμπλέκει ενεργά τους 
εργαζόμενους, μέσω συχνών διαβουλεύσεων και ενεργής 
συμμετοχής τους στις δραστηριότητές της. 

Ομάδες Υγείας και Ασφάλειας 

Παράλληλα με την Επιτροπή, σε κάθε παραγωγική μονάδα 
της Εταιρίας υπάρχει και η Ομάδα Υγείας και Ασφάλειας. 
Βασικός ρόλος των εθελοντικών αυτών ομάδων είναι 
να εντοπίζουν άμεσους κινδύνους και να μεριμνούν για 
την εξάλειψή τους. Στις Ομάδες Υγείας και Ασφάλειας 
συμμετέχουν συνολικά περισσότερα από 35 άτομα, ενώ 
στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι 
των παραγωγικών μονάδων. 

Επιθεωρήσεις και συνεχείς έλεγχοι 

Σε μηνιαία βάση, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη των Ομάδων 
Υγείας και Ασφάλειας κάθε παραγωγικής εγκατάστασης 
πραγματοποιούν συναντήσεις. Οι Επιτροπές Υγείας και 
Ασφάλειας, μεταξύ των άλλων, πραγματοποιούν τακτικές 
επιθεωρήσεις όλων των χώρων των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων, τέσσερις φορές τον χρόνο. Επιθεωρήσεις 
στους χώρους εργασίας πραγματοποιούνται επίσης και από 
τον Τεχνικό Ασφαλείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τους 
Διευθυντές τμημάτων, καθώς και από τους προϊστάμενους 
τμημάτων που επιθεωρούν τους χώρους ευθύνης τους 
μία φορά την εβδομάδα. Συνδυαστικά, οι επιθεωρήσεις 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα, που επιτυγχάνονται, 
διατηρούνται σε βάθος χρόνου και βελτιώνονται.

Διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων

Με απώτερο στόχο την ολική πρόληψη και τον μηδενισμό 
εμφάνισης ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, στην 
KLEEMANN έχουμε υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες:

• Διαδικασία έρευνας ατυχήματος και παραλίγο 
ατυχήματος

• Διαδικασία αντιμετώπισης εργατικού ατυχήματος
• Παροχή Α βοηθειών ή ιατρικής φροντίδας

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

Βραβεύσεις και διακρίσεις της Εταιρίας

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης της Υγείας και 
Ασφάλειας, η Εταιρία διακρίθηκε από το θεσμό Health 
and Safety Awards 2019 με τη βράβευσή της σε τρεις 
διαφορετικούς τομείς:

Συνδυαστικά με τις Αρχές Πρόληψης, η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της KLEEMANN, αποτυπώνει τη δέσμευση 
της Εταιρίας για την εξάλειψη των κινδύνων στους εργασιακούς χώρους και τη διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης 
σε όλους τους εργαζομένους.

Απόσπασμα από την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της KLEEMANN

05.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

TOΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Υγιής & Ευχάριστος 
Εργασιακός Χώρος

Ευαισθητοποίηση Επισκεπτών 
& Πελατών στην Υ&Α

Αξιολόγηση
& Παραμετροποίηση Νέων 
Εργασιακών Κινδύνων

more info:
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στο https://kleemannlifts.com/el/company/sustainability/health-and-safety
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05.3
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ερευνητικό πρόγραμμα Q-Conpass 

Η KLEEMANN ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού 

ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού, επιχειρείται μέσα από την εισαγωγή 

κινητών ρομποτικών μονάδων δίπλα στους εργαζόμενους, 

η σύνδεση των σημερινών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

με τη ψηφιακή παραγωγή, για εξοικονόμηση πόρων 

(digital, virtual and resource – efficient factories), τόσο 

μέσα από τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ποιοτικού 

ελέγχου, όσο και μέσα από την εξασφάλιση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και υγείας για τους εργαζόμενους 

σε αυτή. Ειδικότερα, κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε 

συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, έγινε καταγραφή 

των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος και 

καθορίστηκαν τα σενάρια χρήσης.

Εκπαίδευση εργαζόμενων 

Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης 

και ευαισθητοποίησης σε ετήσια βάση λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των Τεχνικών 

Ασφαλείας, καθώς και τις καταγεγραμμένες ανάγκες των 

εργαζόμενων. 

Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για μία εβδομάδα 

στο αντικείμενο της εργασίας τους από τον εργοδηγό, τον 

Τεχνικό Ασφαλείας και τον ομαδάρχη νεοεισερχομένων. 

Επίσης, για την πλήρη ενημέρωσή τους λαμβάνουν το 

εγχειρίδιο υγείας και ασφάλειας που περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατά τη διάρκεια του 

2019, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξειδικευμένες 

εκπαιδεύσεις: 

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

Για το σύνολο των εργαζομένων μας, μέσα στο 2019 

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας 

και ασφάλειας ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 7 σεμινάρια, στα οποία 

συμμετείχε περισσότερο από το 65% των εργαζόμενων.

Εκπαίδευση στην ορθή χρήση ΜΑΠ 

Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στην αναγνώριση, 

ρύθμιση και αποθήκευση των ΜΑΠ, για το πώς, πότε και 

γιατί πρέπει να τα χρησιμοποιούν, καθώς και πότε πρέπει 

να επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται. 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Το σύνολο των εργαζόμενων εκπαιδεύεται και στην 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

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.

