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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

   Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες κοινωνίες απειλούνται από πολλαπλούς κινδύνους και 

κρίσεις. Η διαχείριση όλων αυτών των κινδύνων µε σκοπό την µείωση των πιθανών 

απωλειών αποτελεί αναγκαιότητα σε όλους τους σύγχρονους οργανισµούς. 

   Λόγω των συνθηκών αυτών κρίθηκε σκόπιµο να εκπονηθεί η παρούσα διπλωµατική 

εργασία για µια διερεύνηση και ανάλυση της διαχείρισης κρίσεων.  

   Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Πιπερόπουλο για την 

ανάθεση της διπλωµατικής εργασίας, την παροχή σηµαντικού βιβλιογραφικού υλικού 

που έχει δηµοσιεύσει ο ίδιος, τις γενικές υποδείξεις και τη συνεχή παρακολούθηση και 

επίβλεψη, ώστε να καταστεί εφικτή η παρούσα διπλωµατική διατριβή. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2010                                                      Κωνσταντίνος Σ. Κρητικόπουλος 
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Abstract 

 
   Over the last decades, the hazards against the life and the integrity of the human kind, 

due to spreading diseases, natural disasters, terrorism and the worldwide financial crisis, 

have born the necessity for development of defending mechanisms against this 

environment. 

   On our days, the prediction and the management of crisis seems to be an accessible 

subject under the contribution of modern methods and the technology. On the one hand, 

the society as well as the companies can significantly minimize the sequences of a 

probable crisis and on the other hand, it has been noticed that a successful crisis 

management had a positive outcome to a company. 

   Crisis is the act that comes to an urgent problem, which is needed to be faced. On a 

company case, crisis is the change, which causes damage to the personnel, the reputation 

or the financial status of the company. It is a fact that a crisis can radically affect an 

organization, though some times to cause its total breakdown (Enron – 2001). The 

managers of crisis affected organization have the duty of the hazard’s spotting, restriction 

and then vanishing. Due to that, the crisis management is only a part of a wider 

organization system of a company’s management. 

   The crisis management is a difficult task because of numerous reasons; the most 

important of them is the incompetence for its prediction. Therefore, now it is more 

necessary than ever the companies and the organizations to invest on personnel, capable 

to analyze all the possible versions of a crisis as well as their surroundings. Only if we are 

able to identify and observe closely the danger, we are going to face it successfully.  

   On the present dissertation, the types and the characteristics of the crisis, which affect 

the modern society, are thoroughly examined and the tactics of crisis management are 

presented in a combination with companies’ crisis management examples. Moreover, a 

case study of a Greek company, which managed to overcome the sequences of the 

worldwide financial crisis through a management plan, is included. 
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Περίληψη 

 

   Τις τελευταίες δεκαετίες οι κίνδυνοι κατά της ζωής και της ακεραιότητας των 

ανθρώπων λόγω επιδηµιών, φυσικών καταστροφών, τροµοκρατίας άλλα και της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που έχει ξεσπάσει, έχουν δηµιουργήσει στους 

ανθρώπους την ανάγκη για την ανάπτυξη µηχανισµών διαφύλαξης τους από το 

επικίνδυνο αυτό περιβάλλον. 

   Στις µέρες µας η πρόβλεψη και η διαχείριση µιας κρίσης φαντάζει µια προσιτή 

υπόθεση µε την συµβολή των σύγχρονων µεθόδων και της τεχνολογίας. Τόσο οι 

κοινωνίες όσο και οι επιχειρήσεις µπορούν να µειώσουν ικανοποιητικά τις αρνητικές 

επιπτώσεις από κάποια ενδεχόµενη κρίση, ενώ έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο µια 

σωστή διαχείριση κρίσης να λειτουργήσει και θετικά σε κάποια επιχείρηση. 

   Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι τύποι και τα χαρακτηριστικά των κρίσεων που 

πλήττουν τις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ παρουσιάζονται τρόποι διαχείρισης κρίσεων σε 

συνδυασµό µε παραδείγµατα διαχείρισης κρίσεων από εταιρείες. Παράλληλα γίνεται 

µελέτη µιας Ελληνικής εταιρείας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µέσα από ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων. 
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1. Εισαγωγή 

   Το αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι η διαχείριση κρίσεων, η οποία είναι ένας 

πολύπλευρος και εκτεινόµενος κλάδος και αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης 

διοίκησης µε σκοπό να εντοπίζει, να αναλύει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, ένας οργανισµός, µια χώρα. Σκοπός της διαχείρισης 

κρίσεων είναι να προστατέψει την ανάπτυξη και την κερδοφορία των παραπάνω 

κοινωνιών, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα και πραγµατοποιώντας της σωστές 

αλλαγές ώστε να αντιµετωπιστούν έγκαιρα οι πιθανοί κίνδυνοι.  

   Κρίση είναι η ενέργεια που οδηγεί σε επείγον πρόβληµα, το οποίο οφείλει να 

αντιµετωπιστεί. Στη περίπτωση µιας επιχείρησης, κρίση είναι η αλλαγή που προκαλεί 

ζηµία στο ανθρώπινο δυναµικό, στην φήµη ή στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.   

   Είναι γεγονός ότι µια κρίση µπορεί να επηρεάσει σοβαρά έναν οργανισµό, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει και σε κατάρρευση αυτού (Enron – 2001). Οι 

διευθυντές των οργανισµών που πλήττονται από την κρίση, οφείλουν να εντοπίσουν τον 

κίνδυνο, να τον περιορίσουν και τελικώς να τον εξαλείψουν. Για το λόγο αυτό η 

διαχείριση κρίσεων αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου οργανωτικού συστήµατος 

διαχείρισης της επιχείρησης.  

   Ο πιο σηµαντικός λόγος για τη δυσκολία διαχείρισης µιας κρίσης είναι η αδυναµία της 

εκάστοτε διοίκησης να προβλέψει τον κίνδυνο. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη για 

επένδυση των επιχειρήσεων και των οργανισµών σε ανθρώπινο δυναµικό ικανό να 

αναλύσει όλες τις πιθανές εκδοχές µιας κρίσης καθώς και το περιβάλλον αυτών. Μόνο αν 

αναγνωρίσεις έναν κίνδυνο και τον παρακολουθήσεις θα µπορέσεις να τον 

αντιµετωπίσεις. 

   Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται µία ανάλυση του ορισµού ‘κρίση’ 

καθώς και των ενεργειών για τη σωστή διαχείριση αυτής. 
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2. Κρίση 

 

2.1  Ορισµός και χαρακτηριστικά της κρίσης 

Στην ελληνική γλώσσα η λέξη κρίση έχει δυο έννοιες: η πρώτη αφορά στη 

διαδικασία του κρίνειν δηλαδή χαρακτηρίζω. Κρίνω έναν άνθρωπο, µια πράξη µια 

συµπεριφορά, µια στάση, συγκρίνω δηλαδή όλα τα προηγούµενα µε ένα πρότυπο και την 

τοποθετώ σε µια θέση βάση µιας κλίµακας µέτρησης.  

Η δεύτερη έννοια της λέξης είναι αυτή που χαρακτηρίζει µια µη κανονική 

κατάσταση. Μια κατάσταση δύσκολη, κρίσιµη, επικίνδυνη. Κρίση είναι η εκτροπή από 

την κατάσταση της κανονικότητας που γίνεται σε ένα σηµείο καµπής στο οποίο 

ανατρέπεται ένα status quo. 

Κάθε κρίση µπορεί να φτάσει από την κατάσταση της απλής ανωµαλίας µέχρι την 

κατάσταση µη ελεγχόµενων εκρηκτικών γεγονότων και την κατάσταση του χάους και 

του πανικού.  

Κατά το λεξικό “Concise Oxford Dictionary”,  η κρίση είναι µία κρίσιµη καµπή, 

µία χρονική περίοδος κινδύνου ή ανησυχίας στην πολιτική ή στο εµπόριο (Sykes, “ The 

Concise Oxford Dictionary, 1985). O συγγραφέας John R. Darling διευρύνει τον 

παραπάνω ορισµό υποστηρίζοντας ότι η κρίση είναι µία κρίσιµη καµπή, µία 

αποφασιστική στιγµή ή µία κρίσιµη χρονική στιγµή. Επιπρόσθετα, επισηµαίνει ότι ο 

όρος «κρίση» στην Κινέζικη γλώσσα συχνά αναφέρεται από τους µελετητές επειδή 

συνδυάζει τα ιδεογράµµατα για τον « κίνδυνο» και την « ευκαιρία» (John R. Darling, 

1994). 

Σύµφωνα µε τον Richard Luecke , συγγραφέα πολλών βιβλίων της σειράς 

«Harvard Business Essentials», η κρίση είναι µία αλλαγή είτε ξαφνική είτε εξελισσόµενη 

στο βάθος του χρόνου που έχει ως αποτέλεσµα ένα επείγον πρόβληµα που πρέπει άµεσα 

να αντιµετωπιστεί. Για µία επιχείρηση, µία κρίση είναι οτιδήποτε έχει τη δυναµική να 

προκαλέσει ξαφνική και σοβαρή ζηµιά στους υπαλλήλους της, τη φήµη ή τη γραµµή 

παραγωγής της. 
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Σε µια κανονική κατάσταση όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η 

διοίκηση είναι γνωστές. Οι προϋποθέσεις, τα δεδοµένα, οι δυνατότητες και οι 

πληροφορίες είναι γνωστά. Υπάρχει άνεση χρόνου και έλεγχος. 

Σε περιπτώσεις όµως κρίσεων τα πράγµατα αλλάζουν. Οι συνθήκες γίνονται 

πιεστικές, ασταθείς, ρευστές, απρόβλεπτες, πρωτόγνωρες, επείγουσες και ανεξέλεγκτες. 

Κάτω από αυτές τις καταστάσεις ο διαχειριστής ασκεί ιδιαίτερη διοίκηση. Ο χρόνος είναι 

ελάχιστος, ο κίνδυνος ορατός, οι αντιδράσεις απρόβλεπτες, ο φόβος και ο πανικός 

πιθανοί παράγοντες.  Η προσωπικότητα του διαχειριστή πρέπει να αποδειχθεί ισχυρή για 

να αντιµετωπίσει σωστά την κρίση και να σηκώσει το βάρος της διαχείρισης. 

Οι καταστάσεις κρίσης ανεξάρτητα από την µορφή τους και την φύση των 

Οργανισµών στους οποίους ανακύπτουν έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως 

(Meena Ahmed 2006): 

 

1. Η έκπληξη για το γεγονός 

2. Η διακοπή της ρουτίνας και της συνηθισµένης ροής των πραγµάτων 

3. Η κλιµάκωση των γεγονότων καθώς πληθαίνουν συνεχώς οι πληροφορίες 

4. Αίσθηση απώλειας ελέγχου και το υψηλό αίσθηµα ανασφάλειας 

5. Το αυξηµένο ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε) για το 

γεγονός όπου προκύπτει, 

 η  αυξηµένη ροπή  τους για έλεγχο της κατάστασης 

 η αυξηµένη ζήτηση για πληροφόρηση 

 το µεγάλο πλήθος εικασιών για το γεγονός 

 η διάδοση της αρνητικής δηµοσιότητας  

 η παρέµβαση κρατικών φορέων 

6. Κίνδυνος να πληγεί ανεπανόρθωτα η δηµόσια εικόνα του Οργανισµού. 

‘‘Χρειάζεσαι 20 χρόνια για να χτίσεις τη φήµη σου και 5 λεπτά για να την   

γκρεµίσεις’’. 
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2.2   Τύποι κρίσεων  

   Στην προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια της κρίσης επιχειρείται µια 

κατηγοριοποίηση των πιθανών κινδύνων που µπορούν πλήξουν έναν οργανισµό. Οι 

κρίσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τη διάρκεια τους (µικρής διάρκειας, 

µεγάλης διάρκειας), τη γεωγραφική τους κάλυψη (τοπική, περιφερειακή, εθνική ή 

διεθνής), το βαθµό ζηµιάς που προκαλούν σε ζωές και περιουσίες, το ποιος υφίσταται τη 

ζηµιά, την αιτία που τις προκαλούν, το απροσδόκητο ή µη των κρίσεων και διάφορα 

άλλα κριτήρια. 

   Παρακάτω γίνεται αναφορά σε διάφορους µελετητές που διαχώρισαν τις κρίσεις µε 

διαφορετικά κριτήρια ο καθένας. 

   Σύµφωνα µε τους Seymour and Moore (2000), οι κρίσεις διακρίνονται σε δύο είδη, το 

είδος “Cobra” και το είδος “Python”. Το είδος κρίσης “Cobra” είναι η λεγόµενη ξαφνική 

κρίση: η καταστροφή «χτυπά» ξαφνικά την επιχείρηση και την οδηγεί κατευθείαν σε 

κατάσταση κρίσης. Το είδος κρίσης “Python” είναι η κρίση που αναδύεται στην 

επιφάνεια σιγά σιγά, το λεγόµενο “ crisis creep”. 

   Ένας αντίστοιχος διαχωρισµός µε τον παραπάνω διαχωρισµό σε “Cobra” και “Python” 

κρίσεις γίνεται από τους Peter Ruff and Khalid Aziz , οι οποίοι χωρίζουν τις κρίσεις σε 

ξαφνικά γεγονότα (sudden events) και γεγονότα που σιγοβράζουν (simmering events). 

Τα “sudden events” περιλαµβάνουν ατυχήµατα και έκτακτα περιστατικά, τροµοκρατικές 

ενέργειες, µηχανικές βλάβες ή εχθρικές εξαγορές κάποιες απροσδόκητες ενέργειες 

νοµικής φύσης. Τα “simmering events” περιλαµβάνουν καταστάσεις οι οποίες 

αποκαλύπτονται σταδιακά και µπορούν να οδηγήσουν σε µία κρίση οποιαδήποτε στιγµή. 

Τέτοια παραδείγµατα είναι οι βιοµηχανικές αναταραχές, οι εγκληµατικές πράξεις 

διαφόρων τύπων και το αναποτελεσµατικό management. 

   Στις Η.Π.Α. το Institute of Crisis Management εξέτασε χιλιάδες περιπτώσεις 

περιστατικών για τα οποία έγιναν αναφορές από τα Μ.Μ.Ε.. Εξέτασαν 55.000 

ξεχωριστές περιπτώσεις σε 1500 δηµοσιεύσεις µεταξύ του 1990 και 1998. Τα ευρήµατα 

δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 86% των περιστατικών θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

“simmering events” και µόνο 14% των περιστατικών ως “sudden events”. 

