
0 

 

 

 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KLEEMA�� ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: AREA Α – UK & Ireland 

 

του 

 

ΘΩΜΑ ΖΑΝ∆Ε 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού 

διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

Γενικό MBA 

 

Φεβρουάριος 2015 



1 

 

 

Ευχαριστίες 

∆οθείσης της ευκαιρίας, θα ήθελα να προσδώσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 

Καθηγητή κ. Σουµπενιώτη ∆ηµήτριο για τη βοήθεια και συνεχή καθοδήγηση που µου 

παρείχε απλόχερα καθ’όλη τη διάρκεια αποπεράτωσης της παρούσης διπλωµατικής 

εργασίας. Θερµές ευχαριστίες επίσης, θα ήθελα να απευθύνω στα τµήµατα HR, 

Marketing, Εµπορικής ∆ιεύθυνσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας 

Kleemann Ελλάς ΑΒΕΕ καθώς και στους εργαζόµενους της θυγατρικής Kleemann 

Lifts UK Ltd και σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά του Business Unit: Area A – UK & 

Ireland. Τέλος και πάνω απ’όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, τη 

σύζυγό µου Ηρώ και τον υιό µου Στέφανο-Ιάσων, χωρίς την ουσιαστική και 

καθηµερινή στήριξη των οποίων δεν θα καθίστατο δυνατή η συλλογή στοιχείων και η 

συγγραφή της παρούσης διπλωµατικής εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Πίνακας περιεχομένων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή ........................................................................................................... 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Γνωριμία με την εταιρεία Kleemann Ελλάς ΑΒΕΕ και την παγκόσμια αγορά 

ανελκυστήρα ............................................................................................................................. 6 

2.1 Ιστορικό εξέλιξης ανυψωτικών μηχανημάτων/ανελκυστήρων ...................................... 6 

2.2 Ιστορικό εξέλιξης KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ................................................................. 8 

2.3 Portfolio προϊόντων KLEEMANN ................................................................................... 11 

2.3.1 Υδραυλικοί ανελκυστήρες FlexyLift χωρίς ή με μηχανοστάσιο (FlexyLift MRL or MR)

 ............................................................................................................................................. 13 

2.3.2 Υδραυλικοί ανελκυστήρες MaisonLift (ανελκυστήρες για κατοικίες) ....................... 15 

2.3.3 GreenLift by Kleemann (ανελκυστήρες μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης) ...... 16 

2.3.4 Σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης Vertiplat by Kleemann ....................................... 18 

2.3.5 Ανελκυστήρες αυτοκινήτων AutoLift και KleemannPark ........................................... 19 

2.3.6 Ανελκυστήρες φορτίων Compact by Kleemann ......................................................... 21 

2.3.7 Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες Atlas χωρίς μηχανοστάσιο (Atlas MRL) .................... 22 

2.3.8 Σύστημα ανύψωσης για αμαξίδιο/κάθισμα .............................................................. 23 

2.3.9 Ανελκυστήρας μικρών φορτίων Dumbwaiter by Kleemann ...................................... 24 

2.3.10 Κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι Kleemann .......................................................... 25 

2.4. 1 Αγορά Νέου Ανελκυστήρα .................................................................................... 28 

2.4.2 Ανακαίνιση (Modernization) .................................................................................. 34 

2.4.3 Συντήρηση (Maintenance) ..................................................................................... 35 

2.5 Ο όμιλος Kleemann και ο ρόλος του στην παγκόσμια αγορά ανελκυστήρα ................ 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γνωριμία με την εταιρεία Kleemann Lifts UK και τη βρετανική αγορά 

ανελκυστήρα ........................................................................................................................... 46 

3.1 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Αύξηση πωλήσεων ............................................ 49 

3.2 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Sales Return on Assets ............................................ 51 

3.3 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Μεικτό Περιθώριο Κέρδους ................................... 52 

3.4 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Κέρδοι Προ Φόρων ................................................. 53 



3 

 

3.5 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Κέρδοι Προ Φόρων/ Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Επιχείρησης (Pre-Tax Profit Return on Total Assets) .......................................................... 54 

3.6 Σύγκριση Περιθωρίων Κέρδους της Βρετανικής σε σχέση με την Παγκόσμια Αγορά 

ανελκυστήρα ....................................................................................................................... 55 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης – Εφαρμογή του από την Kleemann Lifts UK 

στη Βρετανική αγορά ανελκυστήρα ........................................................................................ 56 

4.1 Όραμα και αξίες της εταιρείας ...................................................................................... 57 

4.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Kleemann ......................................................................... 58 

4.2.1 Ανθρώπινο Δυναμικό ............................................................................................. 58 

4.2.2 Αγορά – Business Ethics ......................................................................................... 62 

4.2.3 Φυσικό Περιβάλλον ............................................................................................... 64 

4.2.4 Κοινωνία ................................................................................................................. 64 

4.3 Παγκόσμιες – Διεθνείς Τάσεις................................................................................... 67 

4.4 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ............................................. 67 

4.5 Στρατηγικοί Στόχοι ........................................................................................................ 75 

4.6 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής ................................................................... 76 

4.6.1 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής μέχρι το 2014 .................................... 76 

4.6.2 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Προτάσεις για το μέλλον ................ 79 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο: “Στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρείας 

Kleemann Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για την αγορά: Area A – UK & Ireland” εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του προγράµµατος MBA Executive του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ως 

απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Αποτελεί δε, τόσο ένα µέσο ενδελεχούς περιγραφής και 

ανάλυσης των ήδη υλοποιηµένων στρατηγικών, έως την παρούσα, στην αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου όσο και ένα εργαλείο σχεδιασµού του πλάνου της εταιρείας για 

τη συγκεκριµένη αγορά, µέσα στα επόµενα τρία έως πέντε χρόνια. Ως βάση 

εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασµού, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο που 

προτείνεται από τον καθηγητή Fred R. David και αναλύεται στα εξής κάτωθι, 

κεφάλαια: 

 

• Κεφάλαιο 2 – Γνωριµία µε την εταιρεία Kleemann Ελλάς ΑΒΕΕ και την 

παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η γνωριµία του αναγνώστη µε το σύνολο 

των δραστηριοτήτων του οµίλου Kleemann, η εξοικείωσή του µε τις διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων που βρίσκονται διαθέσιµα στην αγορά καθώς τέλος και 

µία εκτενής αναφορά στα δεδοµένα της αγοράς ανελκυστήρα παγκοσµίως. 

 

• Κεφάλαιο 3 – Γνωριµία µε την εταιρεία Kleemann Lifts UK Ltd. και τη 

βρετανική αγορά ανελκυστήρα. 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο επιχειρείται η επαφή του αναγνώστη 

συγκεκριµένα µε την αγορά ανελκυστήρα στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Περιγράφονται σε βάθος όλες οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης αγοράς 

καθώς και οι λύσεις που παρέχει η Kleemann Lifts UK στις υπάρχουσες 

ανάγκες. 

  

• Κεφάλαιο 4 – Μοντέλο Στρατηγικής ∆ιοίκησης της εταιρείας Kleemann για 

την περιοχή του Ηνωµένου Βασιλείου από το 1992 έως και σήµερα. 

 

Εδώ ο συγγραφέας προσπαθεί να αναπτύξει στον πληρέστερο δυνατό βαθµό 

όλες εκείνες τις στρατηγικές που ακολούθησε και εξακολουθεί να ακολουθεί 

ο όµιλος Kleemann από την πρώτη εµφάνισή του στο Ηνωµένο Βασίλειο, εν 

έτη 1992 µέχρι και σήµερα και οι οποίες συνθέτουν συνολικά το Μοντέλο 

Στρατηγικής ∆ιοίκησης της εταιρείας στη συγκεκριµένη αγορά. Η πλειοψηφία 

των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τον κλάδο του 

ανελκυστήρα κατά τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Ηνωµένου 

Βασιλείου, αντλήθηκαν από τις δύο πλέον έγκυρες κλαδικές µελέτες του 

χώρου, την “UK Lifts – An industry overview” από την PLIMSOLL 

PUBLISHING GROUP καθώς και την “Elevators & Escalators – Europe 

Equity Research” της CREDIT SUISSE EUROPE.  

 

• Κεφάλαιο 5 – Μοντέλο Στρατηγικής ∆ιοίκησης της εταιρείας Kleemann για 

την περιοχή του Ηνωµένου Βασιλείου για τα επόµενα 3 έως 5 χρόνια. 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η διατύπωση µίας πρότασης από µεριάς του 

συγγραφέα σχετικά µε το πώς θα έπρεπε να διαµορφωθεί το Μοντέλο 

Στρατηγικής ∆ιοίκησης της εταιρείας Kleemann Lifts UK µέσα στα επόµενα 3 

έως 5 χρόνια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Γνωριμία με την εταιρεία Kleemann 

Ελλάς ΑΒΕΕ και την παγκόσμια αγορά ανελκυστήρα 

 

2.1 Ιστορικό εξέλιξης ανυψωτικών μηχανημάτων/ανελκυστήρων 

 

Από την εποχή που ο άνθρωπος ξεκίνησε να κατοικεί σε πολυώροφα κτίρια 

αντιµετώπισε το πρόβληµα της κάθετης διακίνησης ανθρώπων και 

φορτίων. Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι από την εποχή της Αρχαίας Ρώµης, 

οι άνθρωποι ανυψώνονταν πάνω σε πλατφόρµες, δεµένες µε σχοινιά, που τραβούσαν 

οι δούλοι αιχµάλωτοι των Ρωµαίων. Σε δυσπρόσιτους ορεινούς όγκους όπως το Θιβέτ 

ή τα Μετέωρα, άνθρωποι ή εµπορεύµατα ανυψώνονταν, µέσα σε καλάθια, σε µεγάλα 

ύψη. Τα πρωτόγονα αυτά µέσα κατακόρυφης µεταφοράς είχαν βέβαια το πολύ 

σηµαντικό µειονέκτηµα ότι αν έσπαγε το σχοινί οι διακινούµενοι έπεφταν χωρίς 

πιθανότητα σωτηρίας.  

 

                          

Εικόνα 1. Η ιστορική πρώτη επίδειξη λειτουργίας ανελκυστήρα από τον Elisha G. Otis [1] 

Εικόνα 2. Η πρώτη διαφήµιση εγκατάστασης ανελκυστήρα σε κατοικίες απευθυνόµενη στο ευρύ κοινό 

[1] 
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Η ιστορία του σύγχρονου ανελκυστήρα αρχίζει µε την εφαρµογή της ασφαλιστικής 

διάταξης αρπάγης, που αποκλείει την περίπτωση ελεύθερης πτώσης του θαλαµίσκου.  

 

Το 1852, στην Αµερική, ο Ε.G.OTIS µπρος στα έντροµα µάτια των παρατηρητών, 

έκοψε τα σχοινιά της πλατφόρµας πάνω στην οποία στεκόταν. Η πλατφόρµα άρχισε 

να πέφτει και ξαφνικά σταµάτησε ακαριαία. Είχε λειτουργήσει η συσκευή αρπάγης. 

Από τότε η τεχνολογία στον τοµέα των ανελκυστήρων έκανε τεράστια άλµατα.  

 

Το 1857 εγκαθίσταται στη Ν. Υόρκη ο πρώτος ανελκυστήρας για χρήση από το ευρύ 

κοινό. Εκινείτο µε τη χρήση ατµοµηχανής που βρισκόταν εντός µηχανοστασίου και 

έκαιγε κάρβουνο.  

 

Το 1870 λειτούργησαν στη Νέα Υόρκη οι πρώτοι  υδραυλικοί ανελκυστήρες.  

 

Το 1889 στο κτίριο DEMAREST της Ν. Υόρκης λειτούργησε ο πρώτος ηλεκτρικός 

ανελκυστήρας.  

 

Το 1894 στη Ν. Υόρκη λειτούργησε ο πρώτος ανελκυστήρας µε κουµπιά κλήσης και 

χωρίς οδηγό. 

 

Το 1900 παρουσιάστηκε η πρώτη κυλιόµενη κλίµακα στη ∆ιεθνή Έκθεση των 

Παρισίων.  

 

Το 1903 λειτούργησε ο πρώτος ανελκυστήρας µε τροχαλία τριβής (όχι τύµπανο) και 

αντίβαρο, δηλαδή σε µια µορφή όπως περίπου τον ξέρουµε σήµερα. Ενώ λίγο 

αργότερα, η εταιρεία  Westinghouse ήταν η πρώτη που εισήγαγε το σύστηµα ελέγχου 

κυµαινόµενης τάσης στον κλάδο του ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο βέλτιστη ποιότητα κύλισης [2]. 

 

Το 1922 χρησιµοποιείται για πρώτη φορά σε µηχανικούς ανελκυστήρες, κινητήρας 

τύπου gearless. 
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Στα χρόνια που µεσολάβησαν, παρατηρούνται θεαµατικές βελτιώσεις σε όλα τα 

υποσυστήµατα του ανελκυστήρα, των οποίων κοινός τόπος είναι η ασφαλέστερη και 

ταχύτερη µεταφορά των επιβατών µε την καλύτερη δυνατή ποιότητα διαδροµής. 

Τελευταία ηµεροµηνία ορόσηµο στην ιστορία του ανελκυστήρα αποτελεί το έτος 

1996 οπότε και έχουµε την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου βελτιωµένου τύπου 

ανελκυστήρα, τον ανελκυστήρα MRL(Machine Room-less), µε την ύπαρξη του 

οποίου εξαλείφεται η ανάγκη ύπαρξης µηχανοστασίου πλησίον του φρεατίου.  

 

2.2 Ιστορικό εξέλιξης KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Η KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τη Νο1 ελληνική εταιρία κατασκευής 

και εµπορίας Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ανελκυστήρων ενώ ταυτόχρονα  

έχει καταφέρει να είναι µία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου στην ευρωπαϊκή 

και διεθνή αγορά µε πάνω από 10.500 ολοκληρωµένα συστήµατα ασανσέρ ετησίως ή 

το 2% της παγκόσµιας αγοράς νέων ανελκυστήρων. Η πορεία του ανθρωπίνου 

δυναµικού της επιχείρησης ακολουθεί την ανοδική πορεία του οµίλου, αυξανόµενο 

διαρκώς χρόνο µε το χρόνο, φθάνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο να αριθµεί ο όµιλος 

πλέον των 1000 ατόµων στελεχιακό δυναµικό κατά το έτος 2014. Ο τρόπος 

οργάνωσης του συνόλου του προαναφερθέντος ανθρωπίνου δυναµικού, τόσο στη 

µητρική όσο και στις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου, φαίνεται στο οργανόγραµµα 

που ακολουθεί. Όσον αφορά την εταιρεική διακυβέρνηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Kleemann έχει επταµελή σύνθεση, µε ένα µη εκτελεστικό µέλος και δύο 

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.  
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Εικόνα 3. Οργανόγραµµα του οµίλου Kleemann κατά το έτος 2014 [2]. 

 

 

 Η δυναµική πορεία της εταιρείας εκκινεί το έτος 1983 από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή 

της, κ. Κουκούντζο Νικόλαο και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, µε σηµαντικούς 

σταθµούς και έχοντας ως ορίζοντα µία µελλοντική πορεία γεµάτη προκλήσεις [2].  

• 1983. Σύµβαση αγοράς τεχνογνωσίας από την KLEEMANN HUBTECHNIC 

GmbH Γερµανίας και σύσταση της ελληνικής εταιρίας ασανσέρ Kleemann. 

• 1985. Ολοκλήρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

• 1986. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας. 
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• 1999. Εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Ίδρυση της 

KLEFER Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς σε συνεργασία µε την ισπανική 

TECHNOLAMA-FERMATOR 

• 2000. Ίδρυση της KLEEMANN ASANSOR SA σε συνεργασία µε την 

AMETAL στην Τουρκία 

• 2001. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής µονάδας 

ηλεκτρονικών και αυτοµατισµού στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

• 2002. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής µονάδας 

κατασκευής θαλάµων ασανσέρ και ανελκυστήρων, χωρίς µηχανοστάσιο, στη 

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

• 2004. Εγκαίνια του κέντρου διανοµών στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

• 2005. Ίδρυση της KLEEMANN LIFTOVI στη Σερβία. 

• 2006. Ίδρυση της KLEEMANN LIFT RO στη Ρουµανία. 

• 2007: Ίδρυση της Moda Lift στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς 

• 2009: Ίδρυση της KLEEMANN Dubai 

• 2010: Ολοκλήρωση κατασκευής Πύργου ∆οκιµών στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (61m) 

• 2011: Ίδρυση της KLEEMANN Russia 

• 2011: Ίδρυση γραφείου KLEEMANN στην Πολωνία 

• 2011: Ίδρυση της KLEEMANN China 

• 2012: Έναρξη δραστηριοτήτων της KLEEMANN Lifts UK στην Οξφόρδη 
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2.3 Portfolio προϊόντων KLEEMANN  

 

Η κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα της εταιρείας KLEEMANN είναι η παραγωγή 

Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ανελκυστήρων ενώ επιπρόσθετα παρέχονται λύσεις 

και σε ανάγκες ανακαίνισης ή αντικατάστασης ενός παλαιού τύπου ανελκυστήρα ή 

των υποσυστηµάτων αυτού. Πιο συγκεκριµένα, τα υποσυστήµατα ενός ανελκυστήρα 

που παράγονται καθ’ολοκληρία από την KLEEMANN ΕΛΛΑΣ,  έχουν ως εξής :  

 

• Υδραυλικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί 

• Έµβολο, Μονάδα Ισχύος, Εξαρτήµατα Ανάρτησης (σασί) 

• Μηχανικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί 

• Μηχανή, σασί, αντίβαρα 

• Θάλαµοι 

• Ηλεκτρονικοί πίνακες KLEEMANN 

• Πόρτες KLEFER 

• Ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων Compact. 

• Οικιακοί ανελκυστήρες MaisonLIFT 

  

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

εταιρεία και συµπληρώνουν το Πλήρες Πακέτο Ανελκυστήρα:  

 

• Αυτόµατες πόρτες ανελκυστήρων KLEFER 

• Ηλεκτροκίνητες µηχανές 

• Οδηγούς 

• Συρµατόσχοινα 

• Καλώδια 

• Επικαθίσεις 

• Κοµβιοδόχους 

• Ειδικό υδραυλικό λάδι KLEEMANN 

 



 

Εικόνα 3. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Κατηγοριοποίηση προϊόντων Kleemann 

12 
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2.3.1 Υδραυλικοί ανελκυστήρες FlexyLift χωρίς ή με 

μηχανοστάσιο (FlexyLift MRL or MR)  

 

 

Εικόνα 4. Εξωτερική όψη και 3D τοµή φρεατίου ενός υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων µε ή χωρίς 

µηχανοστάσιο (FlexyLift MRL or MR) [2]. 

