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Ποιοί είμαστε 

 100% Ελληνική εταιρία, 46 χρόνια ιστορία, παρουσία σε 70 χώρες 

 
 Τζίρος ισολογισμού 83εκ.€ (2020)   

 

 60% Εξαγωγές - 40% Ελλάδα 

 
 Διπλασιασμός παραγωγικής δυνατότητας τα τελευταία 7 έτη 

 
 Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι, 30+ επιθεωρήσεις ποιότητας ετησίως 

 
 Οικονομική ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις (>56εκ. € τα τελευταία 10 έτη) 

 
 Αδιαπραγμάτευτοι στις αξίες μας! 
 

 



ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ… 

Ολοκληρωμένη γκάμα 



ΚΤΗΡΙΑ 60.000m2 
 

ΣΥΝΟΛΟ145.000m2 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ... 

Οι εγκαταστάσεις μας 



ΜΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... 

Βραβεύσεις 2020 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ... 

Κοινωνική ευθύνη 



Το σύγχρονο 
εργοστάσιο 
μέσα στην 
πανδημία 

Σημαντικότεροι παράγοντες: 

 

 Διαλειτουργικότητα συστημάτων (interoperability) και αποκεντρωμένη 
λήψη αποφάσεων (decentralization) 

 

 

 Δυνατότητα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο (real-time capability): 
καταγραφή, παρακολούθηση και ευφυής διαχείρισης δεδομένων για 
έγκαιρη και αξιόπιστη αλλαγή του πλάνου λειτουργίας / παραγωγής και 
διανομή βάσει της ζήτησης  

 

 

 Modularity: Αντικατάσταση ή αναπροσαρμογή ή προσθήκη νέων 
προϊόντων, γραμμών παραγωγής και παραγωγικών συστημάτων με τη 
μέγιστη ευελιξία και με παράλληλη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
συνολικής παραγωγής 

 

 Smart maintenance  

 



Οι προκλήσεις για τη 
Septona 

1. Προϊόντα στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος 

2. Δυναμική αύξηση όγκων εντός και 
εκτός Ελλάδος 

3. Ανάγκη για συνεχή και απρόσκοπτη 
λειτουργία 

4. Διαχείριση Α υλών και υλικών  



Ανταπόκριση στην ζήτηση 

Αλλαγή πλάνου διαχείρισης Α υλών και αποθεμάτων 

Ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και έγκριση από τον 
ΕΟΦ νέου εργοστασίου παραγωγής υγρών μαντηλιών 
και καλλυντικών τον Μάρτιο του 2020 

Δυναμικό πλάνο επενδύσεων για αύξηση των 
παραγωγών και βελτίωση των αποδόσεων στα 
προϊόντα ζήτησης 

Ενίσχυση του οργανογράμματος σε καίριες θέσεις: 
οργάνωση παραγωγής, logistics 

Modularity: το 
πραγματικό 

ανταγωνιστικό μας 
πλεονέκτημα! 



Διαχείριση 
πόρων 

 Προτεραιότητα αποτέλεσε η διαχείριση του προσωπικού στον οργανισμό 
μας: 

 

• Στήριξη από όλους τους εργαζόμενους 

 

• Έμφαση σε ασφάλεια από και προς την εργασία 

• Μετακίνηση προσωπικού 

 

• Μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας 

• Αμέριστη παροχή υλικού προστασίας (μάσκες) 
• Έλεγχος στις εγκαταστάσεις 

 

• Παρακολούθηση και επικοινωνία με τους εργαζόμενους για 
κρούσματα σε κοντινό τους περιβάλλον 

 

• Προληπτικά Τεστ σε όλο το προσωπικό  
 

• Επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ 

 

 



Επιβράβευση 
προσωπικού 



Επενδύσεις 

• Προχωρήσαμε σε αυτοματοποιημένα end of line συστήματα 

 

• Αναβάθμιση γραμμών παραγωγής με νέες 

• Νέας τεχνολογίας 
• Υψηλότερης απόδοσης 

• Χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης 

 

• Αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας στον κλάδο των καλλυντικών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της 
Ευρωπαϊκής αγοράς 

 

• Στήσιμο νέου εργοστασίου για ενίσχυση δυνατοτήτων παραγωγής και βελτίωση του service level  των πελατών. 
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των logistics.  

 

• Πιστοποίηση ISO 50001 και έργα εξοικονόμησης ενέργειας 



Διαχείριση  

• Απαρέκκλιτη τήρηση του πλάνου παραγωγής 

• Σύνδεση του πλάνου παραγωγής με τις φορτώσεις 

 

• Κομβική περίoδος  

• Ανάπτυξη της εταιρείας με νέο εξοπλισμό 

• Αναβάθμιση εργαλείων software (production monitoring, maintenance) 

• Ενίσχυση του λογισμικού για την υποστήριξη της συντήρησης 

• Online monitoring στην κατανάλωση ενέργειας 

 
Διαχείριση μέσω 
απομακρυσμένης 

διοίκησης 



Απομακρυσμένη Διοίκηση 

 Ανάγκη για πλήρη παρακολούθηση απομακρυσμένα της λειτουργίας των εργοστασίων και των αποδόσεών τους  

• Νέο μοντέλο Διοίκησης  

• Συνεχή παρακολούθηση μέσω διαδικτυακών συναντήσεων 

• Νέος τρόπος επικοινωνίας 

• Εργαλεία real time παρακολούθησης: ένα βήμα πιο γρήγορα στο Industry 4.0 

• ΟΕΕ, Production KPIs 

• Real time information 

• On line reporting 

 

Διαχείριση 
απομακρυσμένων 

εγκαταστάσεων  

Διαχείριση χωρίς συνεχή 
παρουσία 

Διαχείριση εγκαταστάσεων 
στο εξωτερικό 

Υποστήριξη γρήγορης 
απόφασης 



On line Reporting 

Ποσότητα 

ΟΕΕ 

Real time πληροφόρηση & γρήγορες αποφάσεις για  
• Ευέλικτο στήσιμο βαρδιών 

• Πλάνο συντηρήσεων 

 



ΟΕΕ monitoring 

• Εργαλεία παρακολούθησης real time - EVOCON 

• Δυνατότητα παρακολούθησης των δεικτών σε Η/Υ και κινητά των προϊσταμένων. 



ΤΕΛΟΣ 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