   Προσεγγίζοντας τις κρίσεις από την οπτική σκοπιά των θυµάτων διακρίνονται τρεις 

τύποι κρίσεων ανάλογα µε το ποιός παθαίνει ζηµιά: 
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1) επιχειρηµατικές συµφορές (business calamities) όπως η πτώχευση 

2) προβλήµατα καταναλωτών (consumer troubles)  όπως τα ελαττωµατικά προϊόντα 

3) ανθρώπινες τραγωδίες, όπως βία στο εργασιακό περιβάλλον ή αεροπορικά 

δυστυχήµατα. 

   Άλλοι συγγραφείς προτιµούν τους ορισµούς των κρίσεων που εµβαθύνουν στον 

αντίκτυπο που έχει η κρίση στην επιχείρηση. Οι Meyers και Holusha (1986) διέκριναν 

εννέα τύπους επιχειρησιακών κρίσεων:  

1) δηµόσια αντίληψη  

2) ξαφνική µεταστροφή της αγοράς 

3) αποτυχία του προϊόντος 

4) η διαδοχή του ανώτατου management 

5) κρίσεις σχετικά µε ρευστά διαθέσιµα  

6) βιοµηχανικές σχέσεις 

7) εχθρική εξαγορά 

8) δυσµενή διεθνή γεγονότα 

9) αγορανοµικός έλεγχος των τιµών (regulation) και απελευθέρωση των τιµών 

(deregulation). 

   Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε διάφορους µελετητές που διαχώρισαν τις κρίσεις 

ανάλογα µε την αιτία που τις προκάλεσε. 

   Ο Lerbinger (1997) περιέγραψε εφτά διαφορετικούς τύπους κρίσεων:  

1) φυσικές 

2) τεχνολογικές 

3) κρίσεις έντονων αντιπαραθέσεων (crises of confrontation) 

4) κρίσεις κακίας (crises of malevolence) 

5) λοξές επιχειρησιακές αξίες (skewed management values) 

6) δόλος (deception) 

7) διοικητικά παραπτώµατα (management misconduct). 

   Οι Glaesser (2003) προτείνει  µία λίστα µε πέντε τύπους κρίσεων (σύµφωνα µε την 

αιτία) για τις οποίες σε κάθε τουριστικό µέρος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να τις 

αντιµετωπίσουν:  
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1) Τα περιστατικά σχετικά µε εγκλήµατα (crime-related events) όπως η ληστεία, ο 

βιασµός, ο φόνος και η απαγωγή 

2) Τα περιστατικά σχετικά µε τροµοκρατία (terror-related events), όπως οι βοµβιστικές 

επιθέσεις σε δηµόσιους χώρους ή οι αεροπειρατείες 

3) Τα περιστατικά σχετικά µε πολιτικές αναταραχές (political unrest events)  όπως οι 

βίαιες συγκεντρώσεις, οι εξεγέρσεις ή ταραχές 

4) Τα περιστατικά σχετικά µε φυσικές καταστροφές (natural disaster events) όπως οι 

σεισµοί, οι πυρκαγιές σε δάση, υπερβολικό κύµα ζέστης ή κρύου, τυφώνες ή τσουνάµι 

5) Τα περιστατικά σχετικά µε επιδηµίες (epidemic – related events)  όπως το SARS, το 

AIDS  ή ασθένειες σχετικές µε τα πόδια και το στόµα. 

   O Mitroff  (Ian I. Mitroff, Gus Anagnos, 2001) και πολλοί από τους συνεργαζόµενους 

µε αυτόν συγγραφείς σχεδίασαν µία σύνθετη ταξινόµηση των  κρίσεων  σύµφωνα µε τον 

τύπο του γεγονότος που συνέβη στην επιχείρηση:  

1) οικονοµικές επιθέσεις σε αποκλειστικές πληροφορίες, η οποίες προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

2) πληροφοριακές επιθέσεις, οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και απειλούν άµεσα την οικονοµική  ευηµερία της 

3) οι παύσεις ή εσωτερικές  δυσλειτουργίες 

4) το “megadamage” αναφερόµενο σε µαζικές καταστροφές  όπως αυτή του Chernobyl, 

5) οι ψυχολογικές κρίσεις όπως η τροµοκρατία, η δολιοφθορά ή οι αλλοιώσεις προϊόντων 

6) οι επαγγελµατικές ασθένειες. 

   Επιπρόσθετα, οι κρίσεις είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν ως κρίσεις 

τροφοδοτούµενες από το φυσικό περιβάλλον και κρίσεις τροφοδοτούµενες από 

ανθρώπους. 

   Οι κρίσεις που προκαλούνται από δυσµενή γεγονότα στη φύση όπως οι φυσικές 

καταστροφές (τροπικοί κυκλώνες, ανεµοστρόβιλοι, πληµµύρες, χιονοστιβάδες και 

σεισµοί) έκδηλα διαφέρουν ως προς το βαθµό επίδρασης τους σε σχέση µε τις κρίσεις 

που προκαλούνται από ανθρώπους. Οι κρίσεις που προκαλούνται από ανθρώπους 

οδηγούν σε πολύ µεγαλύτερη απώλεια πίστης και κατά συνέπεια σε πιο αρνητικές 

συνέπειες απ’ ότι οι κρίσεις του φυσικού περιβάλλοντος που µπορεί να προκλήθηκαν 

από αναπόφευκτους παράγοντες. 
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2.3   Αιτίες ενδεχόµενων κρίσεων 

   Τα ατυχήµατα, οι φυσικές καταστροφές, οι περιβαλλοντικές καταστροφές, τα 

προβλήµατα υγείας, οι τεχνικές βλάβες, οι ανεξέλεγκτοι υπάλληλοι, οι δυνάµεις της 

αγοράς και της οικονοµίας συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των ενδεχόµενων κρίσεων που 

µπορεί να αντιµετωπίσει µια επιχείρηση. Πολλοί κίνδυνοι καθορίζονται αποκλειστικά 

από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.  

   Για παράδειγµα µια εταιρεία κατασκευής ιατρικών µηχανηµάτων είναι εκτεθειµένη σε 

ποινικές διώξεις για τα προϊόντα που παράγει, καθώς είναι πιθανή πρόκληση κάποιου 

ατυχήµατος ή η εµφάνιση κάποιας παρενέργειας από την χρήση των µηχανηµάτων που 

παράγει. Για παράδειγµα, η Robbins, κατασκευάστρια εταιρεία µηχανήµατος 

ενδοµήτριας µεθόδου αντισύλληψης έφτασε στο σηµείο της χρεοκοπίας µετά από ένα 

τεράστιο αριθµό αγωγών λόγω τραυµατισµών.  

   Οι σύγχρονες εταιρείες µέσα από τις εµπειρίες έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα για 

τους κινδύνους που σχετίζονται µε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, 

αναπτύσσοντας σχέδια διαχείρισης των ενδεχόµενων κρίσεων.  

   Πιο συγκεκριµένα, οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ότι σε περίπτωση συντριβής 

του αεροσκάφους ή κάποιας αεροπειρατείας θα είναι εκτεθειµένες. Για το λόγο αυτό 

δίνεται µεγάλη βάση στην προετοιµασία για την αντιµετώπιση µιας τέτοιας κρίσης. 

Επιπλέον, βιοµηχανίες χηµικών και πετρελαιοειδών βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή 

για το ενδεχόµενο εκρήξεων και διαρροής τοξικών και ρυπογόνων ουσιών στο 

περιβάλλον.  

 

2.4   Κύκλος ζωής µιας κρίσης 

   Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται µια ανατοµία του κύκλου ζωής µιας κρίσης σε 

επίπεδο επιχείρησης. Ο κύκλος ζωής µια κρίσης περιλαµβάνει συγκεκριµένα στάδια: 
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1. Κύηση της κρίσης 

Είναι η περίοδος προ-κρίσης κατά την οποία δεν υπάρχουν δείγµατα εκδήλωσης 

ενδεχόµενης κρίσης. ‘‘Κάθε στιγµή που δεν υπάρχει κρίση, διανύεται µια κατάσταση 

προ-κρίσης’’. 

2. Πρώτα δείγµατα 

Το στάδιο αυτό αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του πιθανού κινδύνου µε ελάχιστα 

δείγµατα, µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός της κρίσης να είναι δύσκολος. 

3. Στάδιο εκδήλωσης 

Η περίοδος κατά την οποία εκδηλώνεται µια κρίση. ∆ιαρκεί όσο χρόνο τα 

χαρακτηριστικά της κρίσης εκδηλώνονται. 

4. Στάδιο κορύφωσης 

Η περίοδος που κορυφώνεται η κρίση. Στο στάδιο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση 

διορατικότητας της κρίσης. 

5. Στάδιο επιπτώσεων 

Η περίοδος κατά την οποία οι επιπτώσεις από την κρίση εκδηλώνονται και οι συνέπειες 

γίνονται ορατές. 

6. Στάδιο οµαλοποίησης 

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής της κρίσης, καθώς οι διαδικασίες 

επανέρχονται σε κανονικούς ρυθµούς. 

   Μπορούµε να διακρίνουµε και από το διάγραµµα του κύκλου ζωής της κρίσης, πως η 

κρίση έχει προκαλέσει ζηµιά στην φήµη της επιχείρησης, καθώς οι ρυθµοί προ-κρίσης 

δεν περιείχαν κάποια ένταση, ενώ οι ρυθµοί µετά κρίσης την περικλείουν. 
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Κύκλος ζωής κρίσης

∆ιάρκεια της κρίσης

Έ
ν
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η
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   Ένα κρίσιµο ερώτηµα που µπορεί να προκύψει από την ανάλυση της κρίσης σε στάδια 

είναι γιατί οι καταστάσεις προχωρούν από το στάδιο “Pre-Crisis” στο στάδιο “Acute- 

Crisis”. Ο Edward S. Devlin υποστηρίζει ότι οι πέντε κύριοι λόγοι είναι:  

1) η υποτίµηση αυτών των καταστάσεων 

2) η υπερεκτίµηση της ικανότητας διαχείρισης της κρίσης 

3) η άγνοια για την εξελισσόµενη κρίση 

4) η µε πρόθεση αγνόηση της προειδοποίησης 

5) κάποιες προειδοποιήσεις πριν την κρίση είναι εµφανείς, ενώ άλλες δεν είναι 

(Edward S. Devlin, 2007). 

   Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κρίσης οι επιχειρήσεις ακολουθούν κάποια 

συγκεκριµένη διαδικασία. Στο στάδιο πριν την κρίση οι οργανισµοί ασχολούνται µε την 

αποφυγή τους και µε την προετοιµασία για πιθανές κρίσεις. Αυτό το στάδιο 

περιλαµβάνει πράξεις όπως ο εντοπισµός σηµάτων, η ανάπτυξη χαρτοφυλακίων κρίσεων 

και η δηµιουργία θετικών σχέσεων µε τα MME. Το δεύτερο στάδιο είναι η διαχείριση 

του περιστατικού κρίσης. Αυτό το στάδιο χωρίζεται σε τρία υπό-στάδια, αναγνώριση της 

κρίσης, η συγκράτηση της κρίσης και επανάληψη της επιχείρησης. Το τρίτο και τελικό 

στάδιο είναι το στάδιο µετά την κρίση όπου οι οργανισµοί επιβεβαιώνουν ότι η κρίση 

έχει φτάσει στο τέλος της και να προετοιµάζονται για µελλοντικά γεγονότα. 
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2.5 Παραδείγµατα κρίσεων  

 

Η επιτυχία 

   Στα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 ένα απρόσµενο γεγονός αναστάτωσε την 

αµερικάνικη κοινή γνώµη καθώς 7 από τα εκατοµµύρια ανθρώπων που αγόραζαν σε 

σταθερή βάση το εξαιρετικά δηµοφιλές παυσίπονο TYLENOL, το οποίο µπορούσε να 

αγοράσει κανείς στην αγορά χωρίς ιατρική συνταγή, βρήκαν τραγικό θάνατο, επειδή 

όπως διαπιστώθηκε κάποιος ή κάποιοι είτε εσκεµµένα είτε κατά λάθος είχαν προσθέσει 

µικρή αλλά θανατηφόρα ποσότητα υδροκυανίου σε κάψουλες του αναλγητικού 

φαρµάκου. 

   Η αντίδραση της εταιρείας Johnson & Johnson υπήρξε ακαριαία. Η επιχείρηση διέθεσε 

το ποσό των 300 εκατ. δολαρίων ανακαλώντας όλα τα φιαλίδια του φαρµάκου από όλες 

τις αγορές. Παράλληλα η εταιρεία εισήγαγε άµεσα µια νέα µορφή αεροστεγούς 

συσκευασίας που δεν επέτρεπε την παρέµβαση στα φιαλίδια µετά την έξοδο τους από 

την γραµµή παραγωγής. 

   Η εταιρεία έδωσε όλες τις απαιτούµενες από τα ΜΜΕ πληροφορίες ζητώντας 

ταυτόχρονα  την κατανόηση της αµερικανικής κοινής γνώµης. Με αυτόν τον τρόπο 

έδειξε ευαισθησία παραδεχόµενη την οδύνη της για το γεγονός. Η αµερικανική κοινή 

γνώµη επικρότησε την διαχείριση της κρίσης από τα στελέχη της εταιρείας και οι πιθανές 

απώλειες σε αξιοπιστία και προτίµηση για τα προϊόντα της εταιρείας περιορισθήκαν σε 

µηδενικά επίπεδα. 

 

Αποτυχία 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980  το τάνκερ της εταιρείας ΕΧΧΟΝ µε την επωνυµία 

EXXON VALDEZ προσέκρουσε σε παγόβουνο στον κόλπο της Αλάσκας µε 

αποτέλεσµα εκατοµµύρια λίτρα αργού πετρελαίου να χυθούν στη θάλασσα προκαλώντας 

ίσως τη µεγαλύτερη µέχρι τότε περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε το θάνατο 

σε ψάρια, θαλάσσια κύτη και πουλιά και απώλεια εισοδήµατος για τους αλιείς της 

περιοχής. Ο έλεγχος απέδειξε ότι ο κυβερνήτης του σκάφους εµπιστεύθηκε το τιµόνι σε 
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κατώτερο αξιωµατικό που δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια και εµπειρία και το κακό 

ολοκληρώθηκε µε τους λανθασµένους χειρισµούς στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. 