 

Το συγκεκριµένο προϊόν αποτελεί µία από τις δηµοφιλέστερες επιλογές της αγοράς, 

µιας και παρέχει ιδανική λύση σε κτίρια µε περιορισµένο Βάθος Πυθµένα (Β.Π.) ή / 

και Ύψος Τελευταίου Ορόφου (Υ.Τ.Ο.) και µε ωφέλιµο φορτίο από 450kg έως 

1.000kg, δηλαδή 6 έως 13 επιβαίνοντες. Τα πλεονεκτήµατα του FlexyLIFT έχουν ως 

εξής: 

 

• Ωφέλιµο φορτίο από 450kg έως και 1.000kg 

• Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύµφωνα µε οδηγία 95/16 της Ευρωπαϊκής 

ένωσης 

• Μέγιστη ονοµαστική ταχύτητα: 1,0 m/sec 

• Ελάχιστη απαίτηση για Βάθος Πυθµένα (Β.Π.): 

• 350mm για το FlexyLIFT MR και 900mm για το FlexyLIFT MRL χωρίς 

µηχανοστάσιο. 

• Ελάχιστη απαίτηση για Ύψος Τελευταίου Ορόφου (Υ.Τ.Ο.): 2600mm 

• Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική βαλβίδα στη µονάδα ισχύος για τον έλεγχο 

της κίνησης 

• Ηλεκτρικά ελεγχόµενα συστήµατα ασφαλείας συντηρητή και στις δύο 

απολήξεις του φρεατίου (αναδιπλούµενο κάγκελο στην οροφή του θαλάµου, 

µετακινούµενη κοιλοδοκός ασφαλείας στον πυθµένα). 
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• Τηλεσκοπική ποδιά θαλάµου (ηλεκτρικά ελεγχόµενη) 

• Ακρίβεια στάσης ± 3 mm 

• Αθόρυβη και οµαλή κίνηση 

• Αυτόµατος απεγκλωβισµός 

• Μεγάλη ευκολία στην εγκατάσταση 

• Ηλεκτρονική βαλβίδα KLEEMANN (τύπου C-LRV) 

• Μεγάλη ποικιλία θαλάµων µε µοντέρνο σχεδιασµό 

• Αυτόµατες θύρες ορόφου / θαλάµου (τύπου VVVF) 

• Μεγάλη ποικιλία κοµβιοδόχων θαλάµου/ορόφου 

• Εγγυηµένη συµβατότητα σε όλα τα εξαρτήµατα 

• Πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης 

• Ειδικός σχεδιασµός πακέτου για εύκολη µεταφορά και τοποθέτηση 

• Εγγύηση και ποιότητα Kleemann 

 

Eco-Logic KIT  

• Επιπλέον χαρακτηριστικά, φιλικά προς το περιβάλλον: Βιο-αποικοδοµήσιµο 

υδραυλικό λάδι 

• Ειδικός φωτισµός χαµηλής κατανάλωσης για το θάλαµο και το φρεάτιο 

(σύγχρονη τεχνολογία τύπου LED) 

• Εξοικονόµηση ενέργειας µε ειδική λειτουργία "STAND BY" στον ηλεκτρικό 

πίνακα [2]. 
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2.3.2 Υδραυλικοί ανελκυστήρες MaisonLift (ανελκυστήρες για 

κατοικίες) 

 

 

   

Εικόνα 5. Εσωτερική & εξωτερική όψη καθώς και 3D τοµή φρεατίου ενός υδραυλικού ανελκυστήρα 

MaisonLift (ανελκυστήρας για κατοικίες) [2]. 

 

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας της οικογένειας MaisonLift της KLEEMANN αποτελεί 

την κατάλληλη λύση για µεταφορά προσώπων σε κτίρια µε φρεάτιο, αλλά και σε 

κτίρια χωρίς φρεάτιο για τα οποία προσφέρεται η λύση αλουµινοκατασκευής ή 

σιδηροκατασκευής φρεατίου. Η χρήση του MaisonLift βρίσκει εφαρµογή σε 

διάφορους τύπους κτιρίων, όπως µεζονέτες, επαγγελµατικούς χώρους και γενικότερα 

κτίρια µε περιορισµούς στο βάθος πυθµένα ή στο ύψος τελευταίου ορόφου. Επίσης, 

χάρη στις µεγάλες διαστάσεις θαλάµου και πόρτας είναι απόλυτα κατάλληλος για 

χρήση και από άτοµα µε κινητικές ιδιαιτερότητες, ηλικιωµένους και γονείς µε µικρά 

παιδιά[2]. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του maisonLift (ανελκυστήρας για κατοικίες)  

• ∆εν απαιτείται φρεάτιο ανελκυστήρα. 

• ∆εν απαιτείται επιπλέον χώρος για µηχανοστάσιο 

• Οι χαµηλότερες απαιτήσεις στην αγορά για βάθος πυθµένα (ΒΠ) και ύψος 

τελευταίου ορόφου (ΥΤΟ) 

• Υψηλής αισθητικής αποτέλεσµα και προσαρµογή στον περιβάλλοντα χώρο 

• Αυτόµατος απεγκλωβισµός 
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• Αθόρυβη λειτουργία: 45-50db (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Κατανάλωσης) 

• Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 ΕΚ 

(φορέας TUV) και εναρµονισµένο µε το πρότυπο EN 81-21. 

• Μηχανισµός προστασίας του συντηρητή όταν εργάζεται στους χώρους του 

πυθµένα ή πάνω από τον θάλαµο 

 

2.3.3 GreenLift by Kleemann (ανελκυστήρες μειωμένης 

ενεργειακής κατανάλωσης) 

 

 

  

 

Εικόνα 6. Εσωτερική & εξωτερική όψη ενός ανελκυστήρα GreenLift (ανελκυστήρας µειωµένης 

ενεργειακής κατανάλωσης) [2]. 
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H KLEEMANN, εστιάζοντας στην έρευνα και την καινοτοµία, εναρµονίζεται µε τις 

διεθνείς τάσεις στην αγορά και αναβαθµίζει τα προϊόντα της εξοπλίζοντας τα µε 

φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά που προσφέρουν επιπλέον οφέλη και 

µείωση του κόστους χρήσης τους. Οι νέοι Υδραυλικοί και Μηχανικοί Ανελκυστήρες 

Νέας Γενιάς – Green Edition διαφοροποιούνται από τη συµβατική τεχνολογία καθώς 

προσφέρουν άριστη ποιότητα κίνησης µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας έως 

50%. Οι ανελκυστήρες συνοδεύεται από ενεργειακή µελέτη και πιστοποιητικό 

κατηγοριοποίησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά VDI 4707 [2].  

 

 

Πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους απλούς ανελκυστήρες:  

 

• Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας έως και 50 % σε υδραυλικό ανελκυστήρα 

και έως και 55% σε µηχανικό  

• Άριστη ποιότητα κίνησης µε τη χρήση ηλεκτρονικής βαλβίδας Bucher (C-

LRV), ανεξάρτητη από το ανυψούµενο φορτίο και τη θερµοκρασία 

• Βέλτιστη ακρίβεια στάθµευσης (υπερκαλύπτει το νέο πρότυπο ΕΝ 81-2/Α3) 

• ∆εν απαιτείται ψύκτης λαδιού 

• ∆εν απαιτούνται πλέον συστήµατα αστέρα - τριγώνου ή soft starter και 

διάταξη διόρθωσης συνηµίτονου 

• Μειωµένο ρεύµα εκκίνησης 

• ∆υνατότητα αυτόµατης διαφοροποίησης της ταχύτητας ανόδου ανάλογα µε το 

υπό µεταφορά φορτίο 

 

Περιλαµβάνονται: 

• Οδήγηση από Inverter (VVVF) 

• Gearless µηχανή στην ηλεκτροκίνητη έκδοση 

• Φωτισµός θαλάµου τεχνολογίας LED 

• Ηλεκτρονικός πίνακας µε ειδική λειτουργία standby mode (Τίθενται εκτός 

λειτουργίας φώτα, display και ο inverter, όταν δεν κινείται ο ανελκυστήρας) 

• Προρυθµισµένη ηλεκτρονική βαλβίδα, inverter και πίνακας, για ευκολότερη 

εγκατάσταση 
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Εικόνα 7. Συγκριτική µελέτη µέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης σε δύο τύπους ανελκυστήρα, 

έναν υδραυλικό και ένα µηχανικό [2]. 

 

2.3.4 Σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης Vertiplat by Kleemann  

 

       

Εικόνα 7. Εσωτερική, εξωτερική και πλάγια όψη ενός συστήµατος κατακόρυφης ανύψωσης Vertiplat 

by Kleemann [2]. 

Το Vertiplat είναι ένα υδραυλικό σύστηµα κατακόρυφης ανύψωσης το οποίο 

εξυπηρετεί άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν 

οποιοδήποτε κτίριο, στο οποίο η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι 

εφικτή.  

 

Πρόκειται για την οικονοµικότερη λύση κατακόρυφης µεταφοράς ΑΜΕΑ και 

ενδείκνυται  για την κάλυψη υψοµετρικής διαφοράς µέχρι 7m. Η διαδικασία 

εγκατάστασης είναι πολύ εύκολη και µπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς 

όσο και σε εξωτερικούς χώρους .Το Vertiplat είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε την 

οδηγία µηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ και διαθέτει όλα τα 

απαιτούµενα από την νοµοθεσία ασφαλιστικά[2]. 
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Χαρακτηριστικά: 

• Ωφέλιµο φορτίο: 300Kg 

• ∆ιαδροµή: max 7m - Στάσεις 3 

• Max αριθµός στάσεων: 3 

• Ύψος τελευταίου ορόφου: 2100mm 

• ∆ιαστάσεις πλατφόρµας: 940Χ1270mm* 

• ∆ιαστάσεις απαιτούµενου χώρου: 1400Χ1250mm 

• Κινητήρας: 1,5Κw – 230 V – 50Hz 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Ελάχιστο βάθος πυθµένα 80mm 

• Χειροκίνητος απεγκλωβισµός σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 

• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση 

• Σήµανση CE και δήλωση συµµόρφωσης KLEEMANN 

• Τεχνική υποστήριξη, Εγγύηση και Ποιότητα KLEEMANN 

 

2.3.5 Ανελκυστήρες αυτοκινήτων AutoLift και KleemannPark 

 

                      

Εικόνα 8. Ανελκυστήρες αυτοκινήτων AutoLift και KleemannPark by Kleemann [2]. 
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Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων AutoLIFT χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και 

µέγιστη στιβαρότητα ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

έργου για ανύψωση µεγάλων φορτίων. Η χρήση τους ενδείκνυται ιδιαίτερα σε τύπους 

κτιρίων όπως βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, super markets, νοσοκοµεία, 

σταθµούς parking αυτοκινήτων και άλλες παρόµοιες χρήσεις[2]. 

Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα 

• Προστατευτικά θαλάµου (ελαστικά, ξύλινα, ΙΝΟΧ) 

• Αυτόµατος απεγκλωβισµός σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

• ∆ύο κοµβιοδόχοι θαλάµου (σε περίπτωση διαµπερούς θαλάµου) 

• Ένδειξη υπέρβαρου (ακουστική / οπτική) 

• Σύστηµα αµφίδροµης τηλεφωνικής επικοινωνίας στην κοµβιοδόχο θαλάµου, 

σύµφωνο µε την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16 EC 

• Θυρίδες φωτισµού µε λάµπες φθορισµού ( 010 οροφή) 

• Φωτο-κουρτίνα υπερύθρων 3D ή 2D 

• ∆υνατότητα τηλεχειρισµού 

• Αυτόµατες πόρτες VVVF 

• Μεγάλη στιβαρότητα πορτών και θαλάµου 

• Ονοµαστική ταχύτητα µέχρι και 0,63 µέτρα / δευτερόλεπτο 

• Υψηλή ακρίβεια στάθµευσης θαλάµου στον όροφο (επιλογή και για 

ηλεκτρονική βαλβίδα) 

• Πίνακας µε µικροεπεξεργαστή σύµφωνος µε την Οδηγία Ανελκυστήρων 

95/16 ΕC ( απλό, καθόδου, ανόδου/καθόδου) 

• ∆υνατότητα επιλογής sill θυρών βαρέως τύπου ανάλογα µε το ωφέλιµο 

φορτίο 

Τα υδραυλικά συστήµατα στάθµευσης Kleemann Park έρχονται να δώσουν λύση στο 

πρόβληµα της δηµιουργίας νέων θέσεων παρκινγκ σε χώρους που δεν έχουν τέτοια 

δυνατότητα. Με την εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανυψωτικού συστήµατος 

στάθµευσης KleemannPark εξασφαλίζεται η στάθµευση δύο ή τεσσάρων οχηµάτων 

σε χώρο που προοριζόταν για ένα (1) ή δύο (2) αντίστοιχα[2].  
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2.3.6 Ανελκυστήρες φορτίων Compact by Kleemann 

                          

Εικόνα 9. Προ-όψη και  πλάγια 3D όψη ενός συστήµατος ανέλκυσης φορτίων Compact by Kleemann 

[2]. 

Το προϊόν Compact by Kleemann έρχεται να δώσει λύση στο πρόβληµα ανύψωσης φορτίων 

σε χώρους περιορισµένους διαστασιολογικά και χωρίς πρόβλεψη για φρεάτιο µε τον πλέον 

αξιόπιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας αντοχή στα µεγάλα φορτία και στις σκληρές συνθήκες 

εργασίας.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

• Ανάρτηση 2:1 

• Ωφέλιµο φορτίο έως 1500 Kg 

• Πλατφόρµα έως 2000x1600mm 

• ∆ιαδροµή έως 11.5m 

• Ταχύτητα έως 0.15m/s  
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2.3.7 Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες Atlas χωρίς μηχανοστάσιο 

(Atlas MRL) 

                         

Εικόνα 10.  Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες Atlas χωρίς µηχανοστάσιο (Atlas MRL) [2]. 

 

Το µοντέλο ATLAS MRL είναι η ιδανική λύση µηχανικού ανελκυστήρα χωρίς 

µηχανοστάσιο για ωφέλιµο φορτίο µέχρι και 5000 κιλά. Χρησιµοποιεί µηχανή 

κορυφαίας τεχνολογίας, χωρίς µειωτήρα (gearless), σε συνδυασµό µε Inverter 

τελευταίας γενιάς και επιτυγχάνει άριστης ποιότητας, αθόρυβη κίνηση και ελάχιστη 

κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, η σχεδίαση των επί µέρους εξαρτηµάτων εγγυάται 

αποδοτική εκµετάλλευση του φρεατίου και ευκολία στην εγκατάσταση και 

συντήρηση[2]. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του Atlas 

• Τεράστιο εύρος λύσεων (από 300 kg / 4 άτοµα µέχρι 5000 kg / 66 άτοµα) 

• Άριστη ποιότητα κίνησης µε χρήση υλικών τελευταίας τεχνολογίας 

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση (ειδικά για πολυόροφα ή πολυσύχναστα κτίρια) 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Χαµηλές απαιτήσεις για βάθος πυθµένα (ΒΠ) και ύψος τελευταίου ορόφου 

(ΥΤΟ) (Atlas 2:1 RPH) 

• Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Oδηγία 95/16 ΕΚ 

και εναρµονισµένο µε τα πρότυπα ΕΝ 81.1 / Α2, EN 81.A3 και EN 81.21 
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2.3.8 Σύστημα ανύψωσης για αμαξίδιο/κάθισμα  

 

         

 Εικόνα 11.  Συστήµατα ανύψωσης αναπηρικού αµαξιδίου και καθίσµατος Kleemann[2]. 

 

Tα Αναβατόρια Κλίµακας για αµαξίδιο ΑΜΕΑ (ανυψωτικές πλατφόρµες) freeSTAIR 

σχεδιάστηκαν ώστε να επιτρέπουν στους χρήστες αµαξιδίων ΑΜΕΑ να µπορούν αυτόνοµα, 

µε ασφάλεια και άνεση, να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε κτίριο όπου η 

εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή. Τα αναβατόρια κλίµακας 

(σκάλας) µπορούν να εγκατασταθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να 

στερεωθούν τόσο στον τοίχο όσο και µε στηρίγµατα στο έδαφος ενώ αποτελούν την ιδανική 

λύση τόσο για ιδιωτικούς όσο και για δηµόσιους χώρους. Η χρήση ενός ασανσέρ σκάλας 

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ.  

 

Το σύστηµα ανύψωσης καθίσµατος freeSTAIR για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά 

για άτοµα όλων των ηλικιών που αντιµετωπίζουν πρόβληµα ανάβασης σε σκάλες.  

Τα συστήµατα ανύψωσης καθίσµατος (ανυψωτικές καρέκλες) µπορούν να εγκατασταθούν σε 

κάθε σκάλα, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, καθώς κατασκευάζονται 

αποκλειστικά για το χώρο για τον οποίο προορίζονται. Τοποθετούνται σε κατοικίες µε ευθεία 

κλιµακοστάσια ή όπου είναι απαραίτητη η κυκλική διαδροµή, οπότε και η εγκατάσταση 

ανελκυστήρα τύπου MaisonLift είναι αδύνατη[2].  

 

Σύστηµα Ανύψωσης Αµαξιδίου / Ανυψωτική Πλατφόρµα ΑΜΕΑ - Πλεονεκτήµατα 

• Απόλυτα ελεγχόµενη λειτουργία µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία ή δυνατότητα για 

τριφασικό ρεύµα 

• Σχεδιασµός για τη µέγιστη ασφάλεια και άνεση 

• Κατασκευή υψηλής αντοχής 

• ∆υνατότητα προσαρµογής πλευρικής ράµπας 
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• Ρύθµιση ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

• Αισθητική που προσαρµόζεται στον εκάστοτε χώρο  

• Ελάχιστος απαιτούµενος χώρος εγκατάστασης 

• Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση 

• Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 

• Πιστοποίηση µε σήµανση CE και Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 

• Γερµανική κατασκευή 

• Εγγύηση 2 χρόνων 

 

 

 

2.3.9 Ανελκυστήρας μικρών φορτίων Dumbwaiter by Kleemann 

 

                 

Εικόνα 12. Προ-όψη και  πλάγια 3D όψη ενός συστήµατος ανέλκυσης µικρών φορτίων Dumbwaiter by 

Kleemann [2]. 