Εντός του 2019, σχεδιάσαμε τη δημιουργία ομάδας 

πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε 

περιόδους αργίας της Εταιρίας. Πραγματοποιήθηκε ήδη η 

πρώτη εκπαίδευση της ομάδας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δράσεις πρόληψης

Δεδομένης της μεγάλης βαρύτητας που αποδίδει στα 

θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η KLEEMANN 

επενδύει έμπρακτα σε σχετικά μέσα και δράσεις πρόληψης. 

Ειδικότερα, εντός του 2019, η Εταιρία:

• Υλοποίησε με επιτυχία την ανάπτυξη εφαρμογής (app–

software) μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαχείριση 

όλων των εργασιών που αφορούν στην Υγεία και την 

Ασφάλεια με προτεραιότητες και χρόνους. 

• Προχώρησε σε αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών 

κινδύνων στους χώρους εργασίας. Οι ψυχοκοινωνικοί 

κίνδυνοι προκύπτουν από προβληματικό σχεδιασμό, 

οργάνωση και διαχείριση της εργασίας, καθώς και από 

μη υγιές κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας και ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά και 

κοινωνικά αποτελέσματα, όπως εργασιακό άγχος, 

εργασιακή εξουθένωση ή κατάθλιψη.

Τέλος, στο πλαίσιο της πρόληψης, η Εταιρία πραγματοποιεί 

κάθε χρόνο ιατρικές εξετάσεις για όλους τους εργαζόμενους, 

ενώ παράλληλα σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις και 

προγράμματα για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και 

χώρων εργασίας.

Διαχείριση υπεργολάβων, συνεργατών και επισκεπτών

Στην KLEEMANN, η βαρύτητα που δίνουμε στην προστασία 

της υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν περιορίζεται 

στο προσωπικό μας, αλλά αφορά σε όλα τα πρόσωπα που 

επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας για οποιονδήποτε 

λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, 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.
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(ΑΠ) = χ 100.000.000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(AIR) = χ 100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

05.4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προκειμένου να αξιολογείται η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των δράσεων πρόληψης στον τομέα της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στην KLEEMANN καταγράφεται και παρακολουθείται ο δείκτης AIR (Accident 
Incident Rate). Επίσης, καθορίστηκε ο νέος δείκτης παρακολούθησης Ατυχημάτων και Περιστατικών (ΑΠ), o οποίος 
προσδιορίζεται με world class benchmarking (>3,5).

Η διακύμανση του δείκτη εξαρτάται από τα ατυχήματα - περιστατικά, αλλά και από τον αριθμό των εργαζόμενων. 
Η καλή απόδοση αποτυπώνεται με μείωση του δείκτη.

O δείκτης AIR ατυχημάτων για το 2019 είναι 6,6 έναντι 8,05 του 2018. 

Ο δείκτης AIR περιστατικών για το 2019 είναι 13,36 έναντι 12,65 του 2018.

Ο δείκτης AΠ για το 2019 είναι 2,8.

Για την KLEEMANN, διαρκής και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι τα μηδενικά (0) ατυχήματα στην εργασία.

Στόχοι 2020

• Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων που εργάζονται απομακρυ-

σμένα (mobile) για τους ασφαλείς τρόπους εργασίας: εργονομία, 

διαχείρισης χρόνου, διατροφή, ψυχολογία. 

• Συνέχιση της μελέτης για τη δημιουργία σχεδίου διαχείρισης της 

Ασφαλούς Γήρανσης Εργατικού Δυναμικού της επιχείρησης. Στό-

χος είναι να μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να καταρτι-

στεί ένα σχέδιο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε 

μετά την ηλικία των 55 ετών να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 

θα ασκούν τα καθήκοντα τους με ασφάλεια, τόσο σωματική, όσο 

και ψυχική. 

• Ολοκλήρωση της δράσης «εντοπισμός και αξιολόγηση ψυχοκοι-

νωνικών κινδύνων». Στόχος να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν 

οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που προκαλούνται από την εργασία 

και το εργασιακό περιβάλλον. 

• Εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος Q-Conpass στο εργο-

στάσιο των θαλάμων και εγκατάσταση robot με ΑΙ για τον έλεγχο 

και τη διόρθωση της εργονομίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
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Κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας
(kWh)

3.068.902 2.905.479

2018 2019

Κατανάλωση
φυσικού αερίου
(kWh)

4.184.570 4.154.033

2018 2019

Κατανάλωση
diesel
(lt)

Εκπομπές
CO

2

(tn)

55.146 37.496

2018 2019

Αναγνωρίζουμε την παγκόσμια εμβέλεια και τις επαπειλούμενες καταστροφικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε όλο το εύρος των οικονομικών και παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων και της ζωής στον πλανήτη και αναλαμβάνουμε τον 
ρόλο που μας αναλογεί, ώστε οι δραστηριότητές μας να μην επιβαρύνουν την 
κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, θέτουμε μετρήσιμους στόχους συνεχούς βελτί-
ωσης, κατανεμημένους σύμφωνα με τους τρεις ακόλουθους περιβαλλοντικούς 
άξονες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της Εταιρίας. 

1

2

3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Eνέργεια 
και εκπομπές

Προστασία φυσικών 
πόρων & οικολογικός 
σχεδιασμός προϊόντων

Διαχείριση 
αποβλήτων

06.1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης εμφορείται από την περιβαλλοντική υπευ-
θυνότητα. Η δέσμευση της Εταιρίας μας για υπεύθυνη συμπεριφορά και υιοθέτηση στρατηγικών ανάπτυξης που 
μειώνουν το αντίκτυπο στο περιβάλλον, αποτυπώνεται με σαφήνεια στην Πολιτική Περιβάλλοντος που εφαρμόζουμε.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Περιβάλλοντος, η Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της KLEEMANN δεσμεύονται 

ότι οι εταιρικές στρατηγικές, πολιτικές και δραστηριότητες θα σέβονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον 

και για τον σκοπό αυτό θα διατίθενται όλοι οι απαιτούμενοι πόροι. 