   ∆εν υπήρξε άµεση αντίδραση µετά την ανακοίνωση της κρίσης. Προφανώς η εταιρεία 

δεν διέθετε πρόγραµµα διαχείρισης κρίσεων καθώς επαναπαύτηκε στις ασφαλείς 

διακινήσεις αργού πετρελαίου και παραγώγων του από το στόλο των σκαφών της. 

   Η επικοινωνιακή πολιτική και η διαχείριση της κρίσης από τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη της εταιρείας ήρθε µε καθυστέρηση. Η ενηµέρωση ήταν σπασµωδική και 

ελλιπής και προσέβαλε όχι µόνο τα στελέχη και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στα οποία 

δεν δόθηκαν ακριβή στοιχεία άλλα και την κοινή γνώµη καθώς δεν υπήρξε έκφραση 

οδύνης. 

   Η EXXON  τελικά αναγκάσθηκε να πληρώσει πολλά δισεκατοµµύρια δολάρια στην 

Κυβέρνηση της Αλάσκας και την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ, στους αλιείς της 

περιοχής άλλα και σε µεµονωµένα άτοµα και, φυσικά, υπέστη πτώση εταιρικού γοήτρου 

για πολλά χρόνια µετά το γεγονός. 

    

 

3. ∆ιαχείριση κρίσεων  

 

3.1 Τι είναι η διαχείριση κρίσεων 

   Σε ιδανικές συνθήκες η διαχείριση κρίσεων ξεκινάει προτού προκύψει µια κρίση σε ένα 

ήρεµο περιβάλλον. Αρχίζει µε ένα ενδελεχή έλεγχο των κινδύνων που αφορούν στον 

οργανισµό και τον προσδιορισµό εκείνων που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά 

προβλήµατα. 

  ∆ιαχείριση κρίσης χαρακτηρίζεται εκείνη η διαδικασία που έχει ως στόχο την πρόληψη, 

τον περιορισµό και την επίλυση των κρίσεων (Σφακιανάκης Μ. Κ, 1998). Στόχος της 

είναι η µείωση του κινδύνου, της ανασφάλειας και του πλήρη έλεγχου της κατάστασης. 

Ο χειρισµός της κρίσης αποτελεί µια διαδικασία που περιλαµβάνει δύσκολες αποφάσεις. 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται υπό συνθήκες πίεσης χρόνου και δυναµικών εξελίξεων, από 

στελέχη που είναι αναγκασµένοι να εργαστούν υπό την οµίχλη των αµφιβολιών. 
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   Κατά µία έννοια ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης το Crisis 

management µπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως η δηµιουργία τακτικών για την 

αντιµετώπιση µίας γρήγορα εξελισσόµενης κατάστασης µε επιπτώσεις στην εθνική 

ασφάλεια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τέτοιες καταστάσεις έχουν 

δώσει σε αυτού του είδους την επίλυση προβληµάτων µία επίσηµη ηµεροµηνία 

γέννησης- Οκτώβριος 1962. Η περίσταση της γέννησης ήταν η κρίση στην Κούβα και η 

οµάδα που ασχολήθηκε µε τη διαχείριση κρίσεων ήταν ο Λευκός Οίκος στα χρόνια του 

J.F. Kennedy. 

   Στο παρελθόν, οι κρίσεις γίνονταν αντιληπτές ως ανωτέρα βία, δηλαδή γεγονότα που 

συµβαίνουν ως µία πράξη του θεού χωρίς κανέναν τρόπο πρόβλεψης ή χειρισµού τους. 

Όταν µία κρίση ξέσπαγε, ο ρόλος των ειδικών ήταν περιορισµένος στην παροχή 

αντικειµενικών συµβουλών στο πώς να αντιµετωπίσει κάποιος ένα συγκεκριµένο 

απροσδόκητο γεγονός µέχρι να περάσει. Αυτό το παραδοσιακό πρότυπο της διαχείρισης 

κρίσεων ήταν µία αντιδραστική, µονοµερής και χρονικά περιορισµένη κατά τη διάρκεια 

της κρίσης θεώρηση της διαχείρισης κρίσεων. 

   Σε αντίθεση µε το παραδοσιακό πρότυπο, το οποίο εστίαζε στο στάδιο της 

αντιµετώπισης της κρίσης, ο ορισµός του Glaesser εστιάζει στο ρόλο του σχεδιασµού και 

της πρόληψης ως ισότιµες επιχειρησιακές διαδικασίες. 

   Ένας ορισµός του σύγχρονου προτύπου δίνεται από τον Glaesser (2006): «Το Crisis 

management είναι οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και τα µέτρα τα οποία είναι 

προγραµµατισµένα και µπαίνουν σε εφαρµογή για να προλάβουν και να αντιµετωπίσουν 

την κρίση». Σύµφωνα µε τον Glaesser, το Crisis management είναι η σταθερή πρακτική 

της αποφυγής και αναχαίτισης της κρίσης. 

   Η αλλαγή από το σκεπτικό του “handling a crisis” (χειρισµού µίας κρίσης) – το οποίο 

κυριαρχούσε στο πεδίο του Crisis management στο παρελθόν- στο σύγχρονο σκεπτικό 

του “managing a crisis” (διαχείρισης µίας κρίσης) δεν είναι απλά σηµασιολογική, αλλά 

πιο πολύ αντιπροσωπεύει ένα καινούργιο πρότυπο επαγγελµατικής γνώσης. Το σύγχρονο 

πρότυπο της διαχείρισης κρίσεων είναι το άµεσο αποτέλεσµα της εµπειρίας που έχει 

αποκτηθεί από ειδικούς διαχείρισης κρίσεων, managers δηµοσίων σχέσεων και ανώτερα 

στελέχη που έχει ήδη ξεπεράσει επιτυχώς διάφορες περιπτώσεις κρίσεων. 
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   Η περιεκτική διαδικασία της διαχείρισης κρίσεων περιλαµβάνει διαφορετικούς 

παράγοντες οι οποίοι δε λαµβάνονταν υπόψη στο παραδοσιακό πρότυπο της διαχείρισης 

κρίσεων  όπως οι προληπτικές πράξεις, πράξεις προετοιµασίας, η άρτια δηµιουργία µίας 

οµάδας διαχείρισης κρίσεων, η προετοιµασία χαρτοφυλακίου διαχείρισης κινδύνου και 

κρίσης, εκπαιδευµένοι εκπρόσωποι της εταιρείας και η υιοθέτηση τεχνικών διαχείρισης 

γενικής εικόνας (general image management). Επιπρόσθετα το σύγχρονο πρότυπο 

επισηµαίνει τη σηµασία της συνεργασίας µε την κοινότητα ως ένα µέσο για την επιτυχή 

επίλυση της κρίσης. 

 

3.2 Χάρτης ροής διαχείρισης κρίσεων (Πιπερόπουλος 2007) 

Κάθε υπηρεσία, Οργανισµός ή οικονοµική µονάδα, ανεξαρτήτως µεγέθους οφείλει έχει 

ένα χάρτη ροής διαχείρισης κρίσεων, το οποίο θα προκαθορίζει συγκεκριµένες µεθοδικές 

διαδικασίες, ενέργειες και δράσεις για την έξοδο από την κρίση. 

 

1) Έσο έτοιµος 

   Κάθε πρόγραµµα διαχείρισης κρίσεων χρειάζεται να ξεκινήσει µε τη διαβεβαίωση ότι η 

επιχείρηση ή ο οργανισµός διαθέτει συγκεκριµένη οµάδα διαχείρισης κρίσεων τα µέλη 

της οποίας είναι ενηµερωµένα και µπορούν να συνεργαστούν µε στόχο την επιτυχή 

εφαρµογή ενός προσυµφωνηµένου σχεδίου δράσης. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα η 

οµάδα διαχείρισης κρίσεων µε επικεφαλής το στέλεχος της επικοινωνίας και των 

δηµοσίων σχέσεων συνέρχεται και δηµιουργεί µια σειρά από πιθανά σενάρια που 

αφορούν µια πληθώρα πιθανών κρίσεων που ίσως, αναπάντεχα, κάποια στιγµή θα κληθεί 

να διαχειρισθεί. Μέσα στα πιθανά σενάρια, έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι µπορεί να 

συµπεριληφθεί το σενάριο, όπου οι επικεφαλείς της οµάδας διαχείρισης κρίσεων είναι 

αδύνατον να εντοπισθούν έγκαιρα και συνεπώς τον συντονισµό των προσπαθειών 

χρειάζεται να αναλάβουν οι προσδιορισµένοι «αντικαταστάτες τους». 

   Επειδή η επιτυχία κάθε προγράµµατος διαχείρισης κρίσεων στηρίζεται στην απλότητα 

του, έτσι ώστε όλοι όσοι απαρτίζουν την προσδιορισµένη οµάδα να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, πότε πρέπει να το κάνουν και πώς να 

δραστηριοποιηθούν, είναι απαραίτητο σε τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνονται 
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δοκιµαστικές εφαρµογές του σχεδίου. Οι εφαρµογές διασφαλίζουν ότι το πρόγραµµα 

είναι πάντα επίκαιρο και προσαρµοσµένο σε µεταβαλλόµενες συνθήκες µέσα και έξω 

από το χώρο εργασίας, σε πιθανές αλλαγές προσωπικού της επιχείρησης ή του 

οργανισµού που έχουν επίπτωση και στη σύνθεση της οµάδας διαχείρισης κρίσεων και 

σε τεχνολογικές αλλαγές ή νέες συνθήκες λειτουργίας των ΜΜΕ. 

 

2) Παροχή χρήσιµων πληροφοριών 

   Οι µακροχρόνιες εµπειρίες µε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων έχουν αποδείξει ότι, 

όταν ξεσπά µια κρίση ο χρόνος γίνεται ο πλέον αµείλικτος εχθρός των στελεχών 

δηµοσίων σχέσεων που θα την διαχειρισθούν σε ότι αφορά την παροχή αναγκαίων 

πληροφοριών όχι µόνο προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα στελέχη της 

επιχείρησης ή του οργανισµού, άλλα και προς τους δηµοσιογράφους των ΜΜε που θα 

κατακλύσουν την περιοχή ζητώντας «πληροφορίες» για το συµβάν. 

   Μέρος του προγράµµατος διαχείρισης κρίσεων χρειάζεται να είναι και η ύπαρξη 

προετοιµασµένου πληροφοριακού υλικού για την επιχείρηση όπως οργανογράµµατα, 

ιστορικά και οικονοµικά στοιχεία, αριθµοί και πολιτικές που αφορούν στους 

ανθρώπινους πόρους, ισολογισµούς, πωλήσεις κλπ. Οι λόγοι που κάνουν αναγκαία την 

ύπαρξη τέτοιου υλικού είναι ότι το στέλεχος των δηµοσίων σχέσεων και τα διοικητικά 

στελέχη δε θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των εκπροσώπων των 

ΜΜΕ οι οποίοι βέβαια, ως υπεύθυνοι κάλυψης των γεγονότων δεν µπορεί να στείλουν 

στα δικά τους κέντρα (εφηµερίδα, ραδιόφωνο ή τηλεόραση) «λευκές σελίδες» ή κενές 

λόγου ή εικόνας ταινίες και για να «γεµίσουν το κενό» θα αναζητήσουν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες µπορεί να συλλέξουν επί τόπου από αυτόπτες και αυτήκοους µάρτυρες, οι 

οποίοι µπορεί να καταθέσουν «ότι τους κατέβει…» δηµιουργώντας αρνητικές 

εντυπώσεις για την επιχείρηση ή τον οργανισµό.  

 

3) ∆ιαχείριση ροής πληροφοριών 

   Οι κρίσεις όπως έχει επισηµανθεί έρχονται αναπάντεχα, δεν ακολουθούν τις 

προδιαγραφές της επιχείρησης και γίνονται αντιληπτές όταν ερωτηθεί η διοίκηση από 

κάποιο δηµοσιογράφο «τι συµβαίνει στην επιχείρηση σας;…» 
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   Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση «ουδέν σχόλιο» δεν βοηθά την εικόνα της επιχείρησης 

καθώς οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα συµπληρώσουν όπως αυτοί κρίνουν ορθό το κενό 

που δηµιουργείται. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει ένα συγκεκριµένο πρόσωπο που 

θα απαντά στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ µε συγκεκριµένες τοποθετήσεις 

κερδίζοντας έτσι τις εντυπώσεις ότι ο οργανισµός και γνωρίζει και ελέγχει και επιθυµεί 

να πληροφορήσει σωστά την κοινή γνώµη που διψά να κατανοήσει το µέγεθος και τις 

επιπτώσεις της κρίσης που αντιµετωπίζουν. 

   Σε παγκόσµια κλίµακα επιχείρησης και οργανισµοί έχουν υιοθετήσει στο πρόγραµµα 

διαχείρισης κρίσεων την κλίµακα σοβαρότητας της κάθε κρίσης και µε γνώµονα αυτήν 

προσδιορίζουν το πρόσωπο διαχείρισης της ροής πληροφοριών. 

 

4) Αποδοχή βασικών κανόνων 

   Το πρόγραµµα διαχείρισης κρίσεων που έχει υιοθετηθεί από την επιχείρηση 

περιλαµβάνει συνήθως και άλλες επιχειρήσεις που µπορεί να είναι προµηθευτές, πελάτες 

ή συνεργάτες και η παρουσία τους στην εφαρµογή του προγράµµατος από τη στιγµή που 

θα εκδηλωθεί µια κρίση γίνεται αναγκαία. Εδώ σηµειώνεται ότι η συµφωνία σε βασικούς 

κανόνες συµπεριφοράς γίνεται για να αποφευχθούν επικαλύψεις στην επικοινωνία µε τα 

ΜΜΕ και τους άλλους φορείς και να αποφευχθεί η ανθρώπινη τάση να ρίξουµε άλλου τις 

ευθύνες. 

 

5) Προβολή κύρους 

   Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκτός εάν προϋπήρξε κάποια έντονα θετική σχέση στο 

παρελθόν, δεν µπορεί να υποθέσει κανείς ότι θα διάκεινται ευνοϊκά προς την επιχείρηση 

που αντιµετωπίζει και διαχειρίζεται µια κρίση µε ανθρώπινα θύµατα και υλικές ζηµίες. 

Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το στέλεχος ή τα στελέχη επικοινωνίας 

και δηµοσίων σχέσεων που είναι επιφορτισµένα µε την ευθύνη της διαχείρισης της 

κρίσης οφείλουν να προβληθούν µε µια αδιαµφισβήτητη αίσθηση κύρους για αυτά που 

λένε και για τον τρόπο που τα λένε. 