 

Το  προιόν Dumbwaiter by Kleemann ανήκει στην οικογένεια των  

ηλεκτροµηχανικών ανελκυστήρων χωρίς µηχανοστάσιο (MRL). Παρέχει ιδανική 

λύση για την ανύψωση µικρών φορτίων ή αντικειµένων όπως ρούχα, φαγητό, 

έγγραφα κλπ. για εµπορική ή προσωπική χρήση. Η χρήση του προσφέρει µεγάλη 

ευκολία µεταφοράς σε εστιατόρια, καφετέριες, καταστήµατα, αποθήκες, γραφεία, 

ξενοδοχεία, διαµερίσµατα κλπ. Είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία (πρότυπο ΕΝ 81.3) και διατίθεται µε ειδική σιδηροκατασκευή φρεατίου αν 
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δεν υπάρχει διαθέσιµο φρεάτιο στο κτίριο που προορίζεται να εγκατασταθεί [2].  

 

• Ανάρτηση 1:1, συµπαγή κατασκευή και πλήρως αυτόµατη λειτουργία 

• Μέγιστο ωφέλιµο φορτίο µέχρι 150kg (δυνατότητα για 200kg µε ειδικό 

σχεδιασµό) 

• Μέγιστη διαδροµή µέχρι 35m (µέχρι και 8 στάσεις) 

• Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 0,37m/s (ταχύτητα 0,25 ή 0,48 µε ειδική 

παραγγελία) 

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση µε εξοικονόµηση χώρου 

• ∆εν απαιτεί χώρο για µηχανοστάσιο 

• Μπορεί να προσαρµοστεί στο περιβάλλοντα χώρο 

• Αθόρυβη λειτουργία 

• ∆ιατίθεται και µε αυτοφερόµενο µεταλλικό φρεάτιο 

• Πιστοποίηση σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81.3 και σήµανση CE 

• Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση από την KLEEMANN 

 

2.3.10 Κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι Kleemann 

 

     

Εικόνα 13. Κυλιόµενες σκάλες και διάδροµοι Kleemann [2]. 
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Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων  

 

• Εσωτερικού & Εξωτερικού χώρου 

• Αθόρυβη λειτουργία και άνεση µετακίνησης. 

• Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και παρέχουν υψηλή απόδοση λειτουργίας. 

• Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση. 

• Σήµανση CE και πλήρης πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο EN 115. 

• Ο λειτουργικός σχεδιασµός τους σε συνδυασµό µε τις πολλαπλές επιλογές διαστάσεων και 

εξοπλισµού παρέχουν εξαιρετική εικόνα που ταιριάζει απόλυτα µε το περιβάλλον της 

εγκατάστασης. 

• Απόλυτη εφαρµογή σε ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, γραφεία, αεροδρόµια κτλ. 

• Αξιόπιστη λύση µε την εγγύηση της KLEEMANN. 

 

 

 

 



 

Εικόνα 14. Ειδικές κατασκευές υδραυλικού/µηχανικού ανελκυστήρα 

 

• Αντισεισµικός ανελκυστήρας (Earthquake

Αποτελεί ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

Ελλάδος, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανικών χωρών και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης σεισµογενούς χώρας. 

για έναν ανελκυστήρα, υδραυλικό ή µηχανικό,

σεισµός. Πιο συγκεκριµένα ο αντισεισµικός ανελκυστήρας διαθέτει

 

Ο αντισεισµικός ανελκυστήρας διαθέτει:  

 

1. Ειδικό αισθητήρα - ανιχνευτή, που ανιχνεύει τις πρώτες ανεπαίσθητ

δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της κύριας σεισµικής δόνησης

4. Ειδικές κατασκευές υδραυλικού/µηχανικού ανελκυστήρα Kleemann προσανατολισµένες στις ανάγκες συγκεκριµένων ευρωπαϊκών

Earthquake Lift by Kleemann) 

το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το τµήµα R&D της εταιρείας 

Ελλάδος, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανικών χωρών και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης σεισµογενούς χώρας. 

υδραυλικό ή µηχανικό, ο οποίος συµπεριφέρεται µε συγκεκριµένο αντισεισµικό τρόπο σε περίπτωση που συµβεί 

ο αντισεισµικός ανελκυστήρας διαθέτει: 

ανιχνευτή, που ανιχνεύει τις πρώτες ανεπαίσθητες σεισµικές δονήσεις (κύµατα Πί (P)), από 7 έως 30 

δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της κύριας σεισµικής δόνησης 

23 

 

ευρωπαϊκών αγορών. 

της εταιρείας Kleemann για τις αγορές της 

Ελλάδος, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανικών χωρών και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης σεισµογενούς χώρας. Πρόκειται 

ο οποίος συµπεριφέρεται µε συγκεκριµένο αντισεισµικό τρόπο σε περίπτωση που συµβεί 

ες σεισµικές δονήσεις (κύµατα Πί (P)), από 7 έως 30 
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2. Ειδικό αυτοµατισµό στον πίνακα ώστε µετά την ενεργοποίηση του 

αισθητήρα, το αντισεισµικό ασανσέρ να ειδοποιεί ηχητικά ή και 

οπτικά (στην κοµβιοδόχο) τους επιβάτες, να τους µεταφέρει µέχρι τον 

επόµενο όροφο όπου και ανοίγουν οι πόρτες ώστε αυτοί να 

αποβιβαστούν και να παραµένει εκεί ακινητοποιηµένος µέχρι την λήξη 

της σεισµικής δόνησης. Το µήνυµα που ακούγεται είναι το εξής: «Ο 

ανελκυστήρας θα ακινητοποιηθεί στον επόµενο όροφο, λόγω σεισµικής 

δόνησης. Παρακαλούµε εξέλθετε και παραµείνετε σε ασφαλές µέρος.» 

3. Αντισεισµική θωράκιση, που του επιτρέπει να συνεχίσει να κινείται 

ακόµη και εάν η κύρια σεισµική δόνηση ξεκινήσει πριν την άφιξη του 

θαλάµου στον επόµενο όροφο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα 

εγκλωβισµού των επιβατών. Η θωράκιση περιλαµβάνει ενίσχυση σε 

όλα τα κρίσιµα σηµεία, όπως στους οδηγούς και τα στηρίγµατά τους, 

ειδικές συνδέσεις των υλικών φρεατίου και µηχανοστασίου µεταξύ 

τους (από τις πόρτες και τη βάση ανάρτησης µέχρι τον πίνακα 

ελέγχου), αλλά και προβλέψεις-διατάξεις ώστε να εµποδίζουν τα 

κινούµενα µέρη να ξεφύγουν από την τροχιά τους ή να σκαλώσουν σε 

οποιαδήποτε προεξοχή. Τέλος, υπάρχει ειδική διάταξη αποτροπής του 

εκτροχιασµού του θαλάµου από τους οδηγούς του, ενώ το ειδικά 

σχεδιασµένο σασί διαθέτει αρπάγη προοδευτικής πέδησης. 

4. Πιστοποίηση από το φορέα πιστοποίησης LIFT INSTITUUT 

(Ολλανδίας) βάση οδηγίας ανελκυστήρων 95/16ΕΚ, ΕΝ 81-1/2, αλλά 

και κατά το Αµερικανικό πρότυπο αντισεισµικής συµπεριφοράς 

(ASME A 17.1). 

5. Πλήρη Τεχνικό Φάκελο, που περιλαµβάνει εκτός από το 

πιστοποιητικό, Ανάλυση Επικινδυνότητας, και ∆ιαδικασίες 

Επιπρόσθετων Ελέγχων. 

6. Τη δυνατότητα για µερική εφαρµογή σε υφιστάµενους ανελκυστήρες 

[2]. 
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• Νοσοκοµειακός ανελκυστήρας (Medical/Stretcher Lift by Kleemann) 

 

Αποτελεί ένα προϊόν που αφορά κυρίως τις αγορές της ∆υτικής Ευρώπης και το κύριο 

γνώρισµά του είναι ένα σύνολο υποσυστηµάτων και χαρακτηριστικών, τα οποία 

πρέπει να κατέχει και τα οποία ορίζονται σαφώς από τους κανονισµούς της εκάστοτε 

χώρας, ώστε τελικά να κριθεί κατάλληλο για τη συγκεκριµένη χρήση. Ιδιαίτερη 

µέριµνα εδώ δίδεται στον ωφέλιµο χώρο για κίνηση εντός του θαλάµου, ο οποίος 

πρέπει να είναι επαρκής ώστε να περιστραφεί άνετα ένα νοσοκοµειακό φορείο καθώς 

επίσης ιδιαίτερη έµφαση δίδεται και στην ένταση του φωτισµού, τα υλικά χρήσης και 

τις προστατευτικές µπάρες σε κάθε πλευρά του θαλάµου. Οσον αφορά το είδος 

ανελκυστήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτήν την περίπτωση, ένας 

νοσοκοµειακός ανελκυστήρας µπορεί να είναι είτε υδραυλικός είτε µηχανικός. 

 

• Αντι-βανδαλικός ανελκυστήρας κατηγορίας 1 & 2 (Vandal-resistant Lift 

by Kleemann) 

 

Το συγκεκριµένο προϊόν σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την αγορά του Ηνωµένου 

Βασιλείου και έπειτα η χρήση του εξαπλώθηκε σε πολλές άλλες χώρες παγκοσµίως, 

χάρις κυρίως στην ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή του. Έρχεται να δώσει λύση στο 

πρόβληµα του βανδαλισµού δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας που συνέβαινε κατά 

κόρον στο Ηνωµένο Βασίλειο κυρίως σε γήπεδα, δηµόσια κτήρια, µετρό και λοιπά. Ο 

θάλαµος του συγκεκριµένου µοντέλου δεν έχει κανένα απολύτως άνοιγµα, µηδενική 

πρόσβαση σε σηµεία ενώσεων, κρυφά κουµπώµατα/βιδώµατα καθώς επίσης και 

κανένα απολύτως σηµείο/εγκοπή από όπου θα µπορούσε να εκκινήσει κάποιος 

υποψήφιος δράστης, πράξεις βανδαλισµού. Τα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται 

στην κατασκευή του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά φύλλα inox και υπάρχει ειδική 

µέριµνα τόσο για την οροφή του θαλάµου όσο και για τα κοµβία κλήσης, εντός και 

εκτός αυτού. 
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• Ανελκυστήρας Πυροσβεστών (Fire-Fighting Lift by Kleemann) 

 

Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών, µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα που τον χαρακτηρίζουν, 

είναι ένα προϊόν που έρχεται να δώσει λύση στον απεγκλωβισµό των επιβατών κατά 

το ενδεχόµενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, τα υλικά επιλογής 

είναι όλα πιστοποιηµένα πυράντοχα, µε πυραντοχή τουλάχιστον 2 ωρών, ο πίνακας 

του ανελκυστήρα προγραµµατίζεται ώστε να εκτελέσει συγκεκριµένη αλληλουχία 

λειτουργιών σε περίπτωση πυρκαγιιάς ενώ εντός του θαλάµου υπάρχει ειδική µέριµνα 

για την ύπαρξη µίας θυρίδας διαφυγής και της σκάλας του πυροσβέστη. Σε 

περίπτωση που διαγνωσθεί φωτιά στον όροφο αναφοράς (ισόγειο), υπάρχουν 

εναλλακτικά σενάρια κίνησης του ανελκυστήρα τα οποία ορίζονται από το αντίστοιχο 

πρότυπο λειτουργίας ενώ τέλος, όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στον όροφο 

αναφοράς είναι ανθεκτικά σε διάβρωση που θα µπορούσε δυνητικά να επέλθει από τη 

χρήση νερού.  

 

2.4 Η παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα – “Key players” & “Market Shares” 

 

Η παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα, έχοντας συµπληρώσει πλέον του ενός αιώνα ζωή, 

βρίσκεται σε ένα αρκετά ώριµο στάδιο όσον αφορά τις αγορές της ∆υτικής Ευρώπης 

και Αµερικής, µε σαφώς διαµορφωµένες τάσεις, συγκεκριµένους key-players και 

µερίδια αγοράς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις αγορές 

της Κίνας, Ινδίας και Ινδονησίας όπου οι ρυθµοί ανοικοδόµησης είναι θεαµατικοί 

καθώς και σε ορισµένες χώρες της Νότιας Αµερικής και Αφρικής. Παγκοσµίως 

ωστόσο, είτε πρόκειται για κάποια ώριµη είτε για κάποια αναπτυσσόµενη αγορά, 

τρείς είναι οι επιµέρους αγορές που συνθέτουν την αγορά ανελκυστήρα και οι οποίες 

επηρεάζονται σαφώς από συγκεκριµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
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 Τάσεις της Αγοράς Παράγοντες Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Αγορά Νέου 

Ανελκυστήρα  

(Dew Lift Market) 

Στις ώριµες αγορές, η αγορά 

νέου αν/ρα δείχνει αύξηση λίγο 

µεγαλύτερη αυτής του ΑΕΠ της 

εκάστοτε χώρας. Σε 

αναπτυσσόµενες αγορές η 

αύξηση αυτή είναι σαφώς 

υψηλότερη. 

• Πληθυσµιακή αύξηση 

• Περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση-

∆ηµιουργία πλαισίου 

για κτίρια χαµηλής 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

• Αστικοποίηση 

κοινωνιών 

 

 

 

Ανακαίνιση 

(Modernization) 

∆ιακύµανση σε απόδοση – Προ 

κρίσεως υπήρχε µία σταθερή 

αύξηση στην αγορά της τάξεως 

του 10% ετησίως. Έκτοτε 

ωστόσο η αγορά παρέµεινε 

σχετικά σταθερή. 

• Λελογισµένη 

φθοράλόγω 

παλαιότητας 

• Αύξηση του ηλικιακού 

µέσου όρου 

• Θέµατα ασφάλειας & 

Νοµοθεσίας 

• Περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση-

∆ηµιουργία πλαισίου 

για κτίρια χαµηλής 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

 

Συντήρηση 

(Maintenance) 

Αύξηση της αγοράς 5-7% 

ετησίως 

• Θέµατα ασφάλειας & 

Νοµοθεσίας 

• Εγκατάσταση νέων 

ανελκυστήρων 

Πίνακας 1. Τάσεις της αγοράς και παράγοντες ανάπτυξης για την παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3] 
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Εικόνα 15. Κατάτµηση της αγοράς ανελκυστήρα στις επιµέρους αγορές: Νέου ανελκυστήρα, 

Ανακαίνισης, Συντήρησης [3]. Κατάτµηση της αγοράς ανυψωτικών µηχανηµάτων σε δύο επιµέρους 

αγορές: Ανελκυστήρα και Κυλιόµενης κλίµακος[3]. 

Σύµφωνα µε την CREDIT SUISSE, η παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα έφτασε τα 

53δις € τζίρο το έτος 2011 και η επιµέρους κατανοµή ανά υποκατηγορία φαίνεται 

στην Εικόνα 15. Όπως παρατηρεί κανείς, η υποκατηγορία των νέων ανελκυστήρων 

αποτελεί µόλις το 36% της συνολικής αγοράς, ήτοι 19,08 δις €, ενώ οι δύο υπο-

κατηγορίες που αφορούν ήδη εγκατεστηµένο εξοπλισµό (ανακαίνιση και συντήρηση) 

καλύπτουν το 64% του συνολικού παγκόσµιου τζίρου. Όπως αναµένετο επίσης, και 

όπως προκύπτει και µέσα από την έρευνα της CREDIT SUISSE, η πρωτοπορία της 

αγοράς ανελκυστήρα έναντι αυτής των κυλιόµενων κλιµάκων είναι εµφανής,  µε 92% 

επί του συνολικού ετήσιου τζίρου έναντι 8%. 

2.4. 1 Αγορά Νέου Ανελκυστήρα 

Η Αγορά Νέου Ανελκυστήρα αποτελεί το 36% της συνολικής, παγκόσµιας Αγοράς 

Ανελκυστήρα και το ποσοστό αυτό για το έτος 2011 αντιστοιχεί σε εγκατάσταση 

665.000 ανυψωτικών µονάδων, παγκοσµίως [3]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

αφενός µεν το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος αριθµός νέων εγκατεστηµένων µονάδων 

αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον κλάδο, αφετέρου εξαιρετικής σηµασίας είναι η 

γεωγραφική κατανοµή του συνόλου των ανυψωτικών µονάδων. Από την εικόνα 16 

φαίνεται ότι 60% των νέων εγκατεστηµένων µονάδων παγκοσµίως είναι στην περιοχή 

της Κίνας, νούµερο το οποίο ανήρχετο στο 1/3 του σηµερινού πριν από 5 χρόνια [3]. 
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Εικόνα 16. Αριθµός νέων εγκατεστηµένων µονάδων ανελκυστήρα και αξία αυτών, παγκοσµίως, από το 

2003 έως το 2011 [3]. Γεωγραφική κατανοµή νέων εγκατεστηµένων µονάδων ανελκυστήρα, 

παγκοσµίως, το έτος 2011 [3]. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που έχει ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη αγορά είναι 

η κατηγοριοποίηση των προϊόντων βάσει της αξίας και των ιδιαίτερων τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι εγκατεστηµένες µονάδες 

ανελκυστήρα χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες:  

1. Χαµηλής αξίας – Μαζικής παραγωγής ανελκυστήρες τυποποιηµένων 

χαρακτηριστικών (Commodity) 

2. Μέσης αξίας – Ανελκυστήρες ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, 

παραγωγή ανά µονάδα (Custom) 

3. Υψηλής αξίας – Ανελκυστήρες ιδιαίτερου design, το οποίο συνοδεύεται από 

χρήση ιδιαίτερων υλικών κατασκευής και οι οποίοι προορίζονται στις 

περισσότερες των περιπτώσεων για πολυόροφα κτήρια-ουρανοξύστες 

(Premium) 

Το µερίδιο αγοράς σε εγκατεστηµένες µονάδες καθώς και σε αξία που καταλαµβάνει 

η κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες, φαίνεται στην εικόνα 17, που ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα 17. Μερίδιο αγοράς βάσει εγκατεστηµένων µονάδων που καταλαµβάνουν οι τρεις κατηγορίες 

ανελκυστήρα για το έτος 2011 [3]. . Μερίδιο αγοράς βάσει αξίας που καταλαµβάνουν οι τρεις 

κατηγορίες ανελκυστήρα για το έτος 2011 [3]. 
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Παρατηρώντας κανείς το παραπάνω γράφηµα, γίνεται έκδηλο το γεγονός ότι το 

µερίδιο αγοράς που καταλαµβάνει κάθε κατηγορία ανελκυστήρα βάσει 

εγκατεστηµένων µονάδων, δε συµβαδίζει µε το µερίδιο αγοράς βάσει αξίας. Γεγονός 

απολύτως λογικό, µιας και η µέση τιµή πώλησης ενός ανελκυστήρα διαφέρει κατά 

πολύ από µία κατηγορία σε άλλη.  