Θεωρούμε ότι το έργο της προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι στατικό και οφείλουμε πάντα να ελέγχουμε 

τις δράσεις μας και να αναζητούμε νέα, πιο αποτελεσματικά μέτρα. 

Για την ορθή και συστηματική οργάνωση των περιβαλλοντικών μας δράσεων, στην KLEEMANN εφαρμόζουμε 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, με ενσωματωμένη τη νομική υποχρέωση της 

Εταιρίας για ενεργειακές επιθεωρήσεις και διαχείριση του Ν.4342. Κατά την εφαρμογή του, εξετάζονται σχο-

λαστικά όλες οι παράμετροι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του και πραγματοποιούνται όλες 

οι απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε τα συστήματα να βελτιώνονται συνεχώς.

06.2 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ

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

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας 
κουλτούρας και δράσης και δίνουμε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού μας σε θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας.

2.671 1.026

2018 2019

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της KLEEMANN και με στόχο 
να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου 
των εκπομπών CO

2
, το 2019, το οικολογικό αποτύπωμα 

της Εταιρίας, όσον αφορά στην εκπομπή CO
2
 από την 

κατανάλωση ενέργειας, μειώθηκε κατά 62%.

Συνολικές εκπομπές και καταναλώσεις ενέργειας ανά πηγή (2019)

“

Απόσπασμα από την Περιβαλλοντική Πολιτική Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτιστοποίησης 
της κατανάλωσης ενέργειας, πέτυχαμε το 2019 μείωση 
5% στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 
τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε χάρη σε ελέγχους συστημάτων 

μέτρησης φωτισμού και καλής λειτουργίας, στην 

αντικατάσταση φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης με 

αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας LED στους χώρους 

γραφείων και σε χώρους των εργοστασίων, καθώς και στην 

αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού με εξοπλισμό νέας 

τεχνολογίας και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η επένδυση σε φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, για 

μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, θα συνεχιστεί 

και το 2020, με αντικατάσταση του φωτισμού και στα 

υπόλοιπα εργοστάσια της Εταιρίας. 

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη 

μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Building 

Management System (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου) που 

εφαρμόζεται στους υποσταθμούς και τα διάφορα κέντρα 

κατανάλωσης. 

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού οράματος της Εταιρίας, 

η KLEEMANN στηρίζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ). Το 2019, η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυήσεις Προέλευσης 

(ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ – αυτό σημαίνει ότι 

2.470 MWh από τις 2.905 MWh (>85%) της ηλεκτρικής 

ενέργειας που εγχύθηκε στο σύστημα για την Εταιρία 

παράχθηκε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Όσον αφορά στην κατανάλωση φυσικού αερίου, οι 

συστηματικοί έλεγχοι των κτιρίων, η εγκατάσταση νέων 

θερμοστατών και η χρήση θερμοκάμερας, καθώς και η 

εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθολογική χρήση 

των συστημάτων θέρμανσης, συνέβαλαν σε μείωση κατά 

περίπου 1%.

Ένας άλλος τομέας όπου γίνεται συνειδητή προσπάθεια 

εξορθολογισμού της κατανάλωσης αφορά στα καύσιμα 

diesel, καθώς όλα τα οχήματα προσωπικού που διαθέτει 

η Εταιρία είναι πετρελαιοκίνητα. Αυτό επιδιώκεται μέσω 

παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών (KPIs) και 

καταγραφής των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, το 2019, 

πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση 2 περονοφόρων  

οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα και καινούργια 

οχήματα που διαθέτουν κινητήρες αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας και φίλτρα για την εξάλειψη εκπομπής ρύπων, 

με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου μειωμένη κατά 50%. 

Η επένδυση αυτή συνέβαλλε στη μείωση κατανάλωσης 

πετρελαίου κατά 32% σε σύγκριση με το 2018.
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06.3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επανασχεδίαση προϊόντος

Στην KLEEMANN, αναγνωρίζουμε ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι η ορθολογική διαχείρισή τους 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (value chain), υιοθετώντας προδιαγραφές οικολογικού 
σχεδιασμού και αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων. 

Ειδικά όσον αφορά στον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων 
(eco product design), η Εταιρία εφαρμόζει τη «Διαδικασία 
Οικολογικού Σχεδιασμού» (Eco-Design Process) για τον 
ανασχεδιασμό συγκεκριμένων προϊόντων. 

Για την ορθή εφαρμογή του προτύπου ISO 14006, το 
σημαντικότερο εργαλείο είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής 
(ΑΚΖ), η οποία καταγράφει τα στάδια ζωής ενός προϊόντος.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Περονοφόρα οχήματα 

Φυσικό αέριο

Ηλεκτρικό ρεύμα 2.905.479 kWh - 123,4 123,4

Φυσικό αέριο 4.154.033 kWh 764,2 - 764,2

Περονοφόρα οχήματα 37.496 lt 99,4 - 137,9

Σύνολο 863,6 123,4 1.025,5

ΠΗΓΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ 
   τόνοι ρύπων CO

2 
/έτος τόνοι ρύπων CO

2 
/έτος

   Κατηγορία ρύπων 1 / Κατηγορία ρύπων 2* 

*To 85% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ).