   Σε πολλές γνωστές περιπτώσεις κρίσεων, από την πτώση και συντριβή αεροπλάνων, τη 

βύθιση εµπορικών ή επιβατηγών πλοίων, τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές σε εργοστάσια 

και το θάνατο φιλάθλων σε γήπεδα ή θαµώνων σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης το 
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θεµελιακό πρόβληµα της προβολής κύρους που κερδίζει την αξιοπιστία του εκπροσώπου 

της επιχείρησης ήταν και παραµένει ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχηµένης 

διαχείρισης κρίσεων. 

 

6) Συνεχής παροχή πληροφοριών 

   Ένα από τα θεµελιακά ερωτήµατα που χρειάζεται να αντιµετωπίσουν οι οµάδες 

διαχείρισης κρίσεων και οι διοικήσεις επιχειρήσεων σχετίζεται µε το θέµα της παροχής 

πληροφοριών προς τα ΜΜΕ µε µια αίσθηση συνέχειας και συνέπειας. Το πρόβληµα 

έγκειται στο γεγονός ότι κάθε κρίση έχει ένα σηµείο υψηλού ενδιαφέροντος και στη 

συνέχεια µια πτώση καθώς άλλα θέµατα κερδίζουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Η 

κλασσική θέση ότι η άρνηση για παροχή πληροφοριών δηµιουργεί καχυποψία και 

επιπρόσθετα δηµιουργεί ένα κενό πληροφόρησης το οποίο θα χρειαστεί να γεµίσουν οι 

δηµοσιογράφοι. Όταν δεν υπάρχουν νεώτερα δεδοµένα και πληροφορίες, τότε είναι 

προτιµότερο να το γνωστοποιηθεί στα ΜΜΕ. 

 

7) Έκφραση λύπης 

   Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι γνώµες των ειδικών για την έκφραση κάποιου είδους 

«λύπης ή και οδύνης» ως µέρος της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεως διίστανται. Τα 

ΜΜΕ µπορούν να εκλάβουν µια τέτοια ενέργεια ως έµµεση παραδοχή κάποιας ενοχής ή 

µιας συναισθηµατικής φόρτισης που δε τεκµηριώνει ευθύνες. 

   Η διεθνής πρακτική έχει να παρουσιάσει πολλά παραδείγµατα όπου η αµεσότητα της 

οµάδας διαχείρισης κρίσεων να εκφράσει την λύπη ή την οδύνη της για ένα τραγικό 

γεγονός λειτούργησε θετικά ακόµη και σε περιπτώσεις όπου τελικά αποδείχθηκε κάποιο 

ποσοστό νοµικής ευθύνης της επιχείρησης απέναντι στα θύµατα της κρίσης. 
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8) ∆ιασφάλιση ακριβείας 

   Σε περιπτώσεις κρίσεων η διασφάλιση της ακρίβειας των γεγονότων (ταυτότητες 

θυµάτων, αναφορές σε περιουσιακά στοιχεία, ακριβής αριθµός πτήσεως αν πρόκειται για 

αεροπορικό ατύχηµα) παρέχει προς τους δέκτες των µηνυµάτων τη διαβεβαίωση ότι η 

επιχείρηση είναι αξιόπιστη οντότητα και αποφεύγεται η πρόκληση περαιτέρω 

προβληµάτων δηµιουργώντας ανησυχίες στην κοινή γνώµη. 

 

9) Προβολή ευαισθησίας 

   Στο εγχειρίδιο της διαχείρισης κρίσεων περιλαµβάνεται το θέµα της προβολής 

ευαισθησίας εκ µέρους του οργανισµού, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο τα συναισθήµατα 

µας στα θύµατα και τις οικογένειες τους είτε πρόκειται για δικούς µας εργαζοµένους είτε 

πρόκειται για µέλη του ευρύτερου κοινωνικού συστήµατος. 

 

10) Μαθαίνουµε από εµπειρίες 

   Από κάθε µικρή ή µεγάλη κρίση που θα διαχειρισθεί η επιχείρηση µπορεί να 

αποκοµίσει εµπειρία, να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του σχεδίου της, τις 

διαφορές στην εκδήλωση συµπεριφοράς των µελών της οµάδας διαχείρισης κρίσεων, την 

ενσάρκωση των ρόλων που είχαν εκπαιδευθεί να διαδραµατίσουν εάν κάτι συνέβαινε. 

 

3.3 Τα στάδια της διαχείρισης κρίσεων 

   Σύµφωνα µε τον Norman R. Augustine (1995) τα στάδια της διαχείρισης κρίσεων είναι 

:  

� η αποφυγή της κρίσης 

� η προετοιµασία για διαχείριση της κρίσης 

� η αναγνώριση της κρίσης 

� η συγκράτηση της κρίσης 

� η επίλυση  της κρίσης 

� η δηµιουργία ωφέλειας από την κρίση. 

   Αλλά πώς µπορούν να προβλέψουν τις επερχόµενες κρίσεις; Ο Norman R. Augustine 

προτείνει τη δηµιουργία µίας λίστας µε οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην 
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επιχείρηση έχοντας λάβει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις και υπολογίσει το κόστος της 

αποφυγής. Η εταιρεία λοιπόν πρέπει για κάθε πιθανή κρίση να υπολογίσει τις 

οικονοµικές ζηµιές που µπορεί να προκαλέσει κάθε πιθανή κρίση, την πιθανότητα αυτής 

να συµβεί και την αναµενόµενη αξία για καθεµία από αυτές (οικονοµικές ζηµιές επί την 

πιθανότητα). Την αναµενόµενη αξία για καθεµία από τις κρίσεις θα πρέπει εν συνεχεία 

να την συγκρίνει µε το κόστος της αποφυγής τους ώστε να αποφασιστεί για ποιές κρίσεις 

συµφέρει να ληφθούν µέτρα αποφυγής τους.  

   Ο σχεδιασµός της αντιµετώπισης των κρίσεων περιλαµβάνει για παράδειγµα την 

ίδρυση ενός κέντρου διαχείρισης κρίσεων, κατάρτιση σχεδίων δράσης, σχεδίων 

επικοινωνίας, και σχεδίων προσοµοίωσης µε πραγµατικές καταστάσεις κρίσεων. Οι 

περισσότερες αεροπορικές εταιρείες έχουν δηµιουργήσει τις λεγόµενες “ οµάδες 

κρίσεων” και λεπτοµερή σχέδια συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 

επείγουσες περιπτώσεις. 

   Φυσικά κάθε σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και ένα σχέδιο επικοινωνιών 

(communication plan) µε σκοπό την ορθή επικοινωνία µε τους εµπλεκοµένους. Το σχέδιο 

επικοινωνιών έχει να κάνει µε την προσεκτική επιλογή εκείνων των µηνυµάτων που θα 

αντικατοπτρίζουν το πρόβληµα και τη θέση της εταιρείας, την επιλογή του εκπροσώπου 

της εταιρείας που θα αναλάβει την επικοινωνία,  την τοποθέτηση του προβλήµατος στις 

πραγµατικές του διαστάσεις και την ανάληψη των ευθυνών της εταιρείας. Εν συνεχεία τα 

σχέδια θα πρέπει να δοκιµαστούν στην πράξη ώστε να ανακαλυφθούν τυχόν αδυναµίες 

σε αυτά και να βρεθούν ευκαιρίες για βελτίωση. Τα σχέδια όµως θα πρέπει και να 

ανανεώνονται τακτικά. 

   Η αναγνώριση της κρίσης είναι συνήθως η µεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία. 

Πολλές φορές η υπερβολική εστίαση σε τεχνικά ζητήµατα παραβλέποντας άλλες απόψεις 

του προβλήµατος µπορεί να οδηγήσει στην υποτίµηση του από την εταιρεία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση του µικροεπεξεργαστή Pentium της Intel 

το 1994. 

   Οι αρχές της συγκράτησης της κρίσης είναι:  

1) η γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση στο πρόβληµα 

2) η τοποθέτηση των συµφερόντων των ανθρώπων πάνω απ' όλα 



 - 25 -

3) η φυσική παρουσία στο προσκήνιο των ανωτέρων στελεχών της εταιρείας ως ένα 

σαφές µήνυµα ότι η εταιρεία αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα το πρόβληµα 

4) η ανοικτή επικοινωνία µε τους εµπλεκοµένους και τα ΜΜΕ 

(Larry Barton, 2004). 

   Πέρα από τη φάση της συγκράτησης, η δουλειά της οµάδας διαχείρισης κρίσεων είναι 

να διαχειριστούν το πρόβληµα µέχρι αυτό να λυθεί . Βασικοί κανόνες της επίλυσης των 

κρίσεων είναι:  

1) ο χρόνος δεν είναι µε το µέρος της επιχείρησης 

2) απαιτείται η συνεχής συγκέντρωση πληροφοριών για την κρίση 

3) συνεχής επικοινωνία της επιχείρησης µε τους εµπλεκόµενους 

4) η καταγραφή των πηγών πληροφόρησης, των αποφάσεων, των προθέσεων και των 

πράξεων καθ' όλη τη διάρκεια της επίλυσης του προβλήµατος θα χρησιµεύσει ως 

εργαλείο µάθησης µετά την κρίση, την περισυλλογή για το τι πήγε καλά και τι όχι στη 

διάρκεια της. Επίσης θα φανεί χρήσιµη αυτή η καταγραφή σε πιθανές δικαστικές 

διαµάχες 

5) η υιοθέτηση τεχνικών διαχείρισης έργων (project management techniques) όπου φανεί 

αναγκαίο 

6) η σηµασία της παρουσίας ενός ηγέτη 

7) η κήρυξη του τέλους της κρίσης.  

   Το τέλος της κρίσης έχει τα εξής σηµάδια: οι υπάλληλοι έχουν επιστρέψει στα 

καθηµερινά τους καθήκοντα, οι σχέσεις µε τους πελάτες και προµηθευτές έχουν 

επανέλθει στα φυσιολογικά τους επίπεδα, το τηλέφωνο χτυπά και στην άκρη του 

τηλεφώνου δεν είναι ένας reporter ειδήσεων, οι πωλήσεις, τα έσοδα και άλλοι δείκτες της 

επίδοσης της επιχείρησης είναι στα φυσιολογικά τους επίπεδα. 

(Larry Barton,2004). 

   Τέλος, όσον αφορά τη δηµιουργία ωφέλειας από την κρίση οι προσδοκίες για τις 

εταιρείες είναι τόσο χαµηλές που λαµβάνουν εύσηµα απλά επειδή έκαναν το σωστό. 
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4. Συµπεράσµατα  

 

   Ως γενικό συµπέρασµα της ανάλυσης που επιχειρήθηκε, γίνεται σαφές ότι το 

περιεχόµενο των κρισίµων καταστάσεων είναι ταυτόσηµο µε την παρέκκλιση από την 

σταθερότητα και ικανό να προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Η διαχείριση κρίσεων µπορεί 

να αποτελέσει το σηµαντικότερο όπλο των σύγχρονων εταιριών, ικανό να εξασφαλίσει  

την ύπαρξη, την βιωσιµότητα αλλά και την ανάπτυξη του εκάστοτε οργανισµού µετά και 

από µια σοβαρή κρίση.  

   Οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ένα οργανωµένο πλάνο 

διαχείρισης κρίσεων µε οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους και ξεπέρασαν µια κρίση 

είναι πολλές και αποτελούν παραδείγµατα και τις υπόλοιπες. Η διαχείριση κρίσης για της 

επιχειρήσεις αποτελεί ότι και η πρόληψη για µια ασθένεια. Η πρόληψη µιας ασθένειας 

θεωρείται η καλύτερη θεραπεία της. 

   Συνοψίζοντας την ανάλυση µας παρακάτω παρατίθενται τα κέρδη µια σωστής 

διαχείρισης κρίσης, 

 

� Ο απόηχος της κρίσης δεν ξεπερνά τα όρια της επιχείρησης 

� Η δοµή της εταιρίας παραµένει ίδια, όπως και πριν την κρίση 

� Αποκοµίζει η εταιρία χρήσιµες εµπειρίες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης 

µελλοντικών κρίσεων 

� Μειωµένες απώλειες όσον αφορά τη φήµη της εταιρίας 

� Οι µέτοχοι, οι πελάτες, οι προµηθευτές και οι συνεργάτες της εταιρίας 

παραµένουν ικανοποιηµένοι 

� Σοβαρό εταιρικό προφίλ µε ακριβείς αποφάσεις βασισµένες στα γεγονότα 

� Με µια ανάλυση κόστους µπορεί να υπολογιστεί το πιθανό κόστος που είχε η 

κρίση στην εταιρία 

 

  Τέλος είναι σηµαντικό να προσπαθεί ο κάθε οργανισµός να µαθαίνει από τις κρίσεις 

που πλήττουν τον ίδιο άλλα και τους γύρω του, να εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις 

και να προσπαθεί να βελτιωθεί.  
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   Εάν οι υπεύθυνοι του Βρετανικού γηπέδου Σέφηλντ είχαν µελετήσει το τραγικό 

γεγονός των 21 φιλάθλων που είχαν ποδοπατηθεί και έχασαν τη ζωή τους σε παρόµοιο 

περιστατικό στο γήπεδο του Ολυµπιακού, στη θύρα 7 του σταδίου Καραϊσκάκη το 1981, 

τότε ίσως είχαν προλάβει τον θάνατο 96 συµπατριωτών τους. 
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ΜΕΡΟΣ Β’  

(Case study : Kleemann Hellas) 
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1. Παρουσίαση της εταιρίας 

1.1   Η ίδρυση της εταιρίας 

Η Εταιρία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – KLEEMANN HELLAS Ανώνυµος Βιοµηχανική 

Εµπορική Εταιρία για Μηχανολογικές Κατασκευές Α.Ε» και διακριτικό τίτλο 

«KLEEMANN HELLAS Α.Ε.Β.Ε» συστάθηκε νοµότυπα τον Ιούνιο του 1983 (ΦΕΚ 

2308/27.7.1983), δυνάµει της υπ΄ αριθµόν 14648/26.5.1983 πράξη του 

συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Περικλέους Κωτούλα. Η απόφαση αυτή και το 

καταστατικό δηµοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθµόν 2308/27.7.1983 ΦΕΚ 

Μετά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η Εταιρία έχει Αριθµό 

Μητρώου Α.Ε 10920/55/Β/86/12. Η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί έως την 

31.12.2050. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η διάρκεια της 

Εταιρίας δύναται να συντοµευτεί ή να παραταθεί µε τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

του καταστατικού της Εταιρίας. 