 

 

Εικόνα 18. Μέση αξία ανά εγκατεστηµένη µονάδα για κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες 

ανελκυστήρων  [3]. . ∆ιακύµανση της µέσης αξίας ανά εγκατεστηµένη µονάδα, ανά ήπειρο, ανά έτος 

[3]. 

 

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται µία θεαµατική διαφορά στη µέση τιµή πώλησης 

µεταξύ της κατηγορίας υψηλής αξίας (premium) ανελκυστήρα και όλων των 

υπολοίπων, ενώ ταυτόχρονα το κόστος ανά µονάδα ενός custom ανελκυστήρα είναι 

σχεδόν διπλάσιο από αυτό ενός ανελκυστήρα µαζικής παραγωγής (commodity). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το πώς διαµορφώνεται η µέση αξία ανελκυστήρα ανά 

γεωγραφική περιοχή. Από όσο φαίνεται και στην εικόνα 18, η αγορά της Αµερικής 

παρουσιάζεται να έχει γνωρίσµατα premium αγοράς. Γεγονός που οφείλεται κυρίως 

στο µεγάλο αριθµό υψηλοτάχυτων ανελκυστήρων σε κτήρια ουρανοξύστες.  

Επιπλέον, η διακύµανση της µέσης τιµής ανά εγκατεστηµένη µονάδα στην Αµερική 

φαίνεται να παρουσιάζει µία κυκλικότητα σε βάθος χρόνου ενώ αντιθέτως οι περιοχές 

της Ευρώπης και της Ασίας παραµένουν σχετικά σταθερές. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα την 

αγορά νέου ανελκυστήρα παγκοσµίως είναι αυτός της αστικοποίησης των κοινωνιών.   
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Εικόνα 19. Αναλογία Αστικού – Αγροτικού πληθυσµού παγκοσµίως σε εκατοµµύρια ανθρώπους [3]. 

Απόλυτη και ποσοστιαία αυξο-µείωση ανά 5-ετία [3]. 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ο αστικός πληθυσµός 

παγκοσµίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1.4δις ανθρώπους µέσα στην επόµενη 20-

ετία (βλ. Εικόνα 19). Αναλογιζόµενος λοιπόν κανείς τόσο την αυξηµένη ανάγκη για 

εύρεση στέγης (είτε οικιακής είτε επαγγελµατικής) όσο και τον περιορισµένο 

οριζόντιο χώρο ανάπτυξης των αστικών κέντρων παγκοσµίως, µπορεί να συµπεράνει, 

µακροσκοπικά, µία άνοδο της ανάγκης για κατακόρυφη µετακίνηση στο εγγύς 

µέλλον. Ειδικότερα, η πρόβλεψη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα έτη 2010-

2015 στον παγκόσµιο αστικό πληθυσµό ήταν αύξηση κατά 338 εκατοµµύρια 

κατοίκους, ενώ για την περίοδο 2015-2020 το αντίστοιχο νούµερο φθάνει τα 352 

εκατοµµύρια κατοίκους. Πρόβλεψη που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση του αστικού 

πληθυσµού παγκοσµίως της τάξεως των 70,4 εκατοµµυρίων κατοίκων. 

Ένας άλλος δηµογραφικός παράγοντας που επηρεάζει άµεσα και µάλιστα θετικά την 

αγορά ανελκυστήρα παγκοσµίως, είναι αυτός του συνεχώς αυξανόµενου ηλικιακού 

µέσου όρου. Μέχρι το τέλος του 2015 αναµένεται 614.180.000 άνθρωποι παγκοσµίως 

να ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 65 ετών και άνω, καταγράφοντας αύξηση 

της τάξης του 2,6% µόνο κατά την τελευταία δεκαετία 2005-2015 [5], [6]. 

 

Εικόνα 20. Χρονική εξέλιξη της πληθυσµιακής κατηγορίας “65 ετών και άνω” σε εκατοµµύρια 

κατοίκους  [5], [6]. 
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Τέλος, η θέσπιση και εναρµόνιση µε ένα νοµικό πλαίσιο που θα έχει ως 

προαπαιτούµενο την ασφάλεια του επιβάτη και θα προάγει την τεχνική βελτίωση του 

ανελκυστήρα εις το διηνεκές, αποτελεί βήµα υψίστης σηµασίας για κάθε 

συγκροτηµένη κοινωνία. Ιδιαίτερης δε σηµασίας είναι το όποιο προαναφερθέν νοµικό 

πλαίσιο να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός ανελκυστήρα, ήτοι 30 µε 35 έτη 

κατά µέγιστο και όχι µόνο την περίοδο αγοράς και εγκατάστασής του. 

“Παραδοσιακές” αγορές ανελκυστήρα, όπως η Ευρώπη και η Αµερική, ήδη 

λειτουργούν κάτω από ένα τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει όλη την αγορά 

ανυψωτικών µηχανών, δηλαδή τόσο τους ανελκυστήρες όσο και τις κυλιόµενες 

κλίµακες. Πιο συγκεκριµένα, στην Αµερική το American National Standards Institute 

(ANSI) θεσπίζει τους γενικούς κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας στον κλάδο του 

ανελκυστήρα και επικουρικά συµπληρώνεται από το νοµικό πλαίσιο που διέπει την 

εκάστοτε πολιτεία. Στην Ευρώπη, καθοριστικής σηµασίας ήταν η εισαγωγή του 

νοµικού πλαισίου: “Safety Norms for Existing Lifts – SNEL” η οποία έγινε το 2003 

και ως ανώτατο χρονικό όριο συµµόρφωσης µε το οποίο έχει η κάθε χώρα-µέλος το 

έτος 2018, ανάλογα µε την ήδη υφιστάµενη νοµοθεσία που τη διέπει και πόσο απέχει 

από τις αρχές που ορίζει το πλαίσιο SNEL. 
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Εικόνα 21. Χρονικός ορίζοντας εναρµόνισης µε την κοινοτική οδηγία “Safety Norms for Existing Lifts 

– SNEL” για κάθε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5], [7]. 

 

“Key players”  

 

Στην παγκόσµια αγορά νέου ανελκυστήρα έχουν επικρατήσει τέσσερεις πολυεθνικές 

εταιρείες (Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp), οι οποίες αθροιστικά κατέχουν 

πλησίον του (ή και ορισµένα έτη πάνω από) 60% µερίδιο αγοράς (βλ. Εικόνα 22). 

Παρατηρώντας κανείς τη διακύµανση των µεριδίων αγοράς κατά τα έτη 2003 έως 

2011, διαπιστώνει τα εξής: 

1. Κατά τα έτη 2003-2006 η εταιρεία Otis καταφέρνει και διατηρεί το υψηλό 

µερίδιο αγοράς (23%) που ήδη κατέχει, ενώ οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες 

καταφέρνουν να έχουν αύξηση του µεριδίου αγοράς, που τους αντιστοιχεί. 

2. Κατά τα έτη 2010-2011 η εταιρεία Otis δείχνει να χάνει σταδιακά µέρος του 

µεριδίου αγοράς της ενώ οι υπόλοιπες τρεις πολύ-εθνικές καταφέρνουν να 

διατηρηθούν περίπου στα ίδια µε προηγούµενες χρονιές επίπεδα. 

3. Ιδιαίτερη αξία έχει να παρατηρήσει κανείς το γεγονός ότι το µερίδιο αγοράς 

των τεσσάρων πολυεθνικών αθροιστικά µειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια, 

γεγονός που οφείλεται: 

a) Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που έπληξε τα τελευταία χρόνια 

τις αγορές κυρίως της Αµερικής και της Ευρώπης, όπου κατέχουν 

παραδοσιακά ηγεµονικό µερίδιο της αγοράς 

b) Στο περιορισµένο µερίδιο της κινεζικής αγοράς που κατάφεραν να 

πάρουν και οι τέσσερεις προαναφερθείσες εταιρείες, εξαιτίας της 

ανάπτυξης σηµαντικού ανταγωνισµού από κινέζικες κατασκευάστριες 

εταιρείες.  
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Εικόνα 22. Κατανοµή µεριδίων αγοράς της παγκόσµιας αγοράς νέου ανελκυστήρα κατά τα έτη 2003, 

2006, 2010, 2011 [3]. 

 

2.4.2 Ανακαίνιση (Modernization) 

 

Εικόνα 23. Γεωγραφική κατανοµή συµβολαίων ανακαίνισης ανελκυστήρα, παγκοσµίως, κατά το έτος 

2010 [3]. 
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Ο τζίρος της αγοράς ανακαίνισης ανελκυστήρα, εκτιµάται πως φθάνει τα 6,5-6,7δις € 

ετησίως [3] και συγκεντρώνεται κυρίως στις γνωστές και ως “παραδοσιακές” αγορές 

ανελκυστήρα, δηλαδή την Αµερική και την Ευρώπη (βλ. Εικόνα 23). Η συγκεκριµένη 

αγορά σηµείωνε άνοδο 10% ετησίως προ οικονοµικής κρίσεως, χάρις κυρίως στο 

µεγάλο αριθµό παλαιών, εγκατεστηµένων ανελκυστήρων σε Ευρώπη και Αµερική 

αλλά και στην ψήφιση και εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SNEL (Safety Norms 

for Existing Lifts) η οποία θέτει αυστηρά χρονικά περιθώρια στην πλήρη (ή µερική) 

αντικατάσταση παλαιών, επικίνδυνων ανελκυστήρων µε σύγχρονους και ασφαλείς 

ανελκυστήρες νέας γενιάς. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης η αγορά 

παρέµεινε σταθερή και προβλέπεται να σηµειώσει ξανά θετικά πρόσηµα, χάρις στα 

εξής:  

a) Περισσότεροι από τους µισούς ανελκυστήρες που είναι 

εγκατεστηµένοι σε Ευρώπη και Αµερική σήµερα, ήτοι 

6.500.000 µονάδες, είναι ανελκυστήρες που έχουν υπερβεί την 

20-ετία και είναι πλέον θέµα ασφαλείας να αντικατασταθούν το 

συντοµότερο δυνατόν. 

b) Η αντικατάσταση ενός παλαιού ανελκυστήρα µε έναν νέας 

γενιάς, συνεπάγεται 40-90% οικονοµία ηλεκτρικού ρεύµατος 

[3]. 

 

 

 

2.4.3 Συντήρηση (Maintenance) 

Η αγορά συντήρησης ανελκυστήρα δείχνει να χαρακτηρίζεται από µία συνεχώς 

ανοδική τάση, από το 2005 µέχρι και σήµερα (βλ. Εικόνα 24), γεγονός που οφείλεται 

στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό εγκατεστηµένων ανελκυστήρων παγκοσµίως. 

Σύµφωνα µε την CREDIT SUISSE, ο αριθµός εγκατεστηµένων ανελκυστήρων 

παγκοσµίως, κατά το έτος 2010, ξεπέρασε τις 10.400.000 µονάδες, σηµειώνοντας 

αύξηση 5% σε σχέση µε το 2005 και 3% σε σχέση µε το 2009 [3]. 
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Εικόνα 24. Αριθµός εγκατεστηµένων ανελκυστήρων παγκοσµίως (σε χιλιάδες µονάδες) [3]. 

 

Ο συνεχώς αυξανόµενος αυτός αριθµός εγκατεστηµένων ανελκυστήρων, είναι το 

χαρακτηριστικό εκείνο που κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό το συγκεκριµένο κλάδο σε νέες 

επενδύσεις και καταδεικνύει τον πολύ χαµηλό ρυθµό απόσυρσης ανελκυστήρων, 

παγκοσµίως. Πιο συγκεκριµένα, για τα έτη 2005-2010, η απόσυρση ανελκυστήρων 

εκτός λειτουργίας έφτασε το 2,5% του συνόλου των εγκατεστηµένων µονάδων 

παγκοσµίως. Ενώ την ίδια στιγµή, ο κλάδος του νέου ανελκυστήρα αύξανε το 

συνολικό αριθµό εγκατεστηµένων µονάδων κατά 5%, ετησίως. Με άλλα λόγια, 

υπερκάλυπτε και µάλιστα εις το πολλαπλάσιο, τον αριθµό εκείνων που ετίθεντο εκτός 

λειτουργίας. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή των συµβολαίων συντήρησης ανελκυστήρα 

παγκοσµίως, παρατηρείται µία αναµενόµενη συγκέντρωση της τάξεως του 68% στις 

“παραδοσιακές” αγορές ανελκυστήρα, δηλαδή Ευρώπη και Αµερική (βλ. Εικόνα 25). 

Το χαµηλό ποσοστό που αντιστοιχίζεται στη Βόρεια Αµερική στο παρακάτω σχήµα, 

οφείλεται στο γεγονός ότι αναφερόµαστε σε αριθµό συµβολαίων συντήρησης και όχι 

σε αξία αυτών. Προφανώς η αξία ενός συµβολαίου συντήρησης ανελκυστήρα σε 

ουρανοξύστη είναι πολλαπλάσια αυτής ενός συµβολαίου οικιακού ανελκυστήρα. 

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι 15% του συνολικού αριθµού συµβολαίων 

συντήρησης παγκοσµίως έγιναν το 2010 στην Κίνα σε αντίθεση µε µόλις 8% το 

2005[3]. 
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Εικόνα 25. Γεωγραφική κατανοµή συµβολαίων συντήρησης ανελκυστήρα παγκοσµίως κατά το έτος 

2010 [3] Κατανοµή µεριδίων αγοράς στη συντήρηση ανελκυστήρα παγκοσµίως για το έτος 2010 [3]. 

Συγκριτικά µε τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς στην αγορά νέου ανελκυστήρα, 

παρατηρεί κανείς ένα πολύ µικρότερο ποσοστό του συνόλου να συγκεντρώνεται στην 

αγορά συντήρησης ανελκυστήρα από τις 4 πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου που 

προαναφέρθησαν (Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp). Γεγονός που σηµαίνει πως 

µετά την εγκατάσταση, ένα µεγάλο µερίδιο πελατών παγκοσµίως εµπιστεύεται άλλες, 

µικρότερες εταιρείες για να συνάψει µαζί τους συµβόλαιο συντήρησης. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κίνας, όπου παρόλο που παρατηρείται 

διπλασιασµός των εγκατεστηµένων µονάδων από το 2005 έως το 2010, µόλις ένα 

20% των τελικών ιδιοκτητών εµπιστεύεται τη συντήρηση στην εταιρεία παραγωγής 

του ανελκυστήρα (βλ. Εικόνα 26), σε πλήρη αντίθεση µε το 85% που είναι το 

αντίστοιχο ποσοστό στις “παραδοσιακές” αγορές ανελκυστήρα. Ιδιαίτερα στην Κίνα 

το παραπάνω φαινόµενο έχει δύο γεννεσιουργές αιτίες: 

a) Το γεγονός ότι αρχικά ο οποιοσδήποτε νέος ανελκυστήρας δεν 

πωλείται απ’ευθείας από την εταιρεία παραγωγής στον ιδιοκτήτη αλλά 

µεσολαβεί κάποιος ενδιάµεσος που κρατάει ως κέρδος για την 

επιχείρησή του, το συµβόλαιο συντήρησης. 

b) Ο µεγάλος αριθµός αυτό-συντηρούµενων ανελκυστήρων στην Κίνα, 

σε συνδυασµό µε τη µη εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών κανόνων 

ασφαλείας. Γεγονός που ενέχει τεράστιους κινδύνους, µεταξύ άλλων, 

και για τη φήµη όλων των παραγωγών εταιρειών µιας και µετά την 

πώληση το προϊόν φεύγει από οποιοδήποτε είδος ελέγχου, που θα 

µπορούσε να διασφαλίσει την οµαλή του λειτουργία. 
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Εικόνα 26. Γεωγραφική κατανοµή εγκατεστηµένων µονάδων παγκοσµίως κατά το έτος 2005 και 2010 

[3] Κατανοµή µεριδίων αγοράς στη συντήρηση ανελκυστήρα για την Κίνα το έτος 2010 [3]. 

 

Προκειµένου να καταδείξουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν µικρές, 

συνοικιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις ικανές να αποσπούν συµβόλαια συντήρησης 

από τις 4 πολυεθνικές που ορίζουν την αγορά στο χώρο του ανελκυστήρα 

παγκοσµίως, παρατίθεται παρακάτω η κατηγοριοποίηση των εξόδων συντήρησης 

στην οποία προέβη η εταιρεία Kone το έτος 2011. 

 

 

Εικόνα 27. Ανάλυση κόστους µίας τυπικής συντήρησης ανελκυστήρα [3],[4]. Ανάλυση 

καταναλισκόµενου χρόνου µίας τυπικής συντήρησης ανελκυστήρα [3],[4]. 

 

Όπου Έξοδα Πεδίου (Field Costs) θεωρούνται τα εξής: 

a) Εργατικά έξοδα των τεχνητών πεδίου 

b) Έξοδα µεταφοράς – Αξία καυσίµου & αυτοκινήτου, διοδίων, parking 

και λοιπά 
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c) Έξοδα µίσθωσης υπεργολάβου  

d) Επαναληψιµότητα επισκέψεων 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές πως συγκεκριµένα έξοδα µπορούν να συµπιεστούν 

στο ελάχιστο από κάποια µικρή, συνοικιακή εταιρεία συντηρήσεων, η οποία έχει 

ελάχιστα κόστη µετάβασης στο σηµείο συντήρησης καθώς και ελάχιστα εργατικά 

έξοδα µιας και ο ιδιοκτήτης  είναι και ο παρέχων την υπηρεσία. Τέλος, η λογική όλων 

των εταιρειών συντήρησης ανελκυστήρα ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους και 

να µην αναλώνονται σε άσκοπη εργασία, συνίσταται σε δύο κύριες κατευθυντήριες 

γραµµές:  

a) Μείωση στο ελάχιστο των µη προγραµµατισµένων/έκτακτων επισκέψεων σε 

φρεάτια καθώς και του χρόνου παραµονής, ο οποίος µπορεί να αυξάνεται 

λόγω ήδη υφισταµένων προβληµάτων/βλαβών. 

b) Βέλτιστος προγραµµατισµός διαδροµών και συχνότητας επισκέψεων. 