Ανάλυση των παραμέτρων του κύκλου ζωής 
του νέου προϊόντος

Η ανάλυση του κύκλου ζωής, που είναι σημαντικό και 
αναπόσπαστο κομμάτι του οικολογικού σχεδιασμού (eco 
design), διαχωρίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
• Πρώτες ύλες
• Επεξεργασία
• Μεταφορά - Συσκευασία
• Εγκατάσταση
• Λειτουργία – Χρήση 
• Συντήρηση – Επισκευή
• Απόρριψη – Ανακύκλωση

75%

13%

12%

Πρώτες
Ύλες

Κατασκευή

Συσκευασία
& Μεταφορά

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΥΚΛΟΥ

ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ΑΚΖ)

Εγκατάσταση

Λειτουργία - 
Χρήση

Συντήρηση -
Επισκευή

Απόρριψη -
Ανακύκλωση

Κατανομή αέριων εκπομπών CO
2
 / πηγή
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D

E

F

G

A
Μέσα στο 2019, η Εταιρία εξέτασε 

τη μελέτη του κύκλου ζωής 

και την ενεργειακή απόδοση 

του ανελκυστήρα RPH-R 450. 

Είναι ένα πλήρες σύστημα 

μηχανικού ανελκυστήρα. Ο 

συγκεκριμένος ανελκυστήρας 

επιτυγχάνει ιδιαίτερα χαμηλές 

ενεργειακές απαιτήσεις, 

καθώς καταναλώνει 479 kWh 

ετησίως, κατατάσσοντάς τον 

στην κλάση ενεργειακής 

απόδοσης Α.

99,2% Προς Ανακύκλωση

0,8%   Προς ΧΥΤΑ

97,3% Προς Ανακύκλωση

2,7%   Προς ΧΥΤΑ

2019 2018

CASE STUDY 

RPH-R 450

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι κύριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος διαπιστώνονται 
κατά το στάδιο της χρήσης και ακολουθούν τα στάδια 
απόκτησης των υλικών και κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής. Αυτά είναι και τα στάδια όπου 
η Εταιρία, κυρίως, παρεμβαίνει στη διαδικασία οικολογικού 
σχεδιασμού. Η υπηρεσία έχει επίσης σημαντικό ρόλο στον 
κύκλο ζωής του προϊόντος, ενώ οι άλλες παράμετροι, όπως 
η συσκευασία, η μεταφορά και η εγκατάσταση, συμβάλλουν 
πολύ λιγότερο στη συνολική περιβαλλοντική επίπτωση.
Προκειμένου να βελτιώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των προϊόντων της, εδώ και πέντε χρόνια η KLEEMANN 
εφαρμόζει τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 14006. 
 

CASE STUDY

eFactory

Το πρόγραμμα eFactory έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα 
ομοσπονδιακό έξυπνο εργοστασιακό οικοσύστημα και μια 
ψηφιακή πλατφόρμα που διασυνδέει διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη της ψηφιακής βιομηχανίας. Η πλατφόρμα eFactory 
επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν καινοτόμες 
λειτουργίες και να αναπτύσσουν προσαρμοσμένες λύσεις 
για συγκεκριμένες ανάγκες. Η KLEEMANN συμμετέχει ως 
τελικός χρήστης σε ένα σενάριο κυκλικής οικονομίας, στο 
οποίο το ξύλο που παράγεται ως απόβλητο θα καίγεται 
και θα επιστρέφει στην Εταιρία ως ηλεκτρική ενέργεια.

Ποσοστά ανά μέθοδο διαχείρισης 

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στερεά απόβλητα

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

Το προϊόν RPH-R 450 πετυχαίνει βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση μειώνοντας:
• Την ποσότητα των πρώτων υλών
• Το συνολικό βάρος του συστήματος
• Την ενεργειακή κατανάλωση, χρησιμοποιώντας
 standby mode και regeneration.

Υγρά απόβλητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση και των 
υγρών αποβλήτων, η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα καθαρισμού 
χρησιμοποιημένων διαλυτικών που επιτρέπει την ανάκτηση 
και επαναχρησιμοποίηση του 95% των ποσοτήτων, ενώ 
το υπόλοιπο 5% μαζί με χημικά καθαρισμού επιφανειών 
παραδόθηκε σε εταιρίες συλλογής και διαχείρισης προς 
ανακύκλωση. Αναγνωρίζοντας ότι τα υλικά που είναι 
επιβλαβή για το περιβάλλον είναι επιβλαβή και για την 
υγεία, η Εταιρία προχώρησε σε εφαρμογή νέων διαδικασιών 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εξαλείφοντας 
τη χρήση διαλυτικών που είναι επιβλαβή για την υγεία 
των εργαζομένων σε οποιαδήποτε εργασία βαφής και 
αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο φιλικά και 
λιγότερο επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον.

Επίσης, η Εταιρία μερίμνησε και για την ανακύκλωση της 
συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας υδραυλικών 
λιπαντικών ελαίων, σε συνεργασία με κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρία ανακύκλωσης.

Τέλος, σε συνεργασία με την εταιρία Xerox, πραγματοποιήθηκε, 
για ακόμη μία χρονιά ανακύκλωση των συνολικών 
ποσοτήτων μελανιών εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις της KLEEMANN.

12,95

47,2

Ποσότητες
αποβλήτων
προς ΧΥΤΑ (tn)

2019 2018

Ποσότητες αποβλήτων προς ΧΥΤΑ (tn)
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• Μείωση 10% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο 
των εγκαταστάσεων της Εταιρίας

• Μείωση 15% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κεντρικό 
εργοστάσιο

• Μείωση αποτυπώματος CO
2
 μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ.