Έδρα της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, οδός Ολυµπιάδος 102, και 

στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς (ΦΕΚ 3598/26.11.1985). 

Η Εταιρία έως και σήµερα εξακολουθεί να εδρεύει στην ανωτέρω διεύθυνση στην οποία 

βρίσκονται η διοίκηση, τα γραφεία και οι βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις. 

Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι: 

Η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία υδραυλικών και ηλεκτροµηχανικών 

ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτηµάτων τους, καθώς και 

κάθε άλλου προϊόντος µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η παροχή υπηρεσιών στα παραπάνω προϊόντα (φασόν - επισκευές). 

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιοµηχανικών και εµπορικών µονάδων του εξωτερικού 

µε παρόµοια είδη.  

Η συµµετοχή της Εταιρίας σε άλλες παρεµφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή που θα 

συσταθούν στο µέλλον. 

Η  απόκτηση µετοχών  ή  άλλων τίτλων εταιρειών, εισηγµένων ή µη  στο Χ.Α.Α.  και  η  

συµµετοχή σε Αµοιβαία  Κεφάλαια. 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο βιοµηχανικής παραγωγής 

εξαρτηµάτων ανελκυστήρων. Κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο της, βάσει 
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του ύψους πωλήσεων και της κερδοφορίας. Προκειµένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς 

αυξανόµενες απαιτήσεις, η Εταιρία µε συνεχείς επενδύσεις, έχει αποκτήσει ιδιαίτερα 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία, διαθέτοντας κατάλληλο και τεχνολογικά προηγµένο 

µηχανολογικό εξοπλισµό αλλά και έµπειρο προσωπικό που είναι σε θέση να φέρει εις 

πέρας τις πολύπλοκες εργασίες που αναλαµβάνει, καθώς και να τις παραδώσει µέσα στα 

στενά χρονικά όρια που απαιτούνται από τους πελάτες. 

 

1.2   Η ιστορική ανάπτυξη του οµίλου 

Η έναρξη της δραστηριότητας της Εταιρίας τοποθετείται στις αρχές του 1970 όταν ο κ. 

Νικόλαος Κουκούντζος ιδρύει την πρώτη τεχνική εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης 

ανελκυστήρων. Η νεοσυσταθείσα εταιρία µέχρι και το 1973 είχε βασική δραστηριότητα 

την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων, ενώ από την περίοδο 1974-1975 

επεκτάθηκε στην εµπορική δραστηριότητα στο χώρο του ανελκυστήρα και στις 

εισαγωγές εξαρτηµάτων ανελκυστήρα. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ΄70 η διείσδυση του υδραυλικού ανελκυστήρα, (αρχικά 

εισαγόµενο προϊόν), αποτέλεσε σηµαντικό σταθµό για τις εταιρίες του κλάδου. Πολύ 

γρήγορα διαπιστώθηκαν τα πλεονεκτήµατα του έναντι του 

συµβατικού, µε αποτέλεσµα να κατακτήσει µεγάλο µερίδιο 

της  εν λόγω αγοράς. 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατά του είναι: 

Η κατάργηση της ανωδοµής (υπερύψωσης) που είχε ως 

αποτέλεσµα την µη χρησιµοποίηση τροχαλιοστασίου στον 

υδραυλικό ανελκυστήρα καθώς και η µεταφορά των 

στατικών φορτίων στον πυθµένα του φρέατος, δίνοντας έτσι 

την ευκαιρία σε όλους τους αρχιτέκτονες / µηχανικούς να 

µειώσουν το κόστος κατασκευής και να βελτιώσουν αισθητικά την αρχιτεκτονική του 

κτιρίου. 

Η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του υδραυλικού ανελκυστήρα και 

παράλληλα οι µικρές δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρησή του. 
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Η µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια που παρέχει σε συνδυασµό µε την απόλυτη 

ισοστάθµιση που επιτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 

Η µοναδική δυνατότητα που παρέχει ο υδραυλικός ανελκυστήρας, σε περίπτωση 

διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, να επιτρέπει τον αυτόµατο απεγκλωβισµό των 

επιβαινόντων του ανελκυστήρα 

• Το 1981 προβλέποντας την ανάπτυξη της αγοράς και µε απώτερο σκοπό την 

µείωση τους κόστους κατασκευής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, οι 

φορείς πραγµατοποίησαν πανευρωπαϊκή έρευνα  και τελικά κατέληξαν σε 

συµφωνία µε την Γερµανική Kleemann Hubtechnik GmbH. Η εν λόγω εταιρία 

δραστηριοποιείται στο χώρο των υδραυλικών συστηµάτων από το 1857. Βασικός 

σκοπός της συνεργασίας αυτής ήταν η παροχή τεχνογνωσίας για την 

κατασκευή εξαρτηµάτων υδραυλικού ανελκυστήρα στην Ελλάδα. Σήµερα δεν 

υπάρχει καµία συνεργασία και από την σύµβαση αυτή, η οποία έληξε την 

31/12/2003 έχει κατοχυρωθεί ως νόµιµο δικαίωµα  της εταιρίας η χρήση του 

ονόµατος ‘KLEEMANN’. 

• Το 1985 αποτέλεσε σηµαντικό σταθµό για την πορεία της Εταιρίας δεδοµένου ότι 

πραγµατοποιεί δυναµική διείσδυση στον τοµέα παραγωγής ανελκυστήρων. Το 

εγχείρηµα αυτό απεδείχθη ως µία από τις επιτυχηµένες επιχειρηµατικές κινήσεις 

της KLEEMANN HELLAS, το οποίο έδωσε σηµαντική ώθηση στην εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων της. 

Κατά την περίοδο 1990-1997 οι εργασίες της Εταιρίας αναπτύχθηκαν δυναµικά και τα 

προϊόντα της γνώρισαν αναγνώριση τόσο από την εγχώρια όσο και από την διεθνή 

αγορά. Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία του 1998, αποτέλεσµα της δυναµικής της 

πορείας ήταν να συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον σύγχρονων και γνωστών εταιριών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του όγκου παραγωγής. 

• Τον Απρίλιο του 1999 πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην 

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αντλώντας περίπου  € 

6.456,35 χιλιάδες. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να τεθούν οι βάσεις για µια 

µόνιµη και σταθερή ανοδική πορεία. Την ίδια χρονιά η Εταιρία ιδρύει µαζί µε την 

Ισπανική TECHNOLAMA – FERMATOR, την KLEFER Α.Ε., βιοµηχανική 

µονάδα κατασκευής αυτόµατων θυρών ανελκυστήρων, µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.  
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Η KLEEMANN HELLAS συµµετέχει σε αυτό το κοινοπρακτικό εγχείρηµα (Joint 

Venture) µε ποσοστό 50% και διατηρεί και την διοίκηση.  

• Τον Ιανουάριο του 2001, ιδρύει µε τους µετόχους της AMETAL  επώνυµης 

Τουρκικής εταιρίας του κλάδου, την εµπορική εταιρία KLEEMANN ASANSOR 

SA , µε έδρα την Κων/πολη και σκοπό την προώθηση των προϊόντων του οµίλου 

KLEEMANN  στην Τουρκική αγορά. Στην εταιρία αυτή συµµετέχουν κατά 70% 

η KLEEMANN HELLAS ABEE και κατά 30% µέτοχοι της εταιρίας AMETAL.  

• Τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου η  KLEEMANN HELLAS έρχεται σε συµφωνία 

µε την εταιρεία  LEISTRITZ A.G. Η  συµφωνία αφορά σε πρώτη φάση εξαγορά  

ποσοστού 50% των  εταιρικών  µεριδίων της γερµανικής εταιρείας LEISTRITZ 

HYDRAULIK Gmbh, κατέχοντας παράλληλα το δικαίωµα εξαγοράς και του 

υπολοίπου ποσοστού εντός των προσεχών ετών. Η LEISTRITZ HYDRAULIK 

Gmbh,  είναι παραγωγική  µονάδα  υδραυλικού  ανελκυστήρα µε έδρα το  

Μπόχουµ της Γερµανίας. Η επένδυση αποσκοπεί εν µέρει στην µεταφορά της 

τεχνογνωσίας εξαρτηµάτων προς την µητρική, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη της 

γερµανικής  και της  ευρωπαϊκής αγοράς µέσω της προώθησης των προϊόντων 

του Οµίλου    KLEEMANN.  Λίγο πριν το τέλος του χρόνου η εταιρία προχωρά 

στην έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας του νέου εργοστασίου 

ηλεκτρονικών και αυτοµατισµού στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, ενώ στις αρχές του 

επόµενου γίνεται έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας του νέου εργοστασίου 

κατασκευής θαλάµων και ανελκυστήρων χωρίς µηχανοστάσιο (MRL). 

 

• Τον Μάρτιο του 2005  ιδρύεται η εµπορική και παραγωγική εταιρία 

KLEEMANN LIFTOVI d.o.o. στο Βελιγράδι της Σερβίας στην οποία η Εταιρία 

συµµετέχει µε ποσοστό 60%, µε στόχο να καλύψει τις αγορές των χωρών της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, αλλά και αγορές Σλαβόφωνων χωρών.  

 

Συνεχίζοντας, τα σηµαντικότερα ιστορικά σηµεία που επηρέασαν την πορεία του οµίλου 

και αποτέλεσαν σταθµούς για την επέκτασή της είναι : 

 

• 2006: Ίδρυση της KLEEMANN LIFT RO στη Ρουµανία 
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• 2007: Ίδρυση της Moda Cabina 

• 2009: Ίδρυση της Klemmann UK 

• 2009: Ίδρυση της Moda Lift 

• 2009: Ίδρυση της Kleemann Dubai 

• 2010: Ίδρυση της Kleemann Lebanon, Kleemann Egypt 

• 2010: Ολοκλήρωση πύργου δοκιµών στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς  

 

1.3   Το όραµα και οι αξίες της 

Το όραµα της εταιρίας όπως αυτό διατυπώνεται από την Ανώτατη Στρατηγική Οµάδα 

είναι να αποτελεί παγκοσµίως την 1η Επιλογή στους Ανελκυστήρες!!!  

Με βάση λοιπόν το όραµά της καθορίζονται και οι παρακάτω κύριες αξίες της:  

• ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Πάνω απ’ όλα φροντίζουµε για την υγεία και την 

ασφάλεια των πελατών / χρηστών των προϊόντων µας αλλά και την δική µας.  

• ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επιβραβεύουµε την εντιµότητα και την ηθική, λέµε την 

αλήθεια και δεν ανεχόµαστε την κακοήθεια πουθενά. Πρώτα κάνουµε 

αυτοκριτική, και µετά κριτική. Κάνουµε αυτό που λέµε. Είµαστε δίκαιοι.  

• ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΗΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ: Ως εταιρία έχουµε και 

αναδεικνύουµε ένα αληθινά ανθρώπινο πρόσωπο. Αγαπάµε και νοιαζόµαστε για 

τον άνθρωπο, τον πελάτη και τον συνάδελφο. Συγχωρούµε το ανθρώπινο λάθος 

και αγαπάµε τη δουλειά µας, αυτό που κάνουµε το κάνουµε µε όρεξη και µεράκι. 

• ΠΡΟΟ∆ΟΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Προοδεύουµε διαρκώς, καθηµερινά και 

καινοτοµούµε. ∆ε µένουµε στάσιµοι, µαθαίνουµε, δηµιουργούµε τεχνογνωσία, 

εξελισσόµαστε διαρκώς και βελτιωνόµαστε σε όλους τους τοµείς, στην ποιότητα, 

την εξυπηρέτηση και τους άλλους στρατηγικούς στόχους, αλλά και στην 

προσήλωση στις αξίες µας, στην διοίκηση και στη στρατηγική. 

Οι αξίες αυτές αποτελούν για όλους τους ανθρώπους της KLEEMANN αναπόσπαστο 

κοµµάτι της συνολικής δράσης τους, ξεπερνούν τα στενά όρια των οικονοµικών 

επιδόσεων και εκφράζονται εµπράκτως µέσα από το επιλεγµένο µοντέλο διοίκησης, τις 
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πρωτοβουλίες που παίρνουν για σηµαντικά ζητήµατα όπως, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την κοινωνική συνεισφορά, την εθελοντική δέσµευση, την αειφόρο 

ανάπτυξη, τη στήριξη του πολιτισµού. 

Στην KLEEMANN η ηθική διάσταση της λειτουργίας της έχει οριοθετήσει µία σαφή 

στρατηγική ποιότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό σηµαίνει συνεχή πρόοδο. 

Κάτι που µεταφράζεται για τους εταίρους της υψηλότερη ποιότητα, µεγαλύτερη 

ασφάλεια, περισσότερη απόδοση, καλύτερα αγαθά, αξιοπιστία! 

Χαρακτηριστικά λόγια του κ. Κουκούντζου αναφέρουν: 

‘‘Επιδίωξή µας είναι να απαρτίζουµε µία επιχειρηµατική οµάδα που να αποτελεί ζωντανό 

κοµµάτι της κοινωνίας. Να εργαζόµαστε σε έναν εταιρικό οργανισµό που συνεισφέρει στην 

ποιότητα ζωής όλων µας. Να βρίσκουµε τους λόγους, όχι µόνο να επενδύουµε στο έργο και 

τα προϊόντα που κατασκευάζουµε, αλλά κυρίως να πιστεύουµε σε αυτά και να εµπνεόµαστε 

από αυτά.’’ 

 

1.4   Τα προϊόντα της 

Η κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα της KLEEMANN είναι η παραγωγή 

Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ανελκυστήρων. Αυτα αποτελούνται από τα εξής 

υποσυστήµατα:  

• Υδραυλικούς ανυψωτικούς µηχανισµούς 

• Έµβολο, Μονάδα Ισχύος, Εξαρτήµατα Ανάρτησης (σασί) 

• Μηχανικούς ανυψωτικούς µηχανισµούς 

• Μηχανή, σασί, αντίβαρα 

• Θαλάµους 

• Ηλεκτρονικούς πίνακες KLEEMANN  

• Πόρτες KLEFER 

• Ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων Compact. 

• Οικιακούς προκατασκευασµένους ανελκυστήρες MaisonLIFT  
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Τα παραγόµενα προϊόντα περιγράφονται στην συνέχεια: 

 

i) Έµβολο 

Πρόκειται για το υδραυλικό έµβολο του οποίου η ανάπτυξη κινεί ουσιαστικά τον θάλαµο 

του ανελκυστήρα. Το µήκος του καθορίζεται από την διαδροµή που πρέπει να 

πραγµατοποιεί ο εκάστοτε ανελκυστήρας. 