 

“Key players” Benchmarking 

 

 

Εικόνα 28. Ετήσια έσοδα (από το 2005 έως το 2011) των τεσσάρων πολυεθνικών (Otis, Schindler, 

ThyssenKrupp, KONE) στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα (σε εκατοµµύρια €) [3].  
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Εικόνα 29. Ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης κύκλου εργασιών (από το 2005 έως το 2011) των τριών 

πολυεθνικών (Otis, Schindler, KONE) στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3]. Ετήσιος ρυθµός 

ανάπτυξης πωλήσεων (από το 2005 έως το 2011) των τριών πολυεθνικών (Otis, Schindler, KONE) 

στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3] 

Είναι πολύ ενδιαφέρον, µε βάση τα παραπάνω σχήµατα, να παρατηρήσει κανείς τη 

ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας KONE συγκριτικά µε τους υπόλοιπους τρεις 

ανταγωνιστές της. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία όπως φαίνεται και στην Εικόνα 29, 

κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 75% κατά την 7-ετία 2005-2011, σε 

αντίθεση µε το 40% της Schindler και λιγότερο από 20% για την Otis. 

Η παραπάνω εικόνα της αύξησης των ετήσιων πωλήσεων έρχεται να αντισταθµιστεί 

µερικώς από τις επιδόσεις των τεσσάρων εταιρειών στη διαµόρφωση του περιθωρίου 

κέρδους τους κατά τη 10-ετία 2001 έως 2011.  

 

Εικόνα 30. Ετήσιο περιθώριο κέρδους (από το 2001 έως το 2011) των τεσσάρων πολυεθνικών (Otis, 

Schindler, ThyssenKrupp, KONE) στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3]. Ετήσιος ρυθµός 

ανάπτυξης ΚΠΤΦ (από το 2005 έως το 2011) των τριών πολυεθνικών (Otis, Schindler, KONE) στην 

παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3]. 
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Στην Εικόνα 30, φαίνεται πλέον καθαρά πως η εταιρεία Otis είναι σαφώς στραµµένη 

προς µία στρατηγική αύξησης του περιθωρίου κέρδους της, στην οποία επιµένει 

καθ’όλη τη δεκαετία 2001-2011. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση που καταγράφει το 

περιθώριο κέρδους της εταιρείας από 12% το έτος 2000, σε 23% το 2011. Και οι 

υπόλοιπες εταιρείες βέβαια καταγράφουν αύξηση του περιθωρίου κέρδους τους κατά 

την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, εκκινώντας από χαµηλότερη βάση και χωρίς 

τη ραγδαία ανάπτυξη που σηµειώνει η Otis. 

Ένα ακόµη ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για την πορεία των τεσσάρων εταιρειών 

στην αγορά ανελκυστήρα είναι τα έσοδα που σηµειώνουν ανά εργαζόµενο.  

 

Εικόνα 31. Ετήσια έσοδα ανά εργαζόµενο (από το 2005 έως το 2011) των τεσσάρων πολυεθνικών 

(Otis, Schindler, ThyssenKrupp, KONE) στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα [3]. 

 

Παρατηρώντας κανείς την Εικόνα 31, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µιας και η 

εταιρεία Otis δεν καταφέρνει να διακριθεί αισθητά συγκριτικά µε τους αντιπάλους 

της στον τοµέα των εσόδων ανά εργαζόµενο, δια της ατόπου προκύπτει πως η 

εξαιρετική της κερδοφορία είναι απόρροια συµπίεσης κόστους, τόσο σε έξοδα 

πωλήσεων όσο και σε έξοδα παραγωγής [3]. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η εν λόγω 

εταιρεία κατάφερε να µειώσει το κόστος πώλησης από 22.5% των συνολικών 

πωλήσεων το 2000 σε µόλις 18% το 2010, ενώ ταυτόχρονα το τελευταίο µοντέλο 

ανελκυστήρα που εισήγαγε στην αγορά (Gen2) παρουσιάζει 60% λιγότερα κόστη 

παραγωγής συγκριτικά µε τον προκάτοχό του Model 2000. 
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Εικόνα 32. Συγκεντρωτικά στοιχεία των τεσσάρων πολυεθνικών (Otis, Schindler, ThyssenKrupp, KONE) στην παγκόσµια αγορά ανελκυστήρα το έτος 2011 [3]. 
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Βασιζόµενος κανείς στα στοιχεία της Εικόνας 32 και έχοντας υπ’όψιν του τα 

περιθώρια κέρδους που διεθνώς αντιστοιχούν στις τρεις υπο-αγορές που αθροιστικά 

συνθέτουν την αγορά ανελκυστήρα παγκοσµίως, δηλαδή: 

a) Μέσο περιθώριο κέρδους 3-5% στην αγορά νέου ανελκυστήρα 

b) Μέσο περιθώριο κέρδους 25-30% στην αγορά συντήρησης 

ανελκυστήρα 

c) Μέσο περιθώριο κέρδους 7-10% στην αγορά ανακαίνισης 

ανελκυστήρα 

Καταλήγει στο ότι το εξαιρετικό περιθώριο κέρδους που επιτυγχάνει η εταιρεία Otis, 

πέραν των προαναφερθέντων, πρέπει να είναι και απόρροια µίας απόλυτα 

πετυχηµένης στόχευσης σε high-end συµβόλαια συντήρησης και ανακαίνισης που 

αποδίδουν υψηλό περιθώριο κέρδους, παγκοσµίως. 

2.5 Ο όμιλος Kleemann και ο ρόλος του στην παγκόσμια αγορά 

ανελκυστήρα 

 

Η εταιρεία KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι µια ελληνική, πολυεθνική εταιρεία 

η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς της κατασκευής  και εµπορίας 

Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ανελκυστήρων. Με έτος ίδρυσης το 1983, µε την 

υποστήριξη και τεχνογνωσία της Γερµανικής KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH 

και έδρα το Κιλκίς, η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 

10 γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας πλέον των 92 χωρών σε ολόκληρο τον κόσµο.  

 

Εικόνα 33. Γεωγραφική εξάπλωση του οµίλου Kleemann κατά το έτος 2014 [2]. 
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Η εταιρεία Kleemann κατατάσσεται µεταξύ των µεγαλυτέρων εταιρειών της 

παγκόσµιας αγοράς ανελκυστήρων, µε εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα, στην 

Κίνα και στη Σερβία. Κατασκευάζει περισσότερα από 10.500 νέα, ολοκληρωµένα 

συστήµατα ανελκυστήρων κάθε χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% του 

συνόλου των νέων ανελκυστήρων, παγκοσµίως [2].  

 

Εικόνα 34. Παγκόσµιο µερίδιο αγοράς για τον όµιλο Kleemann στην αγορά νέου ανελκυστήρα [2]. 

 

Παράλληλα, απολαµβάνει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ανελκυστήρα 

(περίπου 72% µερίδιο αγοράς σε εγκατεστηµένες µονάδες) [2].  
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Εικόνα 35. Μερίδιο αγοράς για την Kleemann ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στην ελληνική αγορά νέου 

ανελκυστήρα [2]. 

Θυγατρικές Εταιρίες Οµίλου KLEEMA��: 

Ο όµιλος Kleemann περιλαµβάνει τις εξής θυγατρικές, εµπορικές και 

κατασκευαστικές εταιρείες ανελκυστήρων:  

• KLEFER: Εταιρία κατασκευής αυτόµατων θυρών ανελκυστήρων µε έδρα την 

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς 

• KLEEMA�� ASA�SOR: ∆ραστηριοποιείται στο εµπόριο ανελκυστήρων 

στην αγορά της Τουρκίας 

• KLEEMA�� LIFTOVI: Εµπορική & Κατασκευαστική εταιρεία 

ανελκυστήρων που δραστηριοποιείται στην αγορά της Σερβίας 

• KLEEMA�� LIFT RO: ∆ραστηριοποιείται στο εµπόριο ανελκυστήρων 

στην αγορά της Ρουµανίας 

• MODA LIFT: Κατασκευαστική εταιρία ανελκυστήρων και εξαρτηµάτων 

ανελκυστήρων µε έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

• KLEEMA�� China: Παραγωγική µονάδα που ιδρύθηκε το 2011 

προκειµένου να αναπτύξει δυναµικά τον όµιλο KLEEMANN και στην Κίνα. 

• KLEEMA�� LIFTS UK: Εµπορική εταιρία ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 

2012 και έχει έδρα το Oxfordshire της Αγγλίας.  
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Εικόνα 36. Εξέλιξη του ετήσιου τζίρου για την Kleemann ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., τις θυγατρικές 

εξωτερικού και τον όµιλο Kleemann από το έτος 1999 µέχρι το 2012 [2]. 

Παρατηρώντας κανείς το παραπάνω γράφηµα, αξίζει να σηµειωθεί η εκ διαµέτρου 

αντίθετη πορεία του τζίρου της Kleemann ΕΛΛΑΣ σε σύγκριση µε αυτόν των 

θυγατρικών του οµίλου, κατά την περίοδο της κρίσης. Επίσης αξιοσηµείωτη είναι η 

σταθερότητα των αποτελεσµάτων του οµίλου από το τέλος του 2008 και µετά, χάρις 

κυρίως στην αυξηµένη συµβολή σε τζίρο από τις θυγατρικές του οµίλου. Σε απόλυτα 

νούµερα, η σταδιακή αυτή αλλαγή στη συµβολή στα αποτελέσµατα του οµίλου, 

µεταξύ Kleemann ΕΛΛΑΣ και θυγατρικών, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (βλ. 

Εικόνα 37). 

 

Εικόνα 37. Εξέλιξη της συµµετοχής στον ετήσιο τζίρο του οµίλου, για την Kleemann ΕΛΛΑΣ και  τις 

θυγατρικές εξωτερικού από το έτος 2007 µέχρι το 2011 [2]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γνωριμία με την εταιρεία Kleemann Lifts 

UK και τη βρετανική αγορά ανελκυστήρα 

 

Η βρετανική αγορά ανελκυστήρα αποτελεί µία από τις παλαιότερες αγορές του 

κλάδου στην Ευρώπη και ευρύτερα σε ολόκληρο τον κόσµο. Η εκτίµηση του 

µεγέθους της για το έτος 2013, είναι πως δηµιούργησε τζίρους της τάξεως των 

£1,36δις και κινήθηκε (κατά το έτος 2013) µε ρυθµούς ανάπτυξης 6,1% [8]. 
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Εικόνα 38. Λίστα µε τις 50 κορυφαίες εταιρείες σε µερίδιο αγοράς για τη βρετανική αγορά, το έτος 

2013 [8]. 
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Στη θέση 49 του παραπάνω πίνακα βρίσκεται η θυγατρική του οµίλου Kleemann στη 

βρετανική αγορά, µε ετήσιες πωλήσεις της τάξεως των £2,4 εκατοµµυρίων και 

αύξηση πωλήσεων σε σχέση µε το 2012, της τάξεως του 422,7%. Ποσοστό που την 

κατατάσσει στην πρώτη θέση του Πίνακα µε τις 50 κορυφαίες εταιρείες σε ετήσιο 

ποσοστό αύξησης πωλήσεων για τη βρετανική αγορά, το έτος 2013. 

 

 

 

Εικόνα 39. Λίστα µε τις 50 κορυφαίες εταιρείες σε ετήσιο ποσοστό αύξησης πωλήσεων για τη 

βρετανική αγορά, το έτος 2013 [8]. 
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3.1 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Αύξηση πωλήσεων 

 

Η αύξηση πωλήσεων που παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη βρετανική 

αγορά κατά την τελευταία δεκαετία είναι θεαµατική, αγγίζοντας αθροιστικά το 36% 

από το 2004, έχοντας θετικό πρόσιµο σε όλες τις χρονιές ξεχωριστά πλην του 2011, 

που ήταν και η χρονιά που έπληξε η οικονοµική κρίση το βρετανικό κατασκευαστικό 

κλάδο. 

 

Εικόνα 40. Εξέλιξη των πωλήσεων που παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη βρετανική αγορά 

κατά την τελευταία δεκαετία [8]. 

Για το έτος 2013, µόνο 9% των εταιρειών του κλάδου διατήρησε τα ίδια επίπεδα 

πωλήσεων µε τον προηγούµενο χρόνο, ενώ την ίδια στιγµή η αγορά αυξήθηκε κατά 

6,1% σε σχέση µε το 2012, ήτοι από £1,28δις σε £1,36δις. Από όσο φαίνεται και στην 

Εικόνα 41, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, συγκεντρώνεται 

στην περιοχή [-10%, +25%] σε ετήσια µεταβολή πωλήσεων. 
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Εικόνα 41. Κατανοµή επιχειρήσεων βάσει της µεταβολής στις ετήσιες πωλήσεις τους κατά το έτος 

2013 [8]. 

 

 

Εικόνα 42. Μεταβολή πωλήσεων και συνολικός τζίρος πωλήσεων για 4 κατηγορίες επιχειρήσεων [8]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, σχετικά µε τους ρυθµούς 

ανάπτυξης που επιτυγχάνουν οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και την 

ύφεση που δείχνουν στον αντίποδα να εµφανίζουν οι µικρότερες εταιρείες. Πιο 

συγκεκριµένα, επιχειρήσεις µε ετήσιο τζίρο άνω των £13,3 εκατοµµυρίων 

καταφέρνουν να σηµειώσουν µία µέση ετήσια αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 

14.7% ενώ αντίθετα µικρότερες εταιρείες µε ετήσιο τζίρο κάτω από £2,4 

εκατοµµύρια εµφανίζουν κατά µέσο όρο ύφεση 2,3%. 
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3.2 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Sales Return on Assets 

 

 

Εικόνα 43. Εξέλιξη του δείκτη κερδοφορίας RoA που παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη 

βρετανική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία [8]. 

 

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς στο παραπάνω σχήµα, είναι µία µεγαλύτερη 

ευκολία των µικρών επιχειρήσεων συγκριτικά µε τις µεγαλύτερες να δηµιουργήσουν 

πωλήσεις ετησίως µε δεδοµένο το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Μάλιστα τόσο κατά το έτος 2013 όσο και κατά τα δύο προηγούµενα έτη, εµφανίζεται 

το φαινόµενο όσο µικρότερο το µέγεθος της επιχείρησης, τόσο µεγαλύτερος να είναι 

ο δείκτης RoA.Την παραπάνω παρατήρηση έρχεται να επιβεβαιώσει και η περίπτωση 

της Kleemann Lifts UK, η οποία εµφανίζει ένα δείκτη κερδοφορίας RoA της τάξης 

του 113%, ερχόµενη 4
η
 στη λίστα µε τις 50 εταιρείες του κλάδου µε τον υψηλότερο 

δείκτη RoA, σύµφωνα µε κλαδική µελέτη του Plimsoll Publishing Group για το έτος 

2013.[8]. 
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3.3 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 

 

Εικόνα 44. Εξέλιξη Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους που παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη 

βρετανική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία [8]. 

 

Στο παραπάνω γράφηµα αντικατοπτρίζεται, µεταξύ άλλων, και ο βαθµός 

“ωριµότητας” της βρετανικής αγοράς ανελκυστήρα, µιας και καταδεικνύεται το 

γεγονός ότι σε µία µέση επιχείρηση του κλάδου, το µεικτό περιθώριο κέρδους 

παραµένει περίπου ίδιο κατά την τελευταία δεκαετία. Έτσι, µία µικρή επιχείρηση στη 

βρετανική αγορά ανελκυστήρα εµφανίζει κατά µέσο όρο Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 

31,7% το 2013, ενώ µία εταιρεία µεγάλου µεγέθους 25,5%, αντίστοιχα. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία Kleemann Lifts UK έκλεισε το 2013 

τον κύκλο εργασιών της µε ένα Μεικτό Περιθώριο Κέρδους της τάξης του 18%, το 

οποίο είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά που εµφανίζονται στη συγκεκριµένη 

αγορά. Το παραπάνω γεγονός αφενός µεν οφείλεται στο ότι η Kleemann Lifts UK δεν 

δραστηριοποιείται καθόλου στην αγορά συντήρησης ανελκυστήρα, η οποία 

προσφέρει τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, αφετέρου σε στρατηγική της 

επιχείρησης, η οποία θα αναλυθεί παρρακάτω. 
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3.4 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Κέρδοι Προ Φόρων 

 

 

Εικόνα 45. Εξέλιξη Κέρδους Προ Φόρων που παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη βρετανική 

αγορά κατά την τελευταία δεκαετία [8]. Εξέλιξη Κέρδους Προ Φόρων + Αµοιβές ∆ιαχειριστού που 

παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη βρετανική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία [8]. 

Από τα παραπάνω σχεδιαγράµµατα προκύπτει ένα αλαφρύ προβάδισµα των µικρών 

επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των µεγαλυτέρων τόσο σε Κέρδη Προ Φόρων κατά 

µέσο όρο ετησίως (3,8% έναντι 3,3%) όσο και σε  Κέρδη Προ Φόρων + Αµοιβές 

∆ιαχειριστού (5,4% έναντι 5%). Η Kleemann Lifts UK φαίνεται να ακολουθεί την 

παραπάνω διαµορφούµενη τάση, παρουσιάζοντας Κέρδοι Προ Φόρων της τάξεως του 

2% και Κέρδοι Προ Φόρων + Αµοιβές ∆ιαχειριστού της τάξεως του 5% για το έτος 

2013. 
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3.5 Βρετανική Αγορά Ανελκυστήρα – Κέρδοι Προ Φόρων/ 

Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης (Pre-Tax Profit 

Return on Total Assets) 

 

 

Εικόνα 46. Εξέλιξη Κερδών Προ Φόρων/ Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης που 

παρουσιάζουν οι εταιρείες ανελκυστήρα στη βρετανική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία [8]. 

 

Και σε αυτόν το δείκτη παρουσιάζεται ένα ελαφρύ προβάδισµα των µικρών εταιρειών 

του κλάδου έναντι των µεγαλυτέρων, καταφέρνοντας να δηµιουργούν ετησίως ένα 

λόγο Κερδών Προ Φόρων/ Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία της τάξεως του 7,5%, 

έναντι 6,1% των εταιρειών µε τζίρο άνω των £13,3 εκατοµµυρίων. 
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3.6 Σύγκριση Περιθωρίων Κέρδους της Βρετανικής σε σχέση με 

την Παγκόσμια Αγορά ανελκυστήρα 

 

Από όσο φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η αγορά ανελκυστήρα τόσο σε 

παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε αυτό του Ηνωµένου Βασιλείου, έχει να προσφέρει 

ορισµένα εξαιρετικά περιθώρια κέρδους. Η πρόκληση από εκεί και πέρα έγκειται στη 

δυσκολία να διεισδύσει κανείς αρχικά στις αγορές και έπειτα στο να καταφέρει να 

πάρει µερίδιο αγοράς από τις 4 µεγάλες πολυεθνικές που ηγούνται στο χώρο 

παγκοσµίως.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 47. Σύγκριση Περιθωρίων Κέρδους της Βρετανικής σε σχέση µε την Παγκόσµια Αγορά 

ανελκυστήρα [8]. 