• Μείωση 10% στην κατανάλωση φυσικού αερίου.

Στόχοι 2020

   86.130 kg  11.910 kg

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ KLEEMANN ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο της μεγάλης βαρύτητας που δίνει η Εταιρία 
στους τομείς της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και της 
ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμετέχει, μεταξύ 
άλλων, σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο πλαίσιο του HORIZON 2020. Ειδικότερα, 
συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα COMPOSITION, 
το οποίο είχε ως στόχο τη διερεύνηση της διαχείρισης 
αποβλήτων σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον που 
περιλαμβάνει διαδικασίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. 
Το project COMPOSITION ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον 
Αύγουστο του 2019 και οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα.

Μέσα στο 2019, η Εταιρία ανακύκλωσε τις παρακάτω 
ποσότητες υλικών συσκευασίας, όπως αυτά χαρακτηρίζονται 
στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ): συσκευασίες 
από χαρτί και χαρτόνι και πλαστική συσκευασία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Οι συνολικές δαπάνες για κοινωνικές δράσεις του 2019 κατανέμονται ανά άξονα ως εξής:

ΠΑΙΔΕΙΑ - 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

07.1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην KLEEMANN, προωθούμε τον διάλογο με όλους τους συμμετόχους μας, προκειμένου να αντιληφθούμε τις 
ανησυχίες και τις προτεραιότητές τους. Καταγράφουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και προσδοκίες τους, οι οποίες 
αποτελούν το έναυσμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων κοινωνικών δράσεων. 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις και τις 
λειτουργίες μας – και ειδικά με αυτές του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης, από όπου προέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία 
των εργαζομένων μας. Διαρκής επιδίωξή μας αποτελεί η αλληλεγγύη και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και 
αμοιβαίου σεβασμού. Στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής ευθύνης της Εταιρίας, υλοποιούμε ένα εύρος δράσεων σε 
έξι βασικούς τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Η KLEEMANN αναγνωρίζει την ανάγκη κάθε ανθρώπου 

για ατομική βελτίωση και εξέλιξη μέσω της εκπαίδευσης. 

Γι’ αυτό στηρίζει φορείς και δράσεις που βοηθούν στην 

ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε παιδιά και νέους που 

θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 

στις προκλήσεις του μέλλοντος, καθώς και δράσεις που 

συμβάλλουν στην καινοτομία. 

KLEEMANN Coding Academy 

Η πρωτοβουλία KLEEMANN Coding Academy αποτελεί 

ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον 

προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, με training 

partner το Code.Hub, το πρώτο εργαστήριο πληροφορικής 

από developers για developers. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 

36 ώρες, υλοποιείται σε διάστημα έξι εβδομάδων, με τη 

μορφή physical classroom training & online training και 

απευθύνεται σε αποφοίτους πληροφορικής από το Νομό 

Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η παροχή ενός πλήρους 

εκπαιδευτικού προγράμματος σε μια ομάδα σπουδαστών, 

μέσα από το οποίο αναδεικνύονται υποψήφιοι για την 

κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας της Εταιρίας 

μας, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να 

αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτεί 

η αγορά εργασίας. Η διαδικασία εύρεσης και επιλογής 

των υποψηφίων ολοκληρώθηκε μέχρι τέλους του 2019, 

ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης προγραμματίστηκε για 

τις αρχές του 2020.

Φοιτητικός διαγωνισμός KLEEMANN

Στο πλαίσιο της προαγωγής καινοτόμων ιδεών, η KLEEMANN 

στοχεύει στην ανάμειξη νέων ανθρώπων με τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του σχεδιασμού και της 

κατασκευής ανελκυστήρων και στην ανάδειξη πρωτότυπων 

ιδεών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και προωθούν 

την καινοτομία. Εντός του 2019, η Εταιρία διοργάνωσε 

και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τον φοιτητικό 

διαγωνισμό “Innovation in Elevation”, συγκεντρώνοντας 

καινοτόμες ιδέες από νέους δημιουργούς από όλη την 

Ελλάδα. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της KLEEMANN, 

οι φοιτητές που συμμετείχαν, κατέθεσαν τις ιδέες τους 

βάσει τριών θεματικών που είχε προαναγγείλει η Εταιρία:

1. “Πράσινος” ανελκυστήρας

2. Ασφάλεια και ποιότητα ανελκυστήρα

3. Ανελκυστήρας του μέλλοντος

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δόθηκαν βραβεία με 

τη μορφή χρηματικού επάθλου, σε δυο φοιτητές. Το πρώτο 

βραβείο αφορούσε στο έργο “Elevator health monitoring 

system”, ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης 

της κατάστασης “υγείας” των ανελκυστήρων και ανάλυσης 

δεδομένων τα οποία συλλέγονται από αυτούς. Το δεύτερο 

40%

13%

5%

33%

6%

3%

βραβείο, αφορούσε το έργο “Πράσινος ανελκυστήρας με 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης”. Πρόκειται για ανελκυστήρα 
στον οποίο γίνεται χρήση ανάκτησης ενέργειας κατά την 
κάθοδο (energy recovery system), χρήση ανανεώσιμης 
πηγής ενέργειας (solar panel synergy), καθώς και 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). 
Ο ανελκυστήρας προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και 
συνήθειες των χρηστών και κατ’ επέκταση συμβάλλει 
στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ενώ εξατομικεύει 
τις καταστάσεις για τον κάθε χρήστη. 