 

ii) Μονάδα Ισχύος 

Η µονάδα ισχύος αποτελείται από τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία και το µπλοκ των 

βαλβίδων, µονταρισµένα σε ένα µεταλλικό δοχείο το οποίο συµπληρώνεται µε 

υδραυλικό λάδι. Το λάδι αυτό προωθείται στο έµβολο, προκαλεί την ανάπτυξή του και 

τελικά κινεί τον θάλαµο. 

 

iii) Εξαρτήµατα Ανάρτησης (Σασσί) 

Το σασί αποτελεί την βάση στην οποία τοποθετείται ο θάλαµος του ανελκυστήρα και 

αποτελείται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την οδήγηση του θαλάµου επί των 

οδηγών. Στο σασί ενσωµατώνεται και το ειδικό φρένο ασφαλείας, εφόσον προβλέπεται η 

ύπαρξή του από τους κανονισµούς. 

 

iv) Θάλαµος 

Οι θάλαµοι είναι µεταλλικής κατασκευής οι οποίοι προσαρµόζονται πάνω στο σασί και 

έχουν ως σκοπό την προστασία των επιβατών από την επαφή µε τα τοιχώµατα του 

φρέατος και τα κινούµενα µέρη του ανελκυστήρα. Το εσωτερικό του επενδύεται µε 

διάφορα υλικά τα οποία ποικίλουν ανάλογα µε το επίπεδο πολυτέλειας. 

 

v) Πίνακας 

Είναι ο ηλεκτρονικός πίνακας που ελέγχει την λειτουργία και τον αυτοµατισµό του 

συστήµατος κάθε ανελκυστήρα. Αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. 
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Παραγωγική ∆ιαδικασία 

Τα παραπάνω προϊόντα κατασκευάζονται ανεξάρτητα σε τέσσερις γραµµές παραγωγής 

και κάθε γραµµή παραγωγής αποτελείται από δύο χρονικές φάσεις, συνέχεια η µία της 

άλλης, ως εξής: 

1η : Παραγωγή ηµιτελών εξαρτηµάτων σε συγκεκριµένα τυποποιηµένα είδη. 

2η : Σύνθεση των ηµιτελών εξαρτηµάτων σε ολοκληρωµένα εξαρτήµατα, τα οποία µε τη 

σειρά τους θα συνθέσουν τον ανελκυστήρα. 

 

Τα ενδιάµεσα λοιπόν προϊόντα είναι: 

� Συγκρότηµα Εµβόλου-Κυλίνδρου 

 Μονάδα Ισχύος 

� Εξαρτήµατα Ανάρτησης (σασί) 

� Θάλαµοι 

� Πίνακες 

 

Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε κάθε ένα από τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας γίνονται µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα κατεργασίας µετάλλων - (όπως 

µηχανή RANGING και LASER κατεργασίας λαµαρίνας, µηχανή ROBOT συγκόλλησης 

λαµαρίνας και µηχανές CNC κατεργασίας σιδήρου) - αναλύονται στη συνέχεια. 

Η γκάµα των προϊόντων αποτελείται επίσης και από τα είδη που εµπορεύεται η εταιρία 

και συµπληρώνουν το Πλήρες Πακέτο Ανελκυστήρα: 

• Αυτόµατες πόρτες ανελκυστήρων KLEFER 

• Ηλεκτροκίνητες µηχανές 

• Οδηγούς 

• Συρµατόσχοινα 

• Καλώδια 

• Επικαθίσεις 

• Κοµβιοδόχους 

• Ειδικό υδραυλικό λάδι KLEEMANN 
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1.5 Oι εγκαταστάσεις και το προσωπικό της 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη Βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς, θέση 

που επιτρέπει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλη την ελληνική αγορά και τις χώρες 

της Ευρώπης. Εκθετήρια και αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν τόσο στην Αθήνα όσο και 

στη Θεσσαλονίκη. Στην Κωνσταντινούπολη η εταιρία διατηρεί αποθήκη και γραφεία. Το 

εργοστάσιο και τα γραφεία της KLEFER βρίσκονται παραπλεύρως σε αυτά της 

KLEEMANN στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Τα τελευταία χρόνια η KLEEMANN έχει 

πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ως αποτέλεσµα της 

αύξησης της γκάµας των προσφερόµενων προϊόντων ασανσέρ και της διείσδυσής της σε 

νέες αγορές. Με τη προσάρτηση των θυγατρικών της, η συνολική καλυµµένη επιφάνεια 

των εγκαταστάσεων του οµίλου το 2002 έχει φτάσει τα 51.600 m² αυξηµένη κατά 

134,4% σε σχέση µε το 1999. Το 2002 παραδόθηκε σε λειτουργία το νέο κτίριο 

κατασκευής θαλάµων ασανσέρ και ανελκυστήρων χωρίς µηχανοστάσιο (MRL) 

συνολικής έκτασης 10.500 m².Το 2003 ολοκληρώθηκε το νέο κέντρο διανοµής και 

αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο Αττικής, που καταλαµβάνει έκταση 3.500 m².Στα µέσα 

του 2008, ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του νέου πύργου δοκιµών της KLEEMANN. 

Ο πύργος θα χρησιµοποιηθεί για δοκιµές υψηλοτάχυτων ασανσέρ αλλά και για 

προσοµοιώσεις κίνησης σε πολυώροφα κτίρια. 

Η KLEEMANN HELLAS θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο αποτελείται 

από άρτια καταρτισµένα στελέχη που διακρίνονται για τον επαγγελµατισµό τους, είναι 

ένα από τα κυριότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα. 

Άλλωστε η µέχρι σήµερα επιτυχηµένη δραστηριοποίηση της στον κλάδο παραγωγής 

εξαρτηµάτων ανελκυστήρων, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο προσωπικό που διαθέτει. 

Το στελεχιακό δυναµικό της είναι άριστα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο, δεδοµένου 

ότι η φύση των εργασιών της και η αναµενόµενη ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, 

απαιτεί προσωπικό που γνωρίζει άριστα τις µεθόδους παραγωγής και τον χειρισµό του 

σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία επιλέγει, εκπαιδεύει 

και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της µε τη µέγιστη προσοχή. 

Ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης, προκειµένου η Εταιρία να ανταποκρίνεται µε 

επιτυχία στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς, επενδύει στην διαρκή 
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εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της, µέσω σεµιναρίων και προγραµµάτων 

εκπαίδευσης από έµπειρα στελέχη της ίδιας ή ειδικών του κλάδου ή και 

πανεπιστηµιακών. Επιπρόσθετα, η διοίκηση φροντίζει και έχει καταφέρει να διατηρεί 

άριστες σχέσεις µε το προσωπικό, γεγονός που βοηθάει στην αρµονική λειτουργία της 

Εταιρίας.  

Η εξέλιξη του ετήσιου µέσου όρου του προσωπικού για την οκταετία 2002-2009 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   2009 

440 487 554 770 830 996 1030   920 

 

 

Όπως γίνεται φανερό το απασχολούµενο προσωπικό παρουσιάζε µία συνεχή αύξηση 

λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρίας µέχρι και το 2008 όπου η 

παγκόσµια οικονοµική κρίση την ανάγκασε την εταιρία σε µικρή µείωσή του. 

Το οργανόγραµµα της εταιρίας φαίνεται παρακάτω: 
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1.6 Ο Όµιλος – Συνδεδεµένες εταιρίες 

Η KLEEMANN HELLAS µέχρι και τη χρήση του 1998 δεν συµµετείχε στο κεφάλαιο 

άλλης εταιρίας. Στις 19.7.1999 και στα πλαίσια των επενδυτικών και αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών. Το 

σύνολο αυτών, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

KLEFER Α.Ε. 

Η εταιρία η οποία ιδρύθηκε έχει την επωνυµία KLEFER Α.Ε., εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 

και έχει ως αντικείµενο την κατασκευή αυτόµατων θυρών ανελκυστήρων. εξαγωγών 

κυρίως στις αγορές που έχει ήδη διεισδύσει η Εταιρία. 

Στην εταιρεία συµµετέχει και η ισπανική TECHNOLAMA – FERMATOR. 

 

KLEEMANN ASANSOR SA 

∆ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε τους µετόχους της Τουρκικής εταιρίας AMETAL η 

οποία είναι εταιρία κατασκευής κοµβιοδόχων, εµπορίας εξαρτηµάτων ανελκυστήρων 

Πρόκειται για µία µεγάλη και δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά, η οποία παρουσιάζει για 

την εταιρία µας το πλεονέκτηµα της εύκολης και φθηνής µεταφοράς, λόγω της µικρής 

απόστασης της από τις παραγωγικές µας εγκαταστάσεις. 

 

KLEEMANN LIFTOVI d.o.o. 

∆ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε συνεργάτες της εταιρείας στη Σερβία (Βελιγράδι). 

 

KLEEMANN LIFT RO S.R.L. 

∆ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε συνεργάτες της εταιρείας στη Ρουµανία 

(Βουκουρέστι). 
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MODA CABINA A.B.E.E. 

∆ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε Έλληνες κατασκευαστές θαλάµων-θυρών 

ανελκυστήρων. 

 

1.7 Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας 

Η KLEEMANN δεσµεύεται να σχεδιάζει, να παράγει και να προσφέρει στους πελάτες 

της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Έτσι το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, 

που εφαρµόζεται, πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως 

προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία. To Σύστηµα είναι 

σύµφωνο µε: 

 Τις απαιτήσεις ΕΝ ISO 9001: 2000  

 Την οδηγία 95/16/ΕΚ, Παράρτηµα ΧΙΙΙ και VIII, Module H and E  

 

 

Η KLEEMANN δίνει ιδιαίτερη αξία στην πιστοποίηση ποιότητας και αξιοπιστίας των 

ανελκυστήρων και στις υπηρεσίες της. Για το λόγο αυτό ήταν από τις πρώτες εταιρίες 

στην Ελλάδα που ανέπτυξε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος... 

Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται καθ' όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των 

προϊόντων της εταιρίας, είναι ενταγµένος απόλυτα στο σύστηµά της, και 

πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, γίνεται από τους τεχνίτες της παραγωγής 

και το δεύτερο από ανεξάρτητους ελεγκτές. 

Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρµόζεται σε τρεις κατευθύνσεις. Στις 

εισερχόµενες α' ύλες και εξαρτήµατα, στα ενδιάµεσα προϊόντα και 
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στο τελικό προϊόν. Οι προµηθευτές επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια και αξιολογούνται 

κάθε χρόνο. Στα ηµιενδιάµεσα και ενδιάµεσα προϊόντα γίνονται δειγµατοληπτικοί 

έλεγχοι, ενώ το τελικό προϊόν ελέγχεται 100%. 

Η KLEEMANN σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

κατασκεύασε εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής και ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό σύστηµα 

ρυθµίσεων, µετρήσεων και ελέγχων των µονάδων ισχύος, επειδή το συγκεκριµένο προϊόν 

αποτελεί το κρισιµότερο εξάρτηµα στην λειτουργία του ανελκυστήρα. Τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων θορύβου, δονήσεων και ταχύτητας εκτυπώνονται και παραδίνονται µε 

την µονάδα ισχύος στον πελάτη. 

Σε όλα τα υποσυστήµατα του προϊόντος όπως π. χ. συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου, 

βαλβίδα ασφαλείας, ελαστικός σωλήνας, ειδικά σασί κ.τ.λ. διενεργούνται 100% έλεγχοι, 

τα αποτελέσµατα των οποίων καταγράφονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άριστη 

ποιότητα τους. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αξιολογούνται και αν απαιτηθεί 

εκτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται µε σύγχρονο µετρητικό εξοπλισµό, όργανα και 

συσκευές που είναι διακριβωµένες, στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου καθώς επίσης 

και σε εξωτερικά εργαστήρια διακρίβωσης οργάνων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

πραγµατική ακρίβεια µετρήσεων. 

 

1.8 Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που συνετέλεσε και συνεχίζει να συντελεί στην 

ανάπτυξη της εταιρείας KLEEMANN είναι η λειτουργία του Τµήµατος Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D).  

Η συνεργασία µηχανικών υψηλού επιστηµονικού επίπεδου που το επανδρώνουν, 

επιφέρει αξιόπιστα και σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα αλλά και συνεχείς βελτιώσεις σε 

όλα τα προϊόντα της εταιρείας, έχοντας ως βασικό καθοδηγητή την τάση και τις 
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απατήσεις της αγοράς, χωρίς να παραβλέπει την συνεχή επαφή και µε τα προϊόντα όλου 

του πεδίου ανταγωνιστριών εταιρειών.  

 

Έχοντας ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια τον πιο ενδεδειγµένο τρόπο 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, (πλήρη σχεδιοµελέτη - κατασκευή 

πρωτοτύπου - ποιοτικό έλεγχο και δοκιµή πρωτοτύπου - δοκιµαστική 

παραγωγή µικρού αριθµού προϊόντων - τελικό ποιοτικό έλεγχο και 

δοκιµή - βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή) κατάφερε την ευέλικτη 

σχεδίαση και τη συνεχή εξέλιξη των εξαρτηµάτων που απαρτίζουν 

τον ανελκυστήρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υλοποιεί ολοκληρωτική ανανέωση των 

µοντέλων ανελκυστήρα µέσα σε 3 χρόνια, διάστηµα άκρως ικανοποιητικό.  

Η πλήρης σχεδιοµελέτη ενός νέου προϊόντος γίνεται µε την βοήθεια των πιο εξελιγµένων 

προγραµµάτων CAD σε τρισδιάστατο πεδίο, µε την βοήθεια των οποίων γίνεται η 

πλήρης συναρµολόγηση του προϊόντος, η µελέτη αντοχής του, καθώς και η κινηµατική 

ανάλυση αυτού. Με τον τρόπο αυτό, το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει 

ελαχιστοποιήσει εξαρχής χωρίς καν την δηµιουργία πρωτοτύπου, τυχόν κατασκευαστικές 

ή γεωµετρικές ατέλειες. Εφόσον η πλήρης σχεδιοµελέτη ολοκληρωθεί και κριθεί 

αποδεκτή, ακολουθεί η κατασκευή πρωτοτύπου. Το πρωτότυπο εγκαθίσταται για δοκιµή 

σε πραγµατικές συνθήκες σε συγκρότηµα φρεατίων, το οποίο δηµιουργήθηκε 

αποκλειστικά για τις δοκιµές του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης, σε ειδικό χώρο της 

εταιρείας. 