 Μ.Ο. 

Ηνωµένου 

Βασιλείου 

Άνω Όριο σε 

Παγκόσµια 

Κλίµακα 

Μ.Ο. 

Παγκοσµίως 

Κάτω Όριο σε 

Παγκόσµια 

Κλίµακα 

Μεικτό Περιθώριο 

Κέρδους (%) 

32,1 35,5 28,6 20,3 

Κέρδη Προ Τόκων 

Φόρων 

Αποσβέσεων (%)  

5,4 8 4,2 1,7 

Κέρδη Προ 

Φόρων (%) 

 

3,3 6,8 3,4 0,8 

Κέρδη Προ 

Φόρων + Αµοιβές 

∆ιαχειριστού (%)  

6,5 9,6 5,6 2,2 

ΚΠΦ/Μετοχικό 

Κεφάλαιο (%) 

11,3 45,2 15,4 3,2 

ΚΠΦ/Σύνολο 

Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Επιχείρησης (%) 

 

4,9 

 

11,9 

 

7,1 

 

2,1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης – 

Εφαρμογή του από την Kleemann Lifts UK στη 

Βρετανική αγορά ανελκυστήρα  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής 

∆ιοίκησης που εφαρµόζεται από την εταιρεία Kleemann Lifts UK στη βρετανική 

αγορά ανελκυστήρα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η εταιρεία Kleemann Lifts UK 

αποτελεί θυγατρική του οµίλου Kleemann, υπάρχουν πολλές, ευθείες αναφορές στη 

µητρική εταιρεία, σε διάφορα σηµεία της παρακάτω ανάλυσης, γεγονός αναπόφευκτο 

λόγω του µεγάλου βαθµού επικάλυψης και αλληλοσυµπλήρωσης που υφίσταται εξ 

ορισµού µεταξύ των δύο εταιρειών. Για την απεικόνιση και αποτελεσµατικότερη 

παρακολούθηση του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το προτεινόµενο πρότυπο από τον 

καθηγητή Fred R. David, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω.   

 

Εικόνα 48. Απεικόνιση Στρατηγικού Μοντέλου ∆ιοίκησης [9]. 
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4.1 Όραμα και αξίες της εταιρείας 

 

Οι κύριες αξίες που χαρακτηρίζουν τον όµιλο Kleemann και προάγονται µέσω αυτού, 

είναι οι εξής:  

 

 

• ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Υψίστης σηµασίας είναι η φροντίδα και επιµέλεια για 

την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων Kleemann  αλλά και 

του εργατικού δυναµικού της εταιρείας. 

• ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επιβραβεύεται η εντιµότητα, η ηθική, η αλήθεια ενώ 

αντιθέτως δεν υπάρχει ανοχή στην κακοήθεια σε κανένα επίπεδο. Προηγείται 

πάντοτε η αυτοκριτική έναντι της κριτικής. Υπάρχει συνέπεια λόγων και 

έργων. Επιδιώκεται δικαιοσύνη σε κάθε δυνατό επίπεδο. 

• ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως εταιρεία η Kleemann 

έχει και επιδιώκει να αναδεικνύει ένα αληθινά ανθρώπινο πρόσωπο. Υπάρχει 

αγάπη και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τον πελάτη και τον συνάδελφο. 

Συγχωρείται το ανθρώπινο λάθος και υπάρχει αγάπη για το αντικείµενο 

εργασίας, όρεξη και µεράκι. 

• ΠΡΟΟ∆ΟΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Στόχος είναι η συνεχής προσπάθεια για 

πρόοδο και καινοτοµία, η δηµιουργία τεχνογνωσίας, η διαρκής εξέλιξη και 

βελτίωση σε όλους τους τοµείς, στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και τους 

υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα και η προσήλωση στις 

αξίες µας, στη διοίκηση και στη στρατηγική. 

Οι παραπάνω αξίες αποτελούν για όλο το ανθρώπινο δυναµικό της Kleemann 

αναπόσπαστο κοµµάτι τόσο της καθηµερινής όσο και της συνολικής δράσης του 

καθενός, ξεπερνούν τα στενά όρια των οικονοµικών επιδόσεων και εκφράζονται 

εµπράκτως µέσα από το επιλεγµένο µοντέλο διοίκησης, τις πρωτοβουλίες που 

παίρνονται για σηµαντικά ζητήµατα όπως, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

κοινωνική συνεισφορά, η εθελοντική δέσµευση, η αειφόρος ανάπτυξη, η στήριξη του 

πολιτισµού [2]. 

Όραµα του οµίλου αποτελεί η σταδιακή εξέλιξή του στη Νο 1 επιλογή στην αγορά 

ανελκυστήρα, παγκοσµίως.  
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4.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Kleemann 

 

 

 

Το πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Kleemann έχει τεθεί 

εξαρχής στο επίκεντρο της καθηµερινής εργασίας, ακολουθώντας τα όσα ορίζει το 

Μοντέλο Στρατηγικής ∆ιοίκησης του οµίλου καθώς και το στόχο, κάθε καλή 

πρακτική της εταιρείας να διαδραµατίσει ένα θετικό ρόλο στην κοινωνία. Σήµερα, ως 

µόνιµο µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Quality 

Net Foundation, ο όµιλος Kleemann δραστηριοποιείται, προσφέροντας έργο στα εξής 

πεδία:  

• Ανθρώπινο ∆υναµικό-Εργασιακός Χώρος (Βελτίωση συνθηκών, Ίσες 

ευκαιρίες, Υγιεινή & Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Οικειοθελείς παροχές) 

• Περιβάλλον και Υγεία (Ανακύκλωση, Απορρίµµατα, Ιδιαίτερη Μέριµνα και 

φροντίδα για τον περιβάλλοντα χώρο) 

• Αγορά (Προώθηση υπεύθυνων πρακτικών, Σχέσεις µε συνεργάτες : πελάτες, 

προµηθευτές, µη κυβερνητικούς οργανισµούς) 

• Κοινωνία και παιδί (Θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και οικονοµία, 

προϊόντα και υπηρεσίες, εθελοντισµός, κοινωνική συνεισφορά, αιµοδοσία, 

χορηγίες) [2]. 

 

4.2.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Η στελέχωση της εταιρείας γίνεται µε αξιοκρατία και διαφάνεια, ακολουθώντας ένα 

οργανωµένο πλάνο, που ως στόχο έχει ο κατάλληλος άνθρωπος να προσφέρει τις 

γνώσεις και να επενδύσει τις ικανότητές του στην κατάλληλη θέση.  

Σήµερα, στον όµιλο Kleemann απασχολούνται πάνω από 1000 εργαζόµενοι, περίπου 

60% των οποίων είναι εργατικό δυναµικό και 30% είναι εργαζόµενοι ανώτατης-

ανώτερης εκπαίδευσης, µε ένα 3% να διαθέτει µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Το 
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40% των εργαζοµένων της εταιρίας κυµαίνεται σε ηλικίες µεταξύ 30-40 ετών ενώ το 

60% έχει προϋπηρεσία στην Kleemann περισσότερο από τέσσερα χρόνια.  

Στα πλαίσια εφαρµογής του Μοντέλου Στρατηγικής ∆ιοίκησης της εταιρείας, 

ενισχύεται το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε πρακτικές που:  

• εφαρµόζουν την απόλυτη τήρηση των εργασιακών δικαιωµάτων 

• εξασφαλίζουν πρόσθετες παροχές και πρόνοια για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων 

• επενδύουν στην εκπαίδευση και στην τακτική επιµόρφωσή τους 

• εφαρµόζουν συστήµατα για παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας 

• φροντίζουν για την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής & προσωπικής ζωής 

• προάγουν την ενεργή συµµετοχή στην κοινωνία και τον εθελοντισµό 

• επιβραβεύουν µε βάση τη συνολική απόδοση της εταιρίας και των επιµέρους 

τµηµάτων 

• ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία στο εσωτερικό της εταιρίας µε την 

εγκατάσταση «κουτιού ιδεών» και τη βράβευση καινοτόµων ιδεών 

  

Αναγνώριση - Ευκαιρίες - Πρόσθετες Παροχές  

• Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο την ενίσχυση της εταιρικής 

συλλογικής ταυτότητας και τη βελτίωση της εργασιακής ζωής όπως: 

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΟ ΦΥΛΕΡΕΚ», «EQUAL ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α». 

• Ενδυνάµωση εργασιακών σχέσεων µε τη διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων, 

χριστουγεννιάτικη γιορτή εργαζοµένων κλπ. 

• Εφαρµογή συστήµατος αµοιβών bonus ανάλογα µε τις ετήσιες αποδόσεις και 

αναγνώριση της µακροχρόνιας συνεργασίας και αφοσίωσης µε βραβεύσεις. 

• Προσφορά δωροεπιταγών, εταιρικών δώρων, και εισιτηρίων µε έκπτωση για 

πολιτισµικές εκδηλώσεις. 

• Προγραµµατισµένα διαλείµµατα εργασίας, παροχή επιδοτούµενου γεύµατος 

στο οργανωµένο εστιατόριο της εταιρίας και ροφηµάτων σε ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους. 

• Ασφαλή µεταφορά εργαζοµένων από και προς την Kleemann µε ιδιόκτητα 

εταιρικά λεωφορεία. 
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• Οικονοµική ενίσχυση ατόµων/οικογενειών . 

• Εφαρµογή ευέλικτου ωραρίου για τις νέες µητέρες και παράταση άδειας 

µητρότητας. 

• Φροντίδα για τα παιδιά µε προσφορά σχολικών ειδών, βραβεύσεις για τις 

σχολικές επιδόσεις, καθιέρωση ετήσιου διαγωνισµού ζωγραφικής παιδιών. 

• Πλήρης κάλυψη κινδύνων µε οµαδικό ασφαλιστήριο και προαιρετική 

ασφάλιση µελών οικογένειας. 

• Υιοθέτηση άκαπνου περιβάλλοντος εργασίας 

• Μόνιµη απασχόληση εταιρικού γιατρού και νοσοκόµας. 

• Παρακολούθηση υγείας µε ετήσιες εργαστηριακές εξετάσεις, φροντίδα µε 

εµβόλια και πρόληψη επαγγελµατικών ασθενειών µε τακτικές ειδικές 

εξετάσεις. 

• Εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης που σχετίζονται µε την προσωπική και 

την οµαδική ασφάλεια των εργαζοµένων (σεµινάρια µε θέµατα όπως οδηγική 

µεταφορά, ασφάλεια στις αποθήκες, τεχνολογίες συγκολλήσεων, υγιεινή & 

ασφάλεια, ατοµική προστασία, πρώτες βοήθειες) 

• Πρακτικές ασκήσεις των τεχνικών ασφαλείας, των χειριστών µηχανηµάτων 

και των ειδικών οµάδων πυρασφάλειας για την αντιµετώπιση έκτακτων 

περιστατικών. 

• Συνεχής επίβλεψη των χώρων για τήρηση των κανόνων ασφαλείας και 

εκτίµηση δυνητικών κινδύνων. 

• Τακτική συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού της 

εταιρίας µε στόχο την πρόληψη κινδύνων και την εξάλειψη των εργατικών 

ατυχηµάτων 

• Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία σε συµφωνία µε το Πρότυπο  OHSAS 18001 : 2007  

  

Αποτέλεσµα: Τα περιστατικά ατυχήµατος κατά τη διάρκεια των 3 ετών 2005-2007 

µειώθηκαν κατά 69% και πλέον σήµερα έχουν εκµηδενιστεί [2].  

 

Εκπαίδευση και Προγράµµατα Επιµόρφωσης Προσωπικού 
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Ο όµιλος Kleemann έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό και υλοποίηση ενός φιλόδοξου 

Συστήµατος Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ερευνά και καταγράφει τις ατοµικές 

ανάγκες ανάπτυξης των εργαζοµένων και απαντά µε τις κατάλληλες επιµορφωτικές 

δράσεις.  

Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος οι νέοι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται διαρκώς και 

συστηµατικά, ώστε να ανταποκρίνονται σε µελλοντικές ανάγκες ανατιθέµενων 

εργασιών µε την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Επιπλέον βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών της 

Kleemann µέσω οργανωµένων προγραµµάτων που περιλαµβάνουν εναλλαγές 

καθηκόντων (job rotation), εκµάθηση νέων δεξιοτήτων και επαγγελµατική εξέλιξη.  

Το Σύστηµα Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιλαµβάνει:  

• Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής κατάρτισης 

µε αντικείµενο τα προϊόντα της εταιρίας χωρισµένα σε διάφορες βαθµίδες 

ανάλογα µε τις θέσεις των εργαζόµενων καθώς και ενηµέρωση γύρω από τις 

εξελίξεις του κλάδου που πραγµατοποιούνται σε ειδικά διαµορφωµένες 

αίθουσες διδασκαλίας. 

• Ανοιχτά ή Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια σε συνεργασία µε εξωτερικούς 

φορείς που έχουν ως σκοπό να ενδυναµώσουν τους εργαζοµένους ως προς τις 

ικανότητές τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

• Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια πελατών για την κατάρτισή τους σχετικά µε τα 

προϊόντα Kleemann. 

  

Με στόχο την υποστήριξη των εργαζόµενων γυναικών της Kleemann και την 

ευαισθητοποίηση-ενηµέρωση των εργοδοτών, της τοπικής κοινωνίας σε σχέση µε την 

αποδοχή και υποδοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την προστασία 

δικαιωµάτων, την ίση πρόσβαση, µεταχείριση και αµοιβή, υλοποιήθηκε σε 

συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας το έργο «Επιχορήγηση για την 

παροχή Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών», στο πλαίσιο του 

Μέτρου 5.3 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος και σε 

συνεργασία µε το ΚΕΚ “Επιµορφωτική Κιλκίς” πραγµατοποιήθηκαν τρία 

εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµατα:  

• Βασικές Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

• Τεχνικές Πωλήσεων 

• Βασικές ∆εξιότητες χρήσης H/Y 
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Με τη λήξη του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση της εταιρίας σε 

συνεδριακό κέντρο της πόλης του Κιλκίς µε την παρουσία εκπροσώπων της τοπικής 

κοινωνίας και εκπαιδευτικών φορέων [2]. 

Ως επιστέγασµα όλων των παραπάνω καλών πρακτικών, ήρθε για πρώτη φορά το 

2012 (και αναµένονται τα αποτελέσµατα για το 2015), η βράβευση του οµίλου 

Kleemann ως “Great Place to Work”. 

 

 

 

4.2.2 Αγορά – Business Ethics 

 

 

Πελατοκεντρική φιλοσοφία  

 

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία του οµίλου Kleemann συνίσταται στο να καταφέρνει 

πάντα να καλύπτει και να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών, µε προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, µε ευέλικτη εξυπηρέτηση και µε διαρκή τεχνική υποστήριξη. Γι' αυτό το 

σκοπό πραγµατοποιούνται µία σειρά δράσεων όπως:  

 

• Εκπαίδευση πελατών σε σεµινάρια που διοργανώνονται στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας 6 φορές το χρόνο µε στόχο τη µετάδοση τεχνογνωσίας. Μέσα 

στο 2007, 249 πελάτες παρακολούθησαν τα ειδικά σεµινάρια Kleemann 

καλύπτοντας περισσότερες από 3500 ώρες εκπαίδευσης. 

• Ευαισθητοποίηση και ενσωµάτωση οδηγιών για καλύτερη εξυπηρέτηση 

ατόµων µε αναπηρίες και ιδιαίτερες ανάγκες. 

• Επένδυση σε έρευνα & ανάπτυξη προκειµένου να εξασφαλίζεται προβάδισµα 

της εταιρείας στις εξελίξεις στο χώρο του ανελκυστήρα 

• Έρευνες µε σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών των πελατών. 
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Σχέσεις συνεργασίας & εµπιστοσύνης  

 

Κρίσιµος συντελεστής επιτυχίας για την Kleemann αποτελεί η επιλογή και η 

µακροχρόνια συνεργασία µε τους προµηθευτές της εταιρείας. Προωθείται ο διάλογος 

µεταξύ εταιρείας και συνεργατών, εδραιώνοντας έτσι τη σχέση µεταξύ των δύο 

εταίρων, αναγνωρίζονται οι ανάγκες που υπάρχουν και αντιµετωπίζεται η αγορά µε 

συνέπεια, σεβασµό, διαφάνεια και δικαιοσύνη.  

 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

 

Στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν και να διαχειριστούν τα 

συµφέροντα του συνόλου των εταίρων µε τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη 

κερδοφορία και απόδοση της εταιρίας.  

Η εταιρεία Kleemann έχοντας υιοθετήσει τις αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

εξασφαλίζει τα δικαιώµατα και την ισότητα µεταξύ των µετόχων, τη διαφάνεια στις 

διαδικασίες, τη γνωστοποίηση πληροφοριών και τη λειτουργία ξεχωριστού τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η ανάπτυξη πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης, έχει ως αποτέλεσµα την 

προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει 

την αξιοπιστία της Kleemann συµβάλλοντας και στην επίτευξη σταθερότητας στις 

αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. 

Ως επιστέγασµα όλων των παραπάνω καλών πρακτικών, ήρθε για πρώτη φορά το 

2011, η βράβευση του οµίλου Kleemann ως “Strongest Company in Greece”. 
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4.2.3 Φυσικό Περιβάλλον  

 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

φιλοσοφίας της Kleemann. Η εταιρεία πορεύεται σε σύµπνοια τόσο µε τον 

γεωγραφικό τόπο ο οποίος την φιλοξενεί όσο και µε τη γενικότερη τάση µίας 

αειφόρου διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με κύριο γνώµονα τον 

άνθρωπο, στην Kleemann εφαρµόζονται πρακτικές που υποστηρίζουν έναν υγιή 

τρόπο λειτουργίας τόσο για τους ενδογενείς όσο και για τους εξωγενείς παράγοντες, 

θεωρώντας ότι ο σεβασµός προς το περιβάλλον είναι επένδυση και όχι υποχρέωση 

[2].  