Χορηγία στο φοιτητικό διαγωνισμό “Invent for the 
Planet”

Ο Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός “Invent for the 
Planet” συνδιοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Α.Π.Θ. 
ταυτόχρονα με 50 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, στις 
15-17 Φεβρουαρίου 2019, υπό την κεντρική διοργάνωση 
του Πανεπιστημίου Texas A&M των Η.Π.Α. 

Μέσα σε 48 ώρες οι φοιτητές δημιούργησαν ομάδες και 
σχεδίασαν ρεαλιστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα 
με την καθοδήγηση μεντόρων από την αγορά και καθηγητών 
του Α.Π.Θ. Η τελική παρουσίαση των ιδεών, σε πάνελ 
κριτών, είχε ως στόχο την ανάδειξη των καλύτερων 
επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τη λύση του προβλήματος. 
Η φοιτητική ομάδα HAILdom του ΑΠΘ αποτέλεσε μία από 
τις πέντε ομάδες που προκρίθηκαν στον περσινό τελικό 
του διαγωνισμού και θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει 
στις ΗΠΑ για τον τελικό.

Η παραπάνω διαδικασία, αποτελεί μια μοναδική βιωματική 
εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες φοιτητές, 
καλλιεργεί το δημιουργικό τρόπο σκέψης, την επιχειρηματική 
κουλτούρα και συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
αναγκαίων για την αγορά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες 
έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους 
μέντορες, να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες και να 
κάνουν τη διαφορά στον κόσμο επιλύοντας ένα πραγματικό 
πρόβλημα. Η διοργάνωση πλαισιώνεται και τελεί υπό την 
αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και του 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΟΚ!Τhess.

Χορηγία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ) στη Θεσσαλονίκη

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση των φοιτητών 
όλων των τμημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και παρεμφερών 
τμημάτων, σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
προκλήσεις της αγοράς εργασίας.
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ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Χορηγία στο 2ο TEDxAUTH, υπό την αιγίδα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Διεξάγεται από το 2018, με στόχο την προβολή της πόλης 

και του πανεπιστημίου μέσω της διάδωσης καινοτόμων 

ιδεών. Μετά από τα δυο events που έχουν πραγματοποιηθεί, 

το TEDxAUTH θεωρείται ένα από τα κορυφαία φοιτητικά 

event της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο 

ακαδημαικό κοινό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων για 

την Παιδεία και την Επιστήμη, η Εταιρία προχώρησε 

στις εξής χορηγίες/δωρεές:

• Χορηγία για την υλοποίηση του Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας EduAct 

• Χορηγία και συμμετοχή στελεχών της Εταιρίας στο 

συνέδριο του ΣΔΑΔΕ με θέμα «Employee Experience»

• Δωρεά 40 Η/Υ σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομών Κιλκίς και 

Θεσσαλονίκης.

Τέλος, στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

της KLEEMANN, συμμετείχαν στις ημέρες καριέρας που 

διοργανώθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσια ή 

ιδιωτικά.

ΥΓΕΙΑ 

Για την KLEEMANN η Υγεία αποτελεί υπέρτατο αγαθό και 

βασική προϋπόθεση προσωπικής ευημερίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο στηρίζουμε ενεργά ενέργειες ενημέρωσης και 

πρόληψης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με ανάλογο 

έργο, καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Μέσα 

στο 2019, η KLEEMANN πραγματοποίησε τις παρακάτω 

δράσεις:

• Χορηγία της εκστρατείας “Sail for Pink” για την υποστήριξη 

του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα 

Ζωής»

• Δωρεά ειδών επίπλωσης στη Παιδιατρική Κλινική του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας - Τράπεζα αίματος

Η Εταιρία ενθαρρύνει την εθελοντική αιμοδοσία ως 

πολύτιμη προσφορά στον συνάνθρωπο και διατηρεί 

Τράπεζα Αίματος για τις ανάγκες των εργαζομένων της 

και όχι μόνο. Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, 

κάθε χρόνο πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία από 

τους εργαζόμενους. Το 2019, στο πρόγραμμα εθελοντικής 

αιμοδοσίας συμμετείχαν 65 εργαζόμενοι. Η Τράπεζα 

Αίματος διέθετε συνολικά 246 μονάδες, από τις οποίες 

30 δόθηκαν σε συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η KLEEMANN υποστηρίζει ενεργά τον αθλητισμό, που 
προωθεί σημαντικά έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, αλλά και 
αποτελεί πεδίο κοινωνικοποίησης των νέων, καθώς και 
εκμάθησης θετικών αξιών. Μέσα στο 2019, η Εταιρία 
υποστήριξε τις παρακάτω αθλητικές δράσεις:

• Ομαδική συμμετοχή στον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης 
μέσω του ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

• Χορηγία στο Μορφωτικό Αθλητικό Σωματείο ΑΕΤΟΣ 
για την πραγματοποίηση ορεινού αγώνα δρόμου υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Δήμου Παιονίας και υποστηριζόμενου από την ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

• Στήριξη τοπικών αθλητικών συλλόγων 

62

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί σύνδεση με το 
παρελθόν και παράλληλα παρακαταθήκη για το μέλλον. 
Για την ανάδειξή της, η KLEEMANN υλοποίησε, μεταξύ 
άλλων, τις παρακάτω δράσεις: 
• Χορηγία εκδήλωσης Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς
• Χορηγία Εκδήλωσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας της 