Η λειτουργία οποιουδήποτε νέου προϊόντος σε πραγµατικές συνθήκες παρέχει την 

δυνατότητα της ολοκληρωµένης τεκµηρίωσης του προϊόντος και την τελειοποίησή του, 

πριν την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία. 
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Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης δραστηριοποιείται πολύ έντονα και στον τοµέα του 

ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, µε άµεσο στόχο η εταιρεία να επιτύχει την κατάκτηση 

ανάλογης θέσης στην αγορά µε αυτή που έχει στον τοµέα του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 

2. Παρουσίαση του κλάδου  

 

2.1   Γενικά Στοιχεία Κλάδου 

Σύµφωνα µε το δελτίο Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 1994 (ΣΤΑΚΟ∆ 91) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

(Ε.Σ.Υ.Ε) η KLEEMANN HELLAS κατατάσσεται γενικότερα στον κλάδο «Κατασκευής 

Μηχανηµάτων και Ειδών Εξοπλισµού» και ειδικότερα στον τοµέα «Κατασκευής 

Εξοπλισµού Ανύψωσης και ∆ιακίνησης Φορτίων» (κατηγορία 292.2). 

Η KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον βιοµηχανικό υποκλάδο 

παραγωγής εξαρτηµάτων ανελκυστήρων. Πρόκειται για τοµέα της οικονοµίας υψηλού 

βαθµού καθετοποίησης, αυξανόµενου ρυθµού ανταγωνιστικότητας και διεθνοποίησης, 

µέσης ζήτησης και εντάσεως επενδύσεων και περιορισµένου µεγέθους απασχόλησης ανά 

παραγωγική µονάδα. Τα προϊόντα του κλάδου διατίθενται κυρίως σε τεχνικές εταιρίες 

εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων. Η ζήτηση των προϊόντων σχετίζεται 
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άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα, καθώς και τον αριθµό, αλλά και το είδος των 

κατοικιών που κατασκευάζονται. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εταιρίας, στην παγκόσµια αγορά εγκαθίστανται ετησίως 

300.000 ανελκυστήρες περίπου, από τους οποίους οι 90.000 σε χώρες της Ε.Ε. Η 

εγχώρια αγορά απορροφά ετησίως τα τελευταία χρόνια 12.000 – 12.500 περίπου 

ανελκυστήρες και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες, µε 

εξαίρεση την KLEEMANN HELLAS, είναι  µικρές και µε περιορισµένες δυνατότητες 

συγκριτικά µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα. 

Ανάλογα µε την δραστηριότητά τους, οι εταιρίες του κλάδου µπορούν να διαχωριστούν 

σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

� Εταιρίες παραγωγής εξαρτηµάτων 

Πρόκειται για ένα µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών και βιοτεχνιών όλων των µεγεθών οι 

οποίες παράγουν εξαρτήµατα ανελκυστήρων. Η παραγωγή των προϊόντων συνήθως 

εξειδικεύεται, τόσο αναφορικά µε την γκάµα των παραγόµενων προϊόντων, όσο και µε το 

είδος του ανελκυστήρα (εξαρτήµατα για υδραυλικούς ή συµβατικούς, κοινά 

χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα).  

 

� Εταιρίες εγκαταστάσεων και συντηρήσεων 

Οι εν λόγω εταιρίες προµηθεύουν τον ανελκυστήρα στον κατασκευαστή του κτιρίου και 

αναλαµβάνουν την συντήρησή του. Προµηθεύουν δηλαδή όλα τα απαιτούµενα 

εξαρτήµατα, τα συναρµολογούν εγκαθιστώντας τον ανελκυστήρα και τον παραδίδουν 

στον κατασκευαστή. Η συνήθης τακτική για τις εταιρίες αυτές, είναι η προµήθεια από 

τρίτους όλων των απαραίτητων εξαρτηµάτων. 

 

� Εταιρίες εµπορίας εξαρτηµάτων ανελκυστήρων 

Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται µεταξύ των εταιριών παραγωγής εξαρτηµάτων και 

των εταιριών εγκατάστασης ανελκυστήρων. Αυτό συµβαίνει όταν η πρόσβαση µεταξύ 

αυτών των δύο είναι δύσκολη, µε αποτέλεσµα οι εταιρίες εµπορίας να αποτελούν τον 

συνδετικό κρίκο µεταξύ τους και ταυτόχρονα µία δοκιµασµένη και αποτελεσµατική 

λύση. 
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� Εταιρίες προµήθειας ολοκληρωµένων ανελκυστήρων 

Πρόκειται για µία εξελιγµένη µορφή εταιριών εµπορίας εξαρτηµάτων, αφού είναι σε 

θέση να προµηθεύσουν τις εταιρίες εγκατάστασης µε ένα πλήρες πακέτο εξαρτηµάτων.  

Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τις δεύτερες στο έργο τους, µε αποτέλεσµα η εξέλιξη του 

µεριδίου των ολοκληρωµένων πακέτων να αυξάνεται συνεχώς. Στην συντριπτική 

πλειοψηφία τους, οι εταιρίες αυτής της κατηγορίας δεν παράγουν, παρά µόνο µελετούν 

την παραγγελία και την συνθέτουν µε τα εξαρτήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά. 

 

2.2   Ο ανταγωνισµός του κλάδου  

Η αγορά των υδραυλικών και µηχανικών ανελκυστήρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

ελέγχεται από επιχειρήσεις δύο κατηγοριών:  

 

o επιχειρήσεις παραγωγής εξαρτηµάτων στις οποίες ανήκει και η KLEEMANN 

HELLAS,  

 

και  

 

o πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκτός από την παραγωγή συγκεκριµένων 

εξαρτηµάτων, πραγµατοποιούν και την εγκατάσταση και συντήρηση των 

ανελκυστήρων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωµένες υπηρεσίες.  

 

 

Στην πρώτη κατηγορία ανταγωνίστριες της KLEEMANN HELLAS θεωρούνται οι 

παρακάτω εταιρίες (παρατίθενται και τα προϊόντα που παράγουν): 

 

ALGI (Γερµανία): Έµβολα, Μονάδες Ισχύος, Εξαρτήµατα Ανάρτησης 

BUCHER (Ελβετία): Έµβολα, Μονάδες Ισχύος, Εξαρτήµατα Ανάρτησης 

GMV (Ιταλία): Έµβολα, Μονάδες Ισχύος 

IGV (Ιταλία) : Υδραυλικά συστήµατα 

MORRIS (Ιταλία): Έµβολα, Μονάδες Ισχύος 
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LA CABINA (Ιταλία): Θάλαµοι 

GROUP VITTUR (Γερµανία): Πλήρη Πακέτο Ανελκυστήρα 

MACPUARSA(Ισπανία): Πλήρη Πακέτο Ανελκυστήρα 

Orona (Ισπανία): Πλήρη Πακέτο Ανελκυστήρα 

 

Στην δεύτερη κατηγορία, επιχειρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι και πελάτες 

της KLEEMANN HELLAS, είναι οι πολυεθνικές SCHINDLER, OTIS, THYSSEN, 

KONE και MITSUBISHI. Για τις εταιρίες αυτές η KLEEMANN HELLAS κατασκευάζει 

φασόν πολλά από τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν. 

Η KLEEMANN HELLAS εξειδικεύεται στην κατασκευή εξαρτηµάτων υδραυλικών 

ανελκυστήρων, οι οποίοι διαθέτουν µία σειρά πλεονεκτηµάτων έναντι των συµβατικών, 

όπως:   

 Περισσότερη ασφάλεια 

 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

 Βελτιωµένη άνεση και αισθητική 

 ∆υνατότητα απεγκλωβισµού σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

 

Η παραγωγή των εξαρτηµάτων υδραυλικών ανελκυστήρων πραγµατοποιείται από 

σχετικά µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, από τις οποίες όµως, λίγες διαθέτουν την 

απαιτούµενη κεφαλαιακή υποδοµή για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Ο 

ανταγωνισµός περιπλέκεται ακόµα περισσότερο από το γεγονός ότι πολλές εταιρίες 

παράγουν συγκεκριµένα εξαρτήµατα, κυρίως λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και 

απαραίτητου εξοπλισµού.  

Η KLEEMANN HELLAS είναι µία από τις λίγες εταιρίες που διαθέτουν την 

απαιτούµενη κεφαλαιακή υποδοµή για ποιοτική παραγωγή, προσφέροντας παράλληλα 

διευρυµένη αναλογικά  γκάµα προϊόντων. Το γεγονός αυτό της προσδίδει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της και συγχρόνως την καθιστά ηγέτη στην 

εγχώρια αγορά, καθώς και µία από τους σηµαντικότερους παράγοντες της Ευρωπαϊκής 

αγοράς. 
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2.3   Η θέση της εταιρίας στον κλάδο 

Σήµερα η Εταιρία είναι η µεγαλύτερη εταιρία του κλάδου βιοµηχανικής παραγωγής 

κύριων εξαρτηµάτων  ανελκυστήρων στην Ελλάδα βάσει του ύψους των πωλήσεων  και 

της κερδοφορίας και επιπλέον βάσει του όγκου παραγωγής της κατατάσσεται στην 

πρώτη τριάδα του αντίστοιχου κλάδου της Ευρωπαϊκής αγοράς.  

Ο ανταγωνισµός στην εσωτερική αγορά για την Εταιρία προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

εισαγωγικές εταιρίες και µικρές βιοµηχανίες παραγωγής εξαρτηµάτων ανελκυστήρων.  

Για το 1999, απόρροια των σηµαντικών επενδύσεων που πραγµατοποίησε η Εταιρία µετά 

την είσοδό της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και της δυναµικής που ανέπτυξε, το 

µερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 64,5% ενώ το 2000, προµήθευσε 

εξαρτήµατα για 5.450 εγκατεστηµένες µονάδες ανελκυστήρων, που µεταφράζεται σε 

µερίδιο αγοράς πάνω από 65% , µερίδιο που διατηρήθηκε µε ανοδική τάση και κατά το 

2001, προσεγγίζοντας το 70%. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εταιρίας, το 2003 προµήθευσε στην εσωτερική αγορά τα 

εξαρτήµατα για 8.110 µονάδες ανελκυστήρων, δραστηριότητα που αντιπροσωπεύει το 

72,4% της εγχώριας αγοράς σε σύνολο 11.200 νέων εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα το 2004 

προµήθευσε στην εσωτερική αγορά τα εξαρτήµατα για 8.892 µονάδες ανελκυστήρων, 

δραστηριότητα που αντιπροσωπεύει το 73,2% της εγχώριας αγοράς σε σύνολο 12.140 

νέων εγκαταστάσεων. Αυτό επιτεύχθηκε µέσω ενός δικτύου 800 περίπου πελατών, οι 

οποίοι διοχετεύουν τα προϊόντα στο σύνολο σχεδόν των εγχώριων κατασκευαστών. Το 

µερίδιο αγοράς του οµίλου για το 2008 τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά 

παρουσιάζεται στα παρακάτω δύο διαγράµµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της Εταιρίας είναι: 

ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΑ∆Α έργα

KLEEMANN

70%

ΛΟΙΠΟΙ

30%
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

KLEEMANN

3%
ΛΟΙΠΟΙ

97%

� Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. 

� Οι ανταγωνιστικές τιµές. 

� Η επιτυχηµένη δραστηριοποίηση στην εµπορία εξαρτηµάτων που δεν παράγει. 

� Η επιτυχηµένη ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των πελατών, γεγονός που 

προσδιορίζεται τόσο από την ευελιξία προσαρµογής στις εκάστοτε ανάγκες, όσο και 

από την ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων της. 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην προµήθεια των 

ολοκληρωµένων συστηµάτων ανελκυστήρων, µε στόχο κυρίως την αγορά του 

εξωτερικού,(αποτελούν περίπου το 50% των συνολικών της εξαγωγών). Στο σύνολο του 

κύκλου εργασιών οι εξαγωγές καλύπτουν το 24%, µε το 63,1% του όγκου τους να 

κατευθύνεται σε αγορές της Ε.Ε. ενώ το µερίδιο αγοράς του οµίλου στη διεθνή αγορά 

είναι ακόµη µόλις 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη δραστηριότητα όµως αυτή την βοηθάει το γεγονός ότι η ίδια είναι παραγωγός των 

σηµαντικότερων εξαρτηµάτων, µε αποτέλεσµα να έχει µεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας 

του τελικού προϊόντος, της προσαρµοστικότητας και της ταχύτητας παράδοσης. Στην 

αποδοχή της στις αγορές του εξωτερικού συµβάλει σηµαντικά και το γεγονός ότι η 

Εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Συµπερασµατικά, η KLEEMANN HELLAS αποτελεί τον µεγαλύτερο εγχώριο 

κατασκευαστή εξαρτηµάτων ανελκυστήρων, µε σηµαντική δραστηριότητα στην εµπορία 

των λοιπών εξαρτηµάτων (που η ίδια δεν παράγει) ώστε να διαθέτει αποτελεσµατικά 

ολοκληρωµένα συστήµατα (πακέτα) ανελκυστήρων. Η άρτια στελέχωση, η τεχνογνωσία 



 - 50 -

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GROUP ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

και ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός, της επιτρέπουν να διευρύνει συνεχώς το 

µερίδιό της στην εγχώρια αγορά, ενώ ταυτόχρονα κάνει σηµαντικά βήµατα εδραίωσης 

στις αγορές του εξωτερικού. 

 

2.4   Οι πωλήσεις του οµίλου ΚLEEMANN 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται οι κύκλοι εργασιών του οµίλου από το 1999 

έως και τον κύκλο εργασιών του 2009. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει εύκολα την 

πτώση του τζίρου του οµίλου κατά το τελευταίο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έτος, γεγονός που συµπίπτει µε το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και την 

κάθετη πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τoυ οµίλου που αφορά τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα του εννεάµηνου του 2009: 

   Πτώση 31,5% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη του οµίλου Kleemann κατά το 

εννεάµηνο του 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 19,3%.  