 

Η ευαισθητοποίηση της Kleemann σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και 

ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων επιβάλλουν την εφαρµογή µέτρων πέρα 

και πάνω από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ως εκ τούτου:  

• Σε συνεργασία µε τo ΕΛΤΕΠΕ (Εθνικό συλλογικό Σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων) η εταιρεία διαθέτει προς 

ανακύκλωση τα λιπαντικά που χρησιµοποιούνται στις µηχανές, τα οποία µετά 

από ειδική επεξεργασία µπορούν να διατεθούν και πάλι στο εµπόριο 

• Ανακυκλώνονται, επίσης, όλα τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα (σαπουνέλαια, 

υγρά ψύξης µηχανών) 

• Ανακύκλωση χαρτικής ύλης 

• Ως προς το προϊόν εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα διατήρησης κραδασµών 

και θορύβου του ανελκυστήρα σε χαµηλά επίπεδα καθώς και µείωσης 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι 50% 

• ∆ιαχείριση θερµικής ενέργειας (ειδικά κάτοπτρα φυσικού αερίου σε όλη την 

παραγωγή) 

• Χρήση βιο-αποικοδοµήσιµων ορυκτελαίων. 

• Ορθολογική πολιτική διαχείρισης αστικών ληµµάτων και απορριµάτων. 

• Πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε συµφωνία µε το 

Πρότυπο EN ISO 14001: 2004   

 

4.2.4 Κοινωνία 

 

Ο τόπος όπου ασκείται η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας, αποτελεί 

κρίσιµο πεδίο εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στην Kleemann 

υιοθετούνται κοινωνικές δράσεις που εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
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κοινωνικού περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το πρίσµα η διάθεση και η ενέργεια για 

συµµετοχή και συνεισφορά καθορίζει όλους τους εργαζόµενους ως µέλη µιας 

κοινωνίας που λειτουργεί ποιοτικά, συλλογικά, ανθρώπινα. Έτσι, ενισχύονται 

κοινωνικές πρωτοβουλίες, φορείς-σύλλογοι και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί [2].  

 

Επιδιώκεται η ενίσχυση του αθλητισµού και του πολιτισµού καθώς και η συνεργασία  

µε ακαδηµαϊκές κοινότητες και τεχνολογικούς φορείς. Αναπτύσσονται προϊόντα µε 

σύνεση και ευαισθησία για ανθρώπους µε προβλήµατα κίνησης (MaisonLift, 

freeStair) και υποστηρίζονται ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µέσω δωρεών.  

 

Αιµοδοσία  

 

Η οργάνωση της τράπεζας αίµατος και η εθελοντική αιµοδοσία εργαζοµένων 

αποτελεί µακροχρόνιο θεσµό της Kleemann.  

 

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία  

 

Εκπαίδευση πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισµό από ανελκυστήρες.  

Κοινωνική & Ανθρωπιστική ∆ράση  

 

Η εταιρία, ως αρωγός κοινωνικά ευπαθών οµάδων, ανταποκρίνεται άµεσα και 

συµπαραστέκεται σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως στήριξη πυρόπληκτων της 

Ελλάδας και των σεισµόπληκτων της Ασίας.  

Αξιοσηµείωτη είναι η σύµπραξη και η ανταπόκριση της εταιρίας στις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η υποστήριξη που 

προσφέρθηκε στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ατόµων Με Ειδικές Ικανότητες. Η 

εταιρία αντιµετώπισε µε ευαισθησία και στήριξε την συµµετοχή των παιδιών του 

Κέντρου στους Παραολυµπιακούς Αγώνες µέσω του εξοπλισµού ενός χώρου και 

αγοράς οργάνων γυµναστικής.  

Η ανθρωπιστική δράση της Kleemann φαίνεται, επίσης σε τακτική βάση, και µέσα 

από τη στήριξη της Εκκλησίας.  

 

Συστηµατική είναι και η αρωγή της εταιρείας σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 

όπως:  

• ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΩΝ-''ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' 
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• UNICEF 

• Παιδικό χωριό SOS 

• Ένωση τυφλών 

• Ελληνική Αντικαρκινική εταιρία 

• Τµήµα Μαιευτικής και Παιδικής κλινικής Νοσοκοµείου Κιλκίς 

• Οικονοµική ενίσχυση ιδιωτών 

  

Αθλητισµός 

• ∆ηµιουργία και στήριξη αθλητικής οµάδας Kleemann 

• Στήριξη αθλητικών συλλόγων όπως «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΩΡΥΓΙΟΥ», 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ», ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΠΛΑΓΙΑΣ» 

• Στήριξη ∆ηµοτικού Αθλητικού κέντρου Κιλκίς 

• Στήριξη αθλητικής δραστηριότητας ιδιωτών 

  

Πολιτισµός 

• Χορηγία Θριάσια 2007 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Χωρυγίου, Μ.Βρύσης, ∆ροσάτου, Κιλκίς 

• Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς 

• Ένωση Ποντίων Κιλκίς «ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» 

  

Παιδεία 

• Απασχόληση σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 

• Υποστήριξη προγραµµάτων σύνδεσης εκπαίδευσης µε βιοµηχανία (Ηµέρες 

καριέρας, κ.ά) 

• Φιλοξενία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και εξοικείωση σπουδαστών µε βασικές 

έννοιες επιχειρηµατικής δραστηριότητας και παραγωγικής διαδικασίας · 

∆ιεξαγωγή διαγωνισµών καινοτοµίας για σπουδαστές και εργαζόµενους. 
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• Αναβάθµιση και διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τοπικά εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα. 

 

4.3 Παγκόσμιες – Διεθνείς Τάσεις 

Τόσο οι παγκόσµιες τάσεις της αγοράς όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά ανελκυστήρα του Ηνωµένου Βασιλείου αναλύθηκαν 

διεξοδικώς στα κεφάλαια 2 και 3, αντίστοιχα.  

 

4.4 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

Σκοπό µίας ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί η ανάδειξη τόσο των 

ευκαιριών όσο και των κινδύνων που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µετά από προσδιορισµό τόσο των 

εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τον οργανισµό/επιχείρηση όσο και των 

συγκεκριµένων σηµείων στη λειτουργία της εταιρείας, όπου ασκείται η επιρροή αυτή. 

Γι’αυτόν το λόγο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Μοντέλου Στρατηγικής 

∆ιοίκησης οποιασδήποτε επιχείρησης. 

 

 

Εικόνα 49. Σχέσεις επιρροής που αναπτύσσονται µεταξύ εξωτερικών δυνάµεων και εσωτερικών 

παραγόντων µίας επιχείρησης [10]. 

 

Προσπαθώντας κανείς να κατηγοριοποιήσει τις δυνάµεις εξωτερικού περιβάλλοντος 

που επηρεάζουν έναν οργανισµό/επιχείρηση καταλήγει στις εξής 4 κατηγορίες [10]: 

• Οικονοµικές ∆υνάµεις 
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• Κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δηµογραφικών χαρακτηριστικών, πολιτισµικές 

∆υνάµεις 

• Πολιτικές, νοµικές, κυβερνητικές ∆υνάµεις 

• ∆υνάµεις ανταγωνισµού 

 

Όσον αφορά τις τρεις πρώτες, προαναφερθείσες δυνάµεις τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο 

όσο και πιο συγκεκριµένα στην αγορά ανελκυστήρα του Ηνωµένου Βασιλείου, 

αναλύθηκαν διεξοδικώς στα κεφάλαια 2 και 3, αντίστοιχα. Προκειµένου να αναλυθεί 

η τελευταία κατηγορία δυνάµεων εξωτερικού περιβάλλοντος, θα χρησιµοποιηθεί το 

µοντέλο πέντε δυνάµεων του Porter, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

 

Εικόνα 50. Μοντέλο Πέντε ∆υνάµεων του Porter [10]. 

Είναι γεγονός ότι η αγορά ανελκυστήρα φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, αρκετά 

ελκυστική, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο (βλ. Εικόνα 51) όσο και στο Ηνωµένο 

Βασίλειο (βλ. Εικόνα 52). Αυτό καταµαρτυρούν άλλωστε οι ρυθµοί ανάπτυξης που 

τη χαρακτηρίζουν, τα περιθώρια κέρδους που τη συνοδεύουν αλλά και όλα τα επί 

µέρους οικονοµικά µεγέθη όπως αυτά αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3 της παρούσης. 
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Εικόνα 51. Σύγκριση Ρυθµού Ανάπτυξης Αγοράς Ανελκυστήρα µε αγορές άλλων προϊόντων, ανά έτος 

και γεωγραφική περιοχή, σε παγκόσµιο επίπεδο [3]. 

 

 

 Μ.Ο. 

Ηνωµένου 

Βασιλείου 

Άνω Όριο σε 

Παγκόσµια 

Κλίµακα 

Μ.Ο. 

Παγκοσµίως 

Κάτω Όριο σε 

Παγκόσµια 

Κλίµακα 

Μεικτό Περιθώριο 

Κέρδους (%) 

32,1 35,5 28,6 20,3 

Κέρδη Προ Τόκων 

Φόρων 

Αποσβέσεων (%)  

5,4 8 4,2 1,7 

Κέρδη Προ 

Φόρων (%) 

 

3,3 6,8 3,4 0,8 

Κέρδη Προ 

Φόρων + Αµοιβές 

∆ιαχειριστού (%)  

6,5 9,6 5,6 2,2 
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Εικόνα 52. Σύγκριση Περιθωρίων Κέρδους της Βρετανικής σε σχέση µε την Παγκόσµια Αγορά 

ανελκυστήρα [8]. 

 

Παρά ταύτα η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστριών εταιρειών που 

απαρτίζουν τον κλάδο του ανελκυστήρα σήµερα, είναι επιχειρήσεις µε µακρόχρονη 

παρουσία στο χώρο. Ιδιαίτερα δε, αν εξαιρέσει κανείς την αγορά της Κίνας και 

επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και δη σε αυτή του Ηνωµένου Βασιλείου, θα 

διαπιστώσει πως ο συγκεκριµένος κλάδος απαρτίζεται από ολιγάριθµες εταιρείες µε 

πλέον της 30ετούς εµπειρίας στην αγορά. Ενώ την ίδια στιγµή οι ρυθµοί εµφάνισης 

νέων επιχειρήσεων στον κλάδο είναι εξαιρετικά χαµηλοί.    

 

Πιθανή Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών 

Η βρετανική αγορά ανελκυστήρων, παρ’όλα τα ελκυστικά ποσοστά κερδοφορίας που 

εµφανίζει, είναι µία εξαιρετικά δύσκολη αγορά για να καταφέρει κάποιος να 

διεισδύσει. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, η τάση που εµφανίζεται είναι 

παραδοσιακές, βρετανικές, κατασκευάστριες εταιρείες µε εµπειρία πολλών δεκαετιών 

στο χώρο και κεκτηµένα µερίδια αγοράς, να συνάπτουν συµφωνίες outsourcing, 

καταργώντας ένα µέρος της παραγωγής τους και δίδοντας το σε άλλες χώρες εκτός 

Ηνωµένου Βασιλείου (εντός ωστόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειµένου να 

συµπιέσουν τα κόστη παραγωγής. Η εξαιρετική λοιπόν δυσκολία στο να διεισδύσει 

ένας νέος ανταγωνιστής στη βρετανική αγορά ανελκυστήρων έγκειται σε δύο κυρίως 

σηµεία: 

• Κυρίαρχες στη βρετανική αγορά ανελκυστήρα είναι οι τέσσερεις πολυεθνικές 

εταιρείες που κυριαρχούν στον κλάδο παγκοσµίως (Otis, KONE, 

ThyssenKrupp, Schindler) µε µερίδιο αγοράς που αθροιστικά ξεπερνά το 60%. 

Το να καταφέρει κανείς να αποσπάσει µερίδιο αγοράς από τις συγκεκριµένες 

εταιρείες είναι εξαιρετικά δύσκολο, µιας και δραστηριοποιούνται και στις 

τρεις υπο-αγορές που συνθέτουν την αγορά ανελκυστήρα (Αγορά Νέου 

Ανελκυστήρα, Ανακαίνιση, Συντήρηση). 

• Το µόνο συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει αποδειχθεί πως εξασφαλίζει σε µία 

νέα εταιρεία, µερίδιο στη βρετανική αγορά είναι η στόχευση σε ειδικές 

ΚΠΦ/Μετοχικό 

Κεφάλαιο (%) 

11,3 45,2 15,4 3,2 

ΚΠΦ/Σύνολο 

Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Επιχείρησης (%) 

 

4,9 

 

11,9 

 

7,1 

 

2,1 
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κατασκευές. Κατασκευές δηλαδή που εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους πρέπει να µπουν σε µία διαδικασία παραγωγής κατά 

µονάδα, εκτός οποιασδήποτε παραγωγικής γραµµής και µετέπειτα να 

ελεγχθούν ως προς την τεχνική τους αρτιότητα στις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις. Όλα τα παραπάνω βήµατα ωστόσο απαιτούν πολύ µεγάλη 

επένδυση σε χρόνο, εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναµικό (µηχανικούς 

R&D) προκειµένου να οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

 

Ενδεικτικά παρατίθεται το παρακάτω σχεδιάγραµµα όπου φαίνονται οι επενδύσεις 

του οµίλου Kleemann σε µηχανολογικό εξοπλισµό κατά τα έτη 2000 έως 2010. 

 

 

 

Εικόνα 53. Επενδύσεις του οµίλου Kleemann σε µηχανολογικό εξοπλισµό κατά τα έτη 2000 έως 2010 

[2]. 

 

Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα 

Στον κλάδο του ανελκυστήρα δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος κίνδυνος 

υποκατάστατου προϊόντος, επί του παρόντος. Η πλειοψηφία των προσπαθειών που 

γίνονται από ερευνητικές οµάδες παγκοσµίως, σα σκοπό έχουν τη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας κύλισης σε συνδυασµό µε την ασφάλεια του επιβάτη, χωρίς όµως να 

αλλάζουν τις βασικές αρχές/υποσυστήµατα του ανελκυστήρα. Αυτό που τείνει να 

αλλάζει είναι κυρίως η χωροταξία των υποσυστηµάτων, οι διαστάσεις τους, η 

απόδοσή τους και άλλα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που επιχειρήθηκε µία εντελώς νέα 

προσέγγιση στη δοµή λειτουργίας του ανελκυστήρα, τα αποτελέσµατα κρίθηκαν εν 

τέλει είτε επικίνδυνα είτε οικονοµικά ασύµφορα ώστε να προχωρήσουν σε ευρεία 

κλίµακα κατασκευής. 
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∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

 

Οι παραγωγικές εταιρείες στον κλάδο του ανελκυστήρα έχουν ως κύριους 

προµηθευτές επιχειρήσεις που προµηθεύουν τόσο τις πρώτες ύλες όσο και τις 

βοηθητικές για την παραγωγή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ανελκυστήρα. Ο 

µεγάλος αριθµός τέτοιων επιχειρήσεων είναι γεγονός πως περιορίζει σηµαντικά τη 

διαπραγµατευτική τους δύναµη. Παράλληλα, η γραµµή παραγωγής της εταιρείας 

Kleemann έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν τους έλληνες παραγωγούς 

α’ υλών να διαπραγµατευτούν πιο εύκολα την τιµή τους, σε συνδυασµό µε την 

αιτούµενη ποσότητα σε βάθος χρόνου: 

• “Λιτή” γραµµή παραγωγής, χαρακτηριζόµενη από ελάχιστα αποθέµατα 

• Μεγάλη συχνότητα παραγγελιών-παραδόσεων 

Ένα από τα µεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της εταιρείας Kleemann 

είναι ο ελάχιστος χρόνος παραγωγής και παράδοσης του προϊόντος. Για να 

επιτυγχάνεται συνεχώς κάτι τέτοιο, απαιτείται διαρκής ανανέωση των 

αποθεµάτων, τα οποία ούτως ή άλλως είναι µικρά εξαιτίας της λιτής γραµµής 

παραγωγής. 

 

∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

Οι εταιρείες-αγοραστές ανελκυστήρα στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου µπορούν 

να χωριστούν στις εξής δύο κατηγορίες: 

• Πολυεθνικές εταιρείες, µε δική τους εγκατεστηµένη γραµµή παραγωγής, η 

οποία είναι στηµένη για να παράγει τυποποιηµένη γκάµα προϊόντων σε 

µαζικές ποσότητες και εποµένως σε αρκετά χαµηλό κόστος. Οι εταιρείες 

αυτές αυτοεξυπηρετούνται όσον αφορά τα τυποποιηµένα µοντέλα 

ανελκυστήρα αλλά χρησιµοποιούν την Kleemann για να τους παράγει ειδικές 

κατασκευές, µε χαρακτηριστικά τέτοια που απαιτούν παραγωγή ανά µονάδα. 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των συγκεκριµένων εταιρειών σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι περιορισµένη, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι είναι 

εξαιρετικά περιορισµένες οι επιχειρήσεις που κατέχουν την τεχνογνωσία για 

να φέρουν εις πέρας τέτοια έργα. 

• Οικογενειακές επιχειρήσεις. Παραδοσιακές, βρετανικές επιχειρήσεις 

ανελκυστήρα οι οποίες προµηθεύονται την πλήρη γκάµα των προϊόντων 

Kleemann. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος 

και η διαπραγµατευτική δύναµη του κάθε πελάτη εξαρτάται από το µέγεθός 
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του, τις δυνατότητες εξέλιξής του, τα χρόνια συνεργασίας µε την εταιρεία και 

λοιπά.  

 

Ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου 

 

Η αγορά του ανελκυστήρα στο Ηνωµένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 

αυξηµένο ανταγωνισµό, ο οποίος έρχεται ως απόρροια αφενός µεν του µεγάλου 

αριθµού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αφετέρου από το 

ήδη παγιωµένο, εν πολλοίς, µερίδιο αγοράς των τεσσάρων πολυεθνικών εταιρειών 

του χώρου (Otis, KONE, ThyssenKrupp, Schindler). Στα θετικά σηµεία της 

συγκεκριµένης αγοράς συγκαταλέγεται το γεγονός ότι αντιστέκεται στην εισαγωγή 

φθηνών προϊόντων χαµηλής ποιότητας, προτιµώντας να εντείνει τον ανταγωνισµό 

τιµής µεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που µπορούν να συµπιέσουν τα κόστη 

παραγωγής τους πολύ περισσότερο σε σύγκριση µε οποιαδήποτε κατασκευάστρια 

επιχείρηση στη βρετανική αγορά.  