ΕΕΔΕ
• Χορηγία τριήμερης εκδήλωσης για το περιβάλλον, την 

αρχιτεκτονική, την καινοτομία και τον πολιτισμό του 
Open House Thessaloniki

• Δωρεά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κιλκίς ΤΕΧΝΗ, για τη 
διαμόρφωση του Κήπου της Πινακοθήκης στο Μεταλλικό.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσα στο 
2019, η Εταιρία υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις: 

• Δωρεά σε Δίκτυο Αρωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Χορηγία σε εκδήλωση του συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ

• Στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

• Παροχή 700 Κιβωτίων Αλληλεγγύης

Κιβώτια Αλληλεγγύης 

Στο πνεύμα προσφοράς των γιορτών των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα, η Εταιρία και οι εργαζόμενοί της από κοινού 
δωρίζουν τα «Κιβώτια Αλληλεγγύης» - συσκευασίες με 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ως ελάχιστη έκφραση 
αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 
Η Εταιρία 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 2019, μοιράστηκαν 700 «Κιβώτια 
Αλληλεγγύης». Παράλληλα, στο πνεύμα των μεγάλων 
αυτών γιορτών αγάπης, κάθε χρόνο η Εταιρία προσφέρει 
και άμεση στήριξη σε οικογένειες της τοπικής κοινωνίας 
που βρίσκονται σε ανάγκη.
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07.2
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στην KLEEMANN, επιδίωξή μας είναι η κοινωνική υπευθυνότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής 
μας κουλτούρας και προωθούμε την υιοθέτησή της και από τους εργαζομένους μας. Στο πλαίσιο της πολιτικής 
εθελοντισμού, προβλέπεται η συστηματική συμμετοχή των εργαζομένων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς υπό την 
αιγίδα της Εταιρίας, τόσο στον προσωπικό τους χρόνο, όσο και στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους. Εκτός από 
τον άμεσο θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής προσφοράς στους αποδέκτες της, η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης από 
τους εργαζόμενους έχει αρκετά άμεσα, αλλά και έμμεσα σημαντικά οφέλη:

• Αποκτούν άμεση γνώση για τα προβλήματα των συνανθρώπων τους και αυξάνεται η ευαισθητοποίησή τους
• Αναπτύσσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις με τους εθελοντές-συναδέλφους 
• Αναπτύσσουν οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας
• Αποκτούν μεγαλύτερη εκτίμηση και εμπιστοσύνη στην Εταιρία.

ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜO

›Make a wish workshop και υιοθέτηση ευχών 

Το Δεκέμβριο του 2019, η KLEEMANN σε συνεργασία με το Make-a-wish Ελλάδος διοργάνωσε ένα workshop 
που στόχο είχε την ανάπτυξη του εταιρικού εθελοντισμού και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε μια 
δράση κοινωνικής υπευθυνότητας. Στη δράση συμμετείχε μια ομάδα στελεχών της Εταιρίας, οι οποίοι σε ομάδες 
κλήθηκαν να διαχειριστούν και να διοργανώσουν πραγματικές ευχές παιδιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Make-a-wish.

Συνολικά διοργανώθηκαν 6 ευχές παιδιών, τις όποιες και υιοθέτησε η Εταιρία.
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102-1 10 102-8 34-36 102-47  22

102-2 12-13, 14-15 102-9 17, 23-24 102-50  66

103-3 11, 70 102-10 65 102-51  66

102-4 11-12 102-16 19 102-52  66

102-5 29-30 102-18 29 102-53  67

102-6 10-12 102-40 23 102-54  66

102-7 31, 34-36 102-42 23-25

201-1  31 302-1  51-52 401-1  37

204-1  17 302-2  51-52 403-2  46

205-2  29 302-4  50-52 404-1  37-38

302-5  53-54 405-1  35

305-1  51-52 417-1  15

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες

Το παρόν έντυπο αποτελεί τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
(αναφερόμενη στον Απολογισμό ως «KLEEMANN») για το 2019, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την έκδοση Αναφορών Προόδου 
(UNGC CoP), καθώς και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030. Επιπλέον, κατά τη σύνταξη 
του Απολογισμού εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης / Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI Standards), του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI). Πιο 
συγκεκριμένα, η σύνταξη του Απολογισμού βασίστηκε στις αρχές που ισχύουν για τον προσδιορισμό του περιεχομένου 
του Απολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Την αρχή της «Ουσιαστικότητας και καθορισμού των σημαντικών ζητημάτων»
• Την αρχή της «Ανταπόκρισης στις ανάγκες των συμμετόχων»
• Την αρχή του «Συνολικού πλαισίου επίδοσης του οργανισμού στην ΕΚΕ»
• Την αρχή της «Πληρότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται και καθορισμού των ορίων του Απολογισμού».

Οι επιδόσεις της Εταιρίας αξιολογήθηκαν επίσης βάσει των απαιτήσεων κάλυψης συγκεκριμένων δεικτών GRI 
Standards, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σελίδες

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 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.

Για τη δημιουργία του παρόντος Απολογισμού, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ομάδα έργου, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν σε όλους τους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας. 
Στην ομάδα έργου συμμετέχουν εκπρόσωποι των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Λειτουργιών, 
Marketing, Έρευνας και Ανάπτυξης, Εμπορικής Διεύθυνσης, Διαχείρισης Ποιότητας, Προμηθειών, Health & Safety 
- Maintenance (Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια), Logistics και Εσωτερικού Ελέγχου. Τον συντονισμό των τμημάτων 
έχει η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στον παρόντα Απολογισμό η εταιρία Grant Thornton (www.grant-thornton.gr) συνέβαλε με την επιστημονική της 
καθοδήγηση.