Tα κέρδη προ φόρων της εξεταζόµενης περιόδου µειώθηκαν σε 8,41 εκατ. ευρώ έναντι 

11,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας πτώση 28,4%, 

ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας από 7,37 εκατ. ευρώ 

µειώθηκαν σε 5,05 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 31,5% αντίστοιχα, τη στιγµή που 

οι ανάλογες µεταβολές στο εξάµηνο ήταν 30,8% και 32,9%. 
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   Ο όµιλος της Kleemann διατηρεί και στο τρίτο τρίµηνο του έτους τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας που σηµείωσε στο δεύτερο τρίµηνο, συνδυάζοντάς την παράλληλα µε 

βελτιωµένη ρευστότητα. Συγκεκριµένα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών στο εννεάµηνο 

του 2009 διαµορφώθηκε στα 70,51 εκατ. ευρώ, έναντι 87,42 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη 

περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας µείωση κατά 19,3%. Τα µικτά κέρδη του οµίλου είναι 

µειωµένα σε ποσοστό 21%, από 30,09 εκατ. ευρώ σε 23,78 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιηµένα 

κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ποσοστιαία πτώση 

27,3% (από 14,87 εκατ. ευρώ σε 10,81 εκατ. ευρώ), ενώ στο εξάµηνο η πτώση ήταν 

28,2%, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται όσον αφορά την 

συγκράτηση των εξόδων. Ώθηση στον κύκλο εργασιών του οµίλου της Kleemann κατά 

το εννεάµηνο της τρέχουσας χρήσης έδωσαν οι πρόσφατες εµπορικές συνεργασίες της σε 

Πολωνία και Αυστραλία. Ειδικότερα, η σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε νέο πελάτη 

στην Πολωνία, αλλά και η συνεργασία µε µια από τις µεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες 

ανελκυστήρων στην Αυστραλία ενίσχυσαν τις πωλήσεις των προϊόντων της Kleemann. 

   Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του οµίλου να 

ανακόψει την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών - συνέπεια της κατακόρυφης πτώσης 

της οικοδοµικής δραστηριότητας- επιχειρώντας διείσδυση σε νέες αγορές στο εξωτερικό 

και προώθηση νέων προϊόντων. Ως αποτέλεσµα, περισσότερο από το 20% του τζίρου 

που προέρχεται από το εξωτερικό είναι νέο πελατολόγιο. Ταυτόχρονα, νέα προϊόντα 

όπως οι κυλιόµενες σκάλες, τα συστήµατα πάρκινγκ, οι µηχανικοί ανελκυστήρες, τα 

flexy lift και οι φορτηγοί θάλαµοι παρουσιάζουν σηµαντική δυναµική. Υπενθυµίζεται ότι 

τα οικονοµικά στοιχεία της µητρικής εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί µε 325.000 ευρώ 

εξαιτίας της αποµείωσης της αξίας της θυγατρικής Moda Cabina ABEE. Χωρίς αυτό το 

γεγονός, το περιθώριο κερδών προ φόρων της µητρικής είναι βελτιωµένο κατά περίπου 

5,9%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το τρίτο τρίµηνο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

δύσκολο έργο της µείωσης µέρους των απαιτήσεων και της συγκράτησης των 

υποχρεώσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει ταυτόχρονα σε βελτίωση των λειτουργικών 

ταµειακών ροών κατά 13,38 εκατ. ευρώ και µείωση του δανεισµού κατά 7,5 εκατ. ευρώ 

στο εννεάµηνο. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε υποδοµές στην εξεταζόµενη περίοδο 

ανήλθαν σε 1,61 εκατ. ευρώ, µε πιο αξιοσηµείωτη την κατασκευή του πύργου δοκιµών 
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υψηλών ταχυτήτων και µεγάλων διαδροµών, το συνολικό κόστος του οποίου θα υπερβεί 

τα 4,00 εκατ ευρώ. 

 

3.    Κρίση – Στρατηγικές διαχείρισης κρίσης 

 

3.1   Κρίση  

 

   Όπως ήταν αναµενόµενο το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης επηρέασε 

σηµαντικά την εταιρία και κυρίως λόγω της κάθετης πτώσης της οικοδοµικής 

δραστηριότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό, γεγονός που φυσικά συνδέεται άµεσα µε την 

αγορά ανελκυστήρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο µετά τις πρώτες 

αναδιατάξεις της οικονοµίας παρουσίασε µία πτώση 24% στις εξαγωγές και 40% στην 

εγχώρια δραστηριότητα.  

   Το υψηλό αυτό ποσοστό µείωσης των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στο ότι οι 

παραδοσιακοί πελάτες της εταιρίας βρίσκονται στις χώρες της Αγγλίας και της Ιρλανδίας 

όπου η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας άγγιξε το 70 %. Έτσι στις 18/3/2009 

ανακοίνωσε  ότι λόγω της µείωσης των παραγγελιών έθεσε σε εφαρµογή το µειωµένο 

ωράριο εργασίας κατά µια ώρα, µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και µόνο για 

δύο µήνες καθώς η εταιρία διαβλέποντας έγκαιρα την κρίση.  

 

 

3.2   Στρατηγικές διαχείρισης κρίσης 

 

   Όπως είναι αναµενόµενο για έναν όµιλο της δυναµικότητας KLEEMANN, έχει 

αναπτυχθεί ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης από µια συγκεκριµένα οµάδα που την 

απαρτίζουν στελέχη από όλες της βαθµίδες της διοίκησης, έτσι ώστε η εταιρία να εξέλθει 

από την κρίση µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Είναι γεγονός είναι ότι το σχέδιο 

διαχείρισης κρίσης δηµιουργήθηκε αφού ξέσπασε η οικονοµική κρίση και δεν υπήρχαν 

οι µηχανισµοί στην εταιρία για να προβλεφθεί η επερχόµενη οικονοµική κρίση. 

   Έχουν αναπτυχθεί µία σειρά από στρατηγικές τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε 

επίπεδο διαδικασιών που έχουν σαν σκοπό την βελτίωση του ανταγωνιστικού 
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πλεονεκτήµατος, την αύξηση της κερδοφορίας, την µείωση του λειτουργικού κόστους 

για την γρηγορότερη έξοδο από την κρίση. 

     Σχετικά µε τη στρατηγική αύξησης των πωλήσεων υπάρχουν δύο πολιτικές που 

ακολουθεί η επιχείρηση. Αύξηση πωλήσεων στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται και η 

διείσδυσή της σε νέες αγορές. 

   Πιο συγκεκριµένα, 

                                          

 ∆ιείσδυση στην αγορά αντικατάστασης παλαιών ανελκυστήρων  

   Η KLEEMANN HELLAS επεξεργάζεται πλάνα αντικαταστάσεως των µηχανισµών 

των υπαρχόντων παλαιών ανελκυστήρων (σήµερα στην εγχώρια αγορά λειτουργούν περί 

τους 250.000 ανελκυστήρες άνω των 30 ετών, ένα σηµαντικό ποσοστό των οποίων 

χρήζει αντικατάστασης), µε αντίστοιχους υδραυλικούς ανελκυστήρες προσφέροντας 

στην αγορά µία αναβαθµισµένη και ασφαλή λύση. Το προτεινόµενο πακέτο έχει σαν 

στόχο να συνδυάσει την άψογη λειτουργία, το χαµηλό επίπεδο θορύβου, την αξιοπιστία 

αλλά και τον απεγκλωβισµό των επιβαινόντων σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

(ιδιότητες του υδραυλικού ανελκυστήρα), µε την προσιτή τιµή αντικατάστασης. Το 

γεγονός αυτό αναµένεται να γίνει θετικά αποδεκτό από την εγχώρια αγορά. 

 

 Εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά 

   Η KLEEMANN HELLAS εισάγει πέντε εντελώς νέα προϊόντα στην Ελληνική αγορά: 

Τον υδραυλικό ανελκυστήρα χωρίς Μηχανοστάσιο, ARION HYDRO MLR και τους 

µηχανικούς ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο APOLLO TRACTION MRL, ATLAS 

TRACTION MRL, MISTRAL TRACTION MRL,   που αποτελούν σήµερα την αιχµή 

των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά του ανελκυστήρα, µε πλεονεκτήµατα τα οποία 

απορρέουν από τον πρωτοποριακό τους σχεδιασµό και τη χρήση των πιο σύγχρονων 

τεχνολογικών µέσων. 

   Τον οικιακό ανελκυστήρα (Maison Lift), ο οποίος απευθύνεται σε µία νέα, ιδιαίτερα 

αναπτυσσόµενη αγορά, αυτή των µονοκατοικιών. Το συγκεκριµένο προϊόν έρχεται 

επιπλέον να καλύψει ένα κενό στην ανύψωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε νέες αλλά 

και ήδη προϋπάρχουσες µονοκατοικίες, προσφέροντας µία ασφαλή, προσιτή και 

αξιόπιστη λύση. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των στρατηγικών κινήσεων ανάπτυξης και 
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σε συνεργασία µε το γνωστό βιοµηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, η Kleemann 

στην πρόσφατη διεθνή έκθεση ανελκυστήρων "Interlift 2009", παρουσίασε την νέα 

καινοτόµα σειρά "Kleemann Design", που αφορά σε νέα πρωτοποριακά σχέδια θαλάµων 

και πορτών.  Τέλος, έχει δώσει έµφαση στην παραγωγή και εµπορία νέων προϊόντων 

(κυλιόµενες σκάλες, parking, λύσεις για ΑΜΕΑ, αντισεισµικός ανελκυστήρας κλπ). 

 

 Ανάπτυξη εξαγωγών 

   Η KLEEMANN HELLAS έχει αναπτύξει σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η 

οποία για το 2004 αντιπροσωπεύει το 24% του κύκλου εργασιών της. Τονίζεται ότι οι 

εξαγωγές κατά 15,12% αφορούν πωλήσεις εντός των ορίων της Ε.Ε.(ενδοκοινοτικές). 

Εξαγωγές πραγµατοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσµου. Αγγλία, Γερµανία, Βέλγιο, 

Τουρκία, Κύπρος, Σερβία, Ιρλανδία, Αυστραλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Εσθονία, Βουλγαρία, 

Πολωνία, Αλβανία, Γαλλία, Ρουµανία, Αίγυπτος, Λίβανος, Εµιράτα, Ιράν, Ουκρανία, 

κλπ, είναι χώρες όπου ήδη λειτουργεί µεγάλος αριθµός ανελκυστήρων της Εταιρείας και 

υπάρχει µία συνεχής ροή παραγγελιών.  

   Για την περαιτέρω προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας έχει αναπτύξει ένα 

επενδυτικό πλάνο κατασκευής νέων γραφείων σε χώρες που δραστηριοποιείται ήδη και 

έχει διαβλέψει σηµαντικές προοπτικές, µε σκοπό την συνεχή και µόνιµη παρουσία των 

υπαλλήλων της στις εκεί τοπικές αγορές. Τον προηγούµενο µήνα εγκαινιάστηκαν τρία 

νέα γραφεία στη Μόσχα, στο Πεκίνο και στην Οξφόρδη, ενώ εδώ και ένα χρόνο υπάρχει 

εµπορικό γραφείο της εταιρίας στο Ντουµπάι πετυχαίνοντας ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα και εξασφαλίζοντας σηµαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή. Το πλάνο µε 

την ίδρυση νέων γραφείων προδιαγράφει µέσα στο 2011 δύο νέα γραφείο σε Γαλλία και 

Αίγυπτο που θα εξυπηρετούν τόσο τις τοπικές αγορές, άλλα και της αγορές της Βόρειας 

Αφρικής στις οποίες παρουσιάζεται τεράστια οικοδοµική δραστηριότητα. 

   Παράλληλα είχε εντατικοποιήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα σε νέες αγορές 

δηµιουργώντας µια τετραµελής οµάδα η οποία ταξιδεύει 26 εβδοµάδες τον χρόνο σε 

παγκόσµια κλίµακα, διεισδύοντας σε νέες αγορές, συλλέγοντας πληροφορίες για τις 

εκάστοτε αγορές και προωθώντας την εταιρία. Χώρες όπως το Μαρόκο, η Νότια 

Αφρική, η Σενεγάλη, η Κένυα, το Μπαχρέιν και η Αλγερία αναµένονται να καλύψουν το 
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κενό που δηµιουργήθηκε στις πωλήσεις από τις παραδοσιακές αγορές της Αγγλίας, της 

Γερµανίας και της Ιρλανδίας. 

 

     Σχετικά µε τη µείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρίας µε στόχο την αύξηση 

της κερδοφορίας, από τις αρχές του 2010 είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα καταγραφής 

του λειτουργικού κόστους σε όλα τα επίπεδα και προσπάθειας µείωσης του. Τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικά καθώς προδιαγράφουν την ανάγκη για 

µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας κατά 2 εκατοµµύρια ευρώ έως το τέλος 

του 2010 µε σκοπό τη διατήρηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης για τα επόµενα 

χρόνια και την υγιή ανάπτυξη της. Τα χρήµατα αυτά θα απορροφηθούν κατά ένα µεγάλο 

ποσοστό από την απόλυση προσωπικού (περίπου 800.000 ευρώ), ενώ η αναζήτηση νέων 

προµηθευτών, η επαναδιαπραγµάτευση των ήδη υπαρχόντων συµβολαίων και 

βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν στην 

επιχείρηση µείωση λειτουργικών εξόδων κατά 600.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα 

αντληθεί από απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την βέλτιστη εκµετάλλευση του 

δυναµικού και την µείωση εξόδων των στελεχών. 

 

4.    Συµπεράσµατα 

   Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες υστερούν σε σχέση µε τις πολυεθνικές στον 

τοµέα της πρόβλεψης των κρίσεων. Η πρόβλεψη αποτελεί το σηµαντικότερο όπλο της 

οµάδας διαχείρισης κρίσης για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά η 

Kleemann Hellas  λειτούργησε µε γρήγορα αντανακλαστικά καταστρώνοντας ένα σχέδιο 

διαχείρισης της κρίσης µε µοναδικό στόχο την γρηγορότερη έξοδο από την κρίση. Ήδη 

τα πρώτα αποτελέσµατα του πλάνου διαχείρισης κρίσης γίνονται εµφανή καθώς 

καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων στο πρώτο 9µηνο του 2010 σε σχέση µε το 2009 

κατά 7%. Οι προβλέψεις για το κλείσιµο της χρονιάς είναι θετικές σε σχέση µε τις 

πωλήσεις του 2009 και οι διοίκηση προβλέψει περαιτέρω ανάκαµψη το 2011. 

   Η διοίκηση της Kleemann εκτιµά ότι «τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του οµίλου έναντι 

του ανταγωνισµού αλλά και οι ισχυροί δεσµοί που έχει αναπτύξει µε τους πελάτες της, 

θα διατηρήσουν στο µέλλον, τα οικονοµικά µεγέθη της σε ικανοποιητικά επίπεδα και θα 

ξεπεράσει την κρίση. 
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