 

Ανάλυση SWOT 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει την ανάλυση SWOT για την εταιρεία Kleemann 

Lifts UK και σκοπό έχει την ανάδειξη τόσο των ευκαιριών όσο και των κινδύνων που 

επικρατούν στη συγκεκριµένη αγορά, έχοντας πάντα ως δεδοµένη µία πλήρη και 

ειλικρινή καταγραφή τόσο των δυνατών σηµείων όσο και των αδυναµιών της 

επιχείρησης.  
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SWOT Analysis 

Strengths 
Weaknesses 

Opportunities Threats 

• Ύπαρξη Θυγατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο => 

Καλύτερο customer support, after sales service, 

πωλήσεις, business development 

• Μικρός χρόνος απόκρισης (lead-time) στις 

απαιτήσεις του πελάτη (ιδιαίτερα σημαντικό 

στον κλάδο της ανακαίνισης) 

• Τεχνογνωσία – Ειδικές Κατασκευές 

• Ιδιόκτητος Πύργος Δοκιμών Πρωτοτύπων 

ύψους 61m 

• Ομάδα >150 μηχανικών έμμεσα και >20 

μηχανικών άμεσα διαθέσιμη για τις ανάγκες 

της βρετανικής αγοράς 

• Μακροχρόνιες Συνεργασίες – Καλή εκπαίδευση 

στα προϊόντα Kleemann 

• Zapatinas Design 

• Χαμηλός Δανεισμός για τον όμιλο 

 

• Καθυστερημένη άφιξη και εγκατάσταση 

στην αγορά της Κίνας. Δεν έχει 

καταφέρει να διεκδικήσει το μερίδιο 

αγοράς που της αντιστοιχεί, δεδομένων 

των ρυθμών ανάπτυξης της 

συγκεκριμένης αγοράς. 

• Πορεία ελληνικού χρηματιστηρίου (μη 

δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων) 

• Δείκτης ετήσιων εσόδων ανά 

εργαζόμενο (year revenues/employee – 

βλ. Εικόνα 31) χαμηλότερος συγκριτικά 

με αυτόν των τεσσάρων πολυεθνικών 

(Otis, KONE, ThyssenKrupp, Schindler)=> 

Ανάγκη για επικοινωνία οράματος και 

business κουλτούρας σε όλο το 

στελεχιακό δυναμικό 

• Αγορά Ανακαίνισης Ανελκυστήρα 

• Ανάπτυξη πελατών με την καθοδήγηση 

και το know-how της Kleemann. Παροχή 

υπηρεσιών μηχανικού και 

συμβουλευτικής προς μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις στα πρότυπα 

λειτουργίας μεγάλων εταιρειών-

συνεργατών στον κλάδο 

• Ενδυνάμωση θυγατρικών – Ανάπτυξη σε 

νέες αγορές 

• Εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων 

στην αγορά, σχεδιασμένων από το 

τμήμα R&D της Kleemann (π.χ. U-

Control)  

• Καλύτερη παρακολούθηση της 

πληροφορίας με τη χρήση του νέου 

πληροφοριακού συστήματος ERP 

• Εξαγορά επιχειρήσεων του κλάδου, με 

χαμηλή αναλογία “ Ίδια προς Ξένα” 

Κεφάλαια, από τις τέσσερεις 

πολυεθνικές (Otis, KONE, ThyssenKrupp, 

Schindler) 

• Απρόβλεπτοι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από ραγδαίες αλλαγές στην ισοτιμία 

νομισμάτων (π.χ. πρόσφατη αλλαγή 

στην ισοτιμία για το ρώσικο ρούβλι, 

απότομη αλλαγή στην ισοτιμία της λίρας 

αγγλίας λόγω του πρόσφατου 

δημοψηφίσματος για την 

ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας) 
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4.5 Στρατηγικοί Στόχοι 

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι που προάγουν το όραµα του οµίλου Kleemann είναι οι 

εξής:  

 

Υψηλή Ποιότητα   

 

Η εταιρεία επιδιώκει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα προϊόντων σε βαθµό τέτοιο ώστε 

να ξεπερνά τις υψηλές προσδοκίες όλων των πελατών της και να καταφέρνει κάτι 

τέτοιο εις το διηνεκές, µέσα από συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης.  

 

Συνέπεια - Εξυπηρετικότητα  

 

Ο όµιλος Kleemann εστιάζει στη συνέπεια και µάλιστα σε κάθε δυνατή έκφανση 

αυτής. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το να υπάρχει συνέπεια στο τι υπόσχεται κανείς 

στον πελάτη, πως το πραγµατοποιεί και σε τι χρονική διάρκεια. Οι χρόνοι απόκρισης 

τόσο όσον αφορά την ολοκλήρωση µίας παραγγελίας όσο και την απάντηση/παροχή 

λύσης σε οποιοδήποτε πρόβληµα του πελάτη, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

εταιρείας και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και εγρήγορση ώστε να επιτυγχάνεται 

και να βελτιώνεται καθηµερινά ο συγκεκριµένος στόχος.   

 

Οικονοµία  

 

Μακρόπνοος στόχος της επιχείρησης είναι η βέλτιστη και συνεχώς βελτιούµενη 

χρήση πόρων, υλικών και µη, προκειµένου το κόστος των προϊόντων και των 

υπηρεσιών να παραµένει πάντα σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται 

µέσω της οργανωµένης διαχείρισης λειτουργιών, διατηρώντας παράλληλα υψηλά τον 

πήχη σε τοµείς που η εταιρεία αποδεικνύει καθηµερινά, εµπράκτως την ευαισθησία 

της, όπως το περιβάλλον. 

 

Ανάπτυξη  

 

Στηριζόµενη η εταιρεία στην ικανοποίηση των πελατών, που απορρέει από όλα τα 

παραπάνω, δραστηριοποιείται έντονα στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Επανεπενδύει 

σηµαντικότατο µέρος των εσόδων της σε κτίρια, µηχανολογικό εξοπλισµό, 

µηχανοργάνωση αλλά πάνω από όλα στο ανθρώπινο δυναµικό της, ώστε να 

διασφαλίσει τη συνεχή επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, τροφοδοτώντας έτσι 

έναν κύκλο ανάπτυξης και προόδου. 
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4.6 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής 

 

4.6.1 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής μέχρι το 2014 

 

Προκειµένου να περιγραφεί το σύνολο των επειχειρησιακών στρατηγικών που 

εφαρµόστηκαν από τον όµιλο Kleemann για την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου 

κατά την περίοδο µέχρι και το τέλος του έτους 2014, πρέπει να προηγηθεί η 

αιτιολόγηση της επιλογής των συγκεκριµένων στρατηγικών.  

 

Εικόνα 54. Εναρµόνιση Επιχειρησιακής Στρατηγικής µε το Περιβάλλον Λειτουργίας [13]. 

 

Εικόνα 55. Εναρµόνιση Επιχειρησιακής Στρατηγικής µε το Περιβάλλον Λειτουργίας [12]. 
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Με βάση το µοντέλο του “Grand Strategy Matrix” όπως αυτό αναπτύχθηκε από τους 

Roland Christensen, Norman Berg και Malcolm Salter, θεµελιώδη ρόλο στη χάραξη 

της στρατηγικής κάθε επιχείρησης παίζει αφενός µεν η ανταγωνιστική θέση της στην 

αγορά, αφετέρου η ανάπτυξη του µεριδίου αγοράς, το οποίο κατέχει. Πιο 

συγκεκριµένα, όπως περιγράφηκε ενδελεχώς στο κεφάλαιο 3 της παρούσης, η 

εταιρεία Kleemann Lifts UK κατέγραψε ρεκόρ ανάπτυξης κατά το έτος 2013 

σηµειώνοντας αύξηση στις πωλήσεις της κατά 422,7%. Παράλληλα, σηµειώθηκε 

αύξηση και στο µερίδιο αγοράς το οποίο κατέχει, κατατασσόµενη πλέον στην 49
η
 

θέση των εταιρειών που κατέχουν τα µεγαλύτερα µερίδια αγοράς στον κλάδο του 

ανελκυστήρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε τζίρο 2,4 εκατοµµύρια λίρες. Από τα 

παραπάνω προκύπτει πως η λειτουργία της συγκεκριµένης εταιρείας περιγράφεται 

καλύτερα από το 1
ο
 τεταρτηµόριο του πίνακα της Εικόνας 54, για το οποίο οι 

ενδεικνυόµενες στρατηγικές ανάπτυξης είναι: 

• Στρατηγική Ανάπτυξης της Αγοράς 

• Στρατηγική ∆ιείσδυσης της Αγοράς 

• Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

• Καθετοποίηση  

• Συσχετισµένη ∆ιαφοροποίηση  

 

Καθετοποίηση 

Πολύ πριν αποφασιστεί η επέκταση των δραστηριοτήτων της Kleemann στις διεθνείς 

αγορές, ξεκίνησε η εφαρµογή στρατηγικών καθετοποίησης ώστε αφενός µεν να 

ενδυναµώσει η εταιρεία την διαπραγµατευτική της θέση έναντι των προµηθευτών της, 

αφετέρου να αποκτήσει η ίδια σε πολλές περιπτώσεις την απαραίτητη τεχνογνωσία 

και να αυτοεξυπηρετηθεί όσον αφορά τις ανάγκες της τόσο σε 

πρώτη/ηµικατεργασµένη ύλη όσο και σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Η συγκεκριµένη 

στρατηγική αφορούσε πάντοτε αποκλειστικά την προµήθεια 

πρώτων/ηµικατεργασµένων υλών από µεριάς της εταιρείας και ποτέ δεν 

εφαρµόστηκαν τακτικές ολοκλήρωσης προς τα εµπρός, ακυρώνοντας συνεργάτες-

αντιπροσώπους, ούτε οριζοντίως, προβαίνοντας σε εξαγορές ανταγωνιστικών 

εταιρειών. 

Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου για την 

Kleemann ήταν εξαρχής το επίπεδο “ωριµότητας” της συγκεκριµένης αγοράς. Όπως 

αναλύθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, πρόκειται για µία αγορά όπου οι τέσσερεις 

πολυεθνικές του χώρου (Otis, Schindler, ThyssenKrupp, KONE) έχουν εδώ και 
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αρκετά χρόνια καταφέρει να αποκτήσουν ένα µεγάλο, εγκατεστηµένο µερίδιο αγοράς. 

Πέραν αυτών ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόµενες 

“οικογενειακές” επιχειρήσεις ανελκυστήρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, ορισµένες εκ των 

οποίων αριθµούν παρουσία άνω του ενός αιώνα στον κλάδο και χαρακτηρίζονται από 

µερίδια αγοράς και οικονοµικά µεγέθη που συχνά ξεπερνούν τα αντίστοιχα των 

πολυεθνικών. Πρόκειται για επιχειρήσεις που µέσα στο πέρασµα των χρόνων έχουν 

αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε την τοπική κοινωνία και οι οποίες µέχρι πρόσφατα 

είχαν τις δικές τους γραµµές παραγωγής, εγκατεστηµένες στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η 

προιοντική γκάµα των συγκεκριµένων εταιρειών παρουσιάζει µία σαφή στροφή προς 

τα “ευρείας κατανάλωσης” µοντέλα ανελκυστήρα, δηλαδή ανελκυστήρες κατοικιών 

και εργασιακών χώρων ενώ το προφίλ τους στην αγορά, είναι αυτό του 

κατασκευαστή ενός υψηλής ποιότητας βρετανικού προϊόντος.  

Ωστόσο, η µεταφορά των γραµµών παραγωγής όλων των πολυεθνικών (Otis, 

Schindler, ThyssenKrupp, KONE) στην Κίνα κατά τα τελευταία χρόνια έριξε αισθητά 

το κόστος παραγωγής ιδιαίτερα των προαναφερθέντων και ως “ευρείας 

κατανάλωσης” ανελκυστήρων, καθιστώντας την τιµή πώλησής τους, µεταξύ άλλων 

και στην αγορά της Αγγλίας, αρκετά χαµηλότερη από αυτή που ήθιστο να είναι. 

Άµεση συνέπεια αυτού, ήταν το γεγονός ότι κατέστη µέσα σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα, ασύµφορη για τις “οικογενειακές” επιχειρήσεις του κλάδου η συντήρηση 

γραµµών παραγωγής στο Ηνωµένο Βασίλειο. Εποµένως, οι προαναφερθείσες 

επιχειρήσεις στράφηκαν άµεσα σε αναζήτηση συνεργασιών µε εταιρείες του κλάδου, 

οι οποίες θα έπρεπε να έχουν την έδρα τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα πείρας και τεχνογνωσίας καθώς επίσης να έχουν 

τη δυνατότητα παραγωγής µεγάλου όγκου ανελκυστικών µονάδων στις 

εγκαταστάσεις τους. Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά 

κυρίως έχοντας τη δυνατότητα να βελτιώσει τα ήδη υφιστάµενα προϊόντα των εν 

λόγω εταιρειών ή ακόµη και να παράγει νέα, προσαρµοσµένα πλήρως στις 

ανάγκες του πελάτη, κατάφερε η Kleemann να συνάψει συµβόλαια συνεργασίας µε 

µεγάλες “οικογενειακές” επιχειρήσεις ανελκυστήρα στην αγορά του Ηνωµένου 

Βασιλείου. 

 

Συσχετισµένη ∆ιαφοροποίηση  

∆ιαπιστώνοντας η εταιρεία πως µπορεί να παρέχει λύσεις R&D αυξηµένης 

προστιθέµενης αξίας στην γκάµα των “ευρείας κατανάλωσης” προϊόντων της, θέλησε 

να δοκιµάσει κάτι αντίστοιχο και στα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές 

Κατασκευές στον κλάδο του ανελκυστήρα. Πρόκειται για µη τυποποιηµένους 

ανελκυστήρες µε ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι προκύπτουν ως 

αποτέλεσµα τόσο µελέτης όσο και κατασκευής, ανά µονάδα. Η δυνατότητα 

παραγωγής µίας ευρείας γκάµας Ειδικών Κατασκευών από µεριάς Kleemann, καθώς 

και το γεγονός ότι αφενός οι πολυεθνικές δεν µπορούν να εντάξουν τον συγκεκριµένο 
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τύπο προϊόντων σε γραµµές µαζικής παραγωγής, αφετέρου η εγγύτητα των 

εγκαταστάσεων της Kleemann στις ευρωπαϊκές αγορές, κατέστησαν τον όµιλο ικανό 

να συνάψει συµβόλαια συνεργασίας µε τρεις εκ των τεσσάρων πολυεθνικών του 

κλάδου (Otis, ThyssenKrupp, KONE, Schindler) για την παραγωγή και διάθεση 

Ειδικών Κατασκευών Ανελκυστήρα.  

Σε αυτό το σηµείο µπορεί να εξηγηθεί και το χαµηλό, για τα δεδοµένα του κλάδου, 

περιθώριο κέρδους της Kleemann Lifts UK (18%), το οποίο παρουσιάστηκε 

διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. Το παραπάνω ποσοστό προκύπτει ως άθροισµα ενός 

υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, που αντιστοιχεί σε συµβόλαια παραγωγής Ειδικών 

Κατασκευών και σε ένα χαµηλότερο του 18% περιθωρίου κέρδους που αντιστοιχεί 

στα µοντέλα ανελκυστήρα “ευρείας κατανάλωσης”. 

 

4.6.2 Διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Προτάσεις για το 

μέλλον 

 

Προκειµένου ο όµιλος Kleemann να διαµορφώσει την επιχειρησιακή του στρατηγική 

για την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου κατά τα επόµενα 3 έως 5 χρόνια, θα πρέπει 

να εφαρµόσει νέες πρακτικές στα πλαίσια πάντα των στρατηγικών που τον έφεραν 

στη σηµερινή, ευτυχή θέση και εκµεταλλευόµενος το momentum, να διεκδικήσει νέα 

µερίδια αγοράς και ενδεχοµένως νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης.  

Συσχετισµένη ∆ιαφοροποίηση  

Εφαρµόζοντας µία νέα προσέγγιση στη στρατηγική της συσχετισµένης 

διαφοροποίησης, η Kleemann Lifts UK µπορεί να στοχεύσει στην είσοδό της στην 

αγορά της ανακαίνισης ανελκυστήρα κατά την επόµενη 3-5ετία στην περιοχή του 

Ηνωµένου Βασιλείου. Όπως περιγράφηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 3, η εταιρεία είναι 

ενεργή αυτήν τη στιγµή µόνο στην αγορά Νέου Ανελκυστήρα. Η πολύχρονη ωστόσο 

παρουσία της στο Ηνωµένο Βασίλειο όπως και το µεγάλο και συνεχώς αυξανόµενο  

πλήθος εγκατεστηµένων µονάδων, αποτελούν θεµατοφύλακες της επιτυχούς εισόδου 

της στην αγορά ανακαίνισης ανελκυστήρα. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας 

στο Oxfordshire αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού µιας 

και µπορούν να αποτελέσουν κόµβο διάθεσης ανταλλακτικών στα κατά τόπους 

εργοτάξια µε πολύ µικρούς χρόνους απόκρισης (lead time). 

Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις επονοµαζόµενες και ως “ώριµες” αγορές ανελκυστήρα 

παρουσιάζει η τάση κατά τα τελευταία χρόνια προς όλο και πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον λύσεις, οι οποίες παράλληλα εξασφαλίζουν και ένα σηµαντικό ποσοστό 

εξοικονόµησης ενέργειας για τον κάτοχο του ανελκυστήρα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 
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ήδη κινηθεί ο όµιλος Kleemann κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσοντας λύσεις 

όπως το µοντέλο “Green Edition” ανελκυστήρα. Ωστόσο, η στόχευση στην αγορά της 

ανακαίνισης κατά την επόµενη 3-5ετία, επιτείνει εις το πολλαπλάσιο αυτήν την 

ανάγκη. Νέες λύσεις, οι οποίες είναι ήδη έτοιµες προς διάθεση στην αγορά από το 

τµήµα R&D της εταιρείας (U-CONTROL), οφείλουν να επικοινωνήσουν το 

συντοµότερο δυνατόν στους πελάτες της εταιρείας ενώ σταδιακά τόσο η 

ανταγωνιστική τιµή τους όσο και η ποιότητά τους θα πρέπει να αποτελέσουν 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία θα οδηγήσουν ασφαλώς την είσοδο της 

εταιρείας στην αγορά ανακαίνισης ανελκυστήρα. 

Επιπλέον των παραπάνω, η εταιρεία µπορεί να εκµεταλλευτεί την πολύ καλή 

συγκυρία και την εικόνα της θυγατρικής Kleemann Lifts UK, βολιδοσκοπώντας µέσω 

αυτής λύσεις άντλησης κεφαλαίων από δευτερογενείς αγορές ανεπτυγµένης 

τεχνολογίας (π.χ. Alternative Investment Market-ΑΙΜ, UK). Με αυτόν τον τρόπο θα 

µπορούσε να δοθεί µία πολύ καλή εναλλακτική λύση στο πρόβληµα, της µη άντλησης 

ουσιαστικά κεφαλαίων από τις διαπραγµατεύσεις στην εγχώρια χρηµατιστηριακή 

αγορά, που αντιµετωπίζει κάθε ελληνική εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο.  
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