Ο Απολογισμός Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του 2019, 
καθώς και οι προηγούμενες 
εκδόσεις, είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
https://kleemannlifts.com

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 
Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας 
στο τέλος του παρόντος εντύπου (βλ. σελ.69)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
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1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν 
να υποστηρίζουν και να σέβονται την 
προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

•Πολιτική Κατά της Διαφθοράς
•Πολιτική Προμηθειών
•Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

02. Εταιρική Υπευθυνότητα (σ.19)
03. Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική 
 Διακυβέρνηση (σ.27)

2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηρι-
ότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζε-
σθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση 
του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
• Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών 
 (whistleblowing)
• Πολιτική Προσέλκυσης και Επιλογής, 
 Ένταξης και Αποχώρησης
• Πολιτική Αμοιβών και Παροχών
• Πολιτική Διαφορετικότητας 
 και Ίσων Ευκαιριών
• Πολιτική Επιβραβεύσεων
• Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
• Κώδικας Δεοντολογίας

02. Εταιρική Υπευθυνότητα (σ.19)
04. Με ευθύνη για τους εργαζόμενους 
 (σ.33)
05. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 
 (σ.41)

4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν 
να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορ-
φής 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 διακρίσε-
ων σε σχέση με τις προσλήψεις και την 
απασχόληση

7η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως 
προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

• Περιβαλλοντική Πολιτική 06. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα (σ.49)

8η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνό-
τητας

9η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση 
τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον

10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, 
συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και 
της δωροδοκίας.

• Κώδικας Δεοντολογίας
• Πολιτική Κατά της Διαφθοράς
• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

02. Εταιρική Υπευθυνότητα (σ.19)
03. Επιχειρηματικό μοντέλο και Εταιρική
 Διακυβέρνηση (σ.27) 
04. Με ευθύνη για τους εργαζόμενους 
  (σ.33)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10 ΑΡΧΕΣ
ΤΟΥ GLOBAL COMPACT

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το Οικουμενικό Σύμφωνο - Global Compact

Η KLEEMANN, στοχεύοντας σε ανοιχτό και αμφίδρομο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σας καλεί να συμπληρώσετε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο και να καταγράψετε την άποψή σας για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας. Παράλληλα, μέσω του 

ερωτηματολογίου, μπορείτε να καταγράψετε τους προβληματισμούς ή τις ιδέες σας, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθειά μας για συνεχή 

βελτίωση, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας.

Πώς θα αξιολογούσατε την κάθε ενότητα του παρόντος Απολογισμού;
Ενότητες του Απολογισμού Εξαιρετική Ικανοποιητική Χρειάζεται βελτίωση

Εταιρικό Προφίλ □ □ □

Επιχειρηματικό Μοντέλο και Εταιρική Διακυβέρνηση □ □ □

Εταιρική Υπευθυνότητα □ □ □

Με Ευθύνη για τους Εργαζόμενους □ □ □

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία □ □ □

Κοινωνικές Δράσεις □ □ □

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα □ □ □

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

Εξαιρετικός Ικανοποιητικός Μέτριος Χρειάζεται βελτίωση

Την κάλυψη των σημαντικών θεμάτων, 

σχετικών με τη δραστηριότητα της Εταιρίας
□ □ □ □

Την έκταση της πληροφόρησης και τη σαφήνεια □ □ □ □
 

Ποιες ενότητες του Απολογισμού θεωρείτε πως παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον; 

□ Εταιρικό Προφίλ □ Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

□ Επιχειρηματικό Μοντέλο και Εταιρική Διακυβέρνηση □ Κοινωνικές Δράσεις

□ Εταιρική Υπευθυνότητα □ Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

□ Με Ευθύνη για τους Εργαζόμενους

Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

Ποιες ενότητες του Απολογισμού θεωρείτε πως παρουσιάζουν λιγότερο ενδιαφέρον; 

□ Εταιρικό Προφίλ □ Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

□ Επιχειρηματικό Μοντέλο και Εταιρική Διακυβέρνηση □ Κοινωνικές Δράσεις

□ Εταιρική Υπευθυνότητα □ Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

□ Με Ευθύνη για τους Εργαζόμενους

Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

Έντυπο επικοινωνίας και αξιολόγησης
απολογισμού εταιρικής υπευθυνότητας
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Βασιζόμενοι στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019, πώς θα αξιολογούσατε την KLEEMANN 
ως υπεύθυνη Εταιρία;

□ Πολύ υπεύθυνη □ Σημαντικά υπεύθυνη □ Καθόλου υπεύθυνη □ Δεν σχημάτισα άποψη

Παρακαλούμε σημειώστε το λόγο για την επιλογή σας:

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

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

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

□ Εργαζόμενος □ Πελάτης □ Μ.Μ.Ε.

□ Προμηθευτής □ Κράτος και ρυθμιστικές αρχές □ Μ.Κ.Ο

□ Τοπική κοινωνία □ Επιστημονική κοινότητα

Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε: 

Παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, συμπληρώστε και τα προσωπικά σας στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο:

Εταιρία/Οργανισμός: 

Θέση:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Ε-mail: 

*Τα προσωπικά στοιχεία σας φυλάσσονται στην Εταιρία και προστατεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος περί προσωπικού απορρήτου.

Παρακαλούμε αποστείλατε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 61 100, Κιλκίς

Υπόψιν κας Μαρίας Συμπιλίδου
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