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Με τους µετασχηµατιστές 
κατακτούν τη διεθνή αγορά 
Η εταιρεία που µέσα στην κρίση µετασχηµατίστηκε 
σε εξωστρεφή επιχείρηση και εισήλθε µε επιτυχία στον χώρο της ναυτιλίας

Mέσα στην καρδιά της οικονοµικής κρίσης δύο 
αδέλφια είδαν την οικογενειακή επιχείρηση που 
κατασκευάζει µετασχηµατιστές, την οποία είχε 
ιδρύσει ο πατέρας τους, να συµπαρασύρεται 
µαζί µε την πτώση της οικοδοµής. 

Η 
οικονοµική καταστροφή τούς χτύπησε 
µε δύναµη την πόρτα. Αντί να 
απογοητευτούν και να αφεθούν στη 
µοίρα τους, όµως, απο-
φάσισαν να κινηθούν 
συντεταγµένα, να κατα-
στρώσουν πλάνο σωτη-
ρίας σε πρώτη φάση και 

ανάπτυξης για τη συνέχεια. Αλλαξαν έδρα 
µετακοµίζοντας σε καινούριες εγκαταστάσεις, 
αναζήτησαν στρατηγικές συµµαχίες στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό και τόλµησαν να εισέλθουν 
στον σκληρά ανταγωνιστικό χώρο της ναυτιλίας. 

Μετασχηµάτισαν την εταιρεία τους σε 
εξωστρεφή επιχείρηση µε δυνατό brand name 
και εξαγωγές σε µεγάλες αγορές. Ο λόγος για την 
οικογένεια Μισερλή, τον Εµµανουήλ, µε καταγωγή 
από τη Σάµο, που είναι ο πατριάρχης της,  και τους 
δύο γιους του, τον Ανδρέα και τον Γεράσιµο.  Το 
όνοµα EMMIS προήλθε από τα αρχικά του πατέρα 
τους. Σήµερα την εταιρεία τρέχουν οι δύο του 
γιοι. Ο Ανδρέας που έχει τη γενική και εµπορική 
διεύθυνση σπούδασε ηλεκτρολόγος µηχανικός, 
ενώ ο Γεράσιµος ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός και 
ηγείται της τεχνικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης 
παραγωγής.

«Από την πλευρά µας υπήρχε ισχυρή θέληση 
και όρεξη για δουλειά. Ηµασταν µια εταιρεία 
οικονοµικώς υγιής, χωρίς δάνεια. Αποφασίσαµε να το παλέψουµε. 
∆εν καταθέσαµε τα όπλα και ετοιµάσαµε την αντεπίθεσή µας. 
Αποφασίσαµε στην ουσία να στήσουµε την εταιρεία από την 
αρχή. Αναβαθµίσαµε ποιοτικά το προϊόν µας και εφαρµόσαµε 
µε συνέπεια το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής µας σε νέες αγορές», 
ήταν τα πρώτα λόγια του Ανδρέα Μισερλή, τον οποίο 
συναντήσαµε στο εργοστάσιο της EMMIS στην εθνική οδό 
Αθηνών - Λαµίας όπου κατασκευάζονται οι µετασχηµατιστές, 
σε έναν χώρο 1.250 τετραγωνικών µέτρων.  

Το κουβάρι αυτού του success story άρχισε να ξετυλίγεται 
πριν από 46 χρόνια: ο Εµµανουήλ Μισερλής, ηλεκτροτεχνίτης 
στο επάγγελµα, εργαζόταν σε βιοτεχνία που κατασκεύαζε 
µετασχηµατιστές. Εχοντας λοιπόν εµπιστοσύνη στις δυνατότητές 
του, αποφάσισε στα 23 του χρόνια να κάνει ένα επαγγελµατικό 

άλµα και να ανοίξει τη δική του δουλειά, µε το ίδιο αντικείµενο, 
ασχολούµενος µε όλο το εύρος εφαρµογών ενός µετασχηµατιστή 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Ηταν αρχές της δεκαετίας του ’80, λίγο 
πριν από την παγκόσµια ναυτιλιακή κρίση, όταν ο Μανώλης 
αποφάσισε να ανοιχτεί, εµµέσως, στη ναυτιλία. Προµήθευε 
µετασχηµατιστές στους εµπόρους και εργολάβους του 
ηλεκτρολογικού τοµέα που δραστηριοποιούνταν στον 
Πειραιά και τροφοδοτούσαν τη ναυτιλία. 

«Η πρώτη έδρα της εταιρείας ήταν στον Νέο Κόσµο, ενώ από 
το 2013 βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά. Η µετεγκατάσταση εντάχθηκε 
σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο για ανασύνταξη της εταιρείας 
µε αφορµή την οικονοµική κρίση. Οι σύγχρονοι χώροι οδήγησαν 
στη βελτιστοποίηση των βασικών εσωτερικών λειτουργιών, 
logistics και παραγωγής και στον ποιοτικό έλεγχο. Τότε το µεγα-
λύτερο κοµµάτι της πελατείας µας ήταν οι αποθήκες ηλεκτρο-
λογικού εξοπλισµού, οι οποίες απευθύνονταν στην οικοδοµή. 
Οταν κατέρρευσε η οικοδοµή, υπήρξαν συνέπειες και στον δικό 
µας κύκλο εργασιών», επισήµανε ο Ανδρέας Μισερλής κάνοντας 
µια σύντοµη αναδροµή. 

Η χρονιά-ορόσηµο ήταν το 2015, µε την οικονοµική κρίση 
να κορυφώνεται και να επιβάλλονται τα capital controls. 

«Το 2015 αποφασίσαµε να µπούµε δυνατά στη ναυτιλία 
γιατί είδαµε ότι υπήρχε µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Είχαµε 
και έχουµε τα εχέγγυα να ανταπεξέλθουµε στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και ανάγκες της βιοµηχανίας αυτής. Αρχικώς µας 
προσέγγισαν εταιρείες όπως η Blue Star Ferries και αµέσως µετά 
κάποιες που δραστηριοποιούνται σε ναυπηγήσεις που γίνονται 
στην Ευρώπη. Η πρώτη ήταν από την Πορτογαλία. Είδαν την 
καλή ποιότητα του προϊόντος µας και µας προτίµησαν ανάµεσα 
σε ανταγωνιστές από την παγκόσµια αγορά. Αποδείξαµε ότι εί-
µαστε ανταγωνιστικοί», τόνισε ο Ανδρέας Μισερλής.

 Η συνεχής βελτίωση του προϊόντος ήταν ο βασικός 
στόχος: «Το προϊόν το εξελίξαµε και δυναµώσαµε την παρουσία 

µας στην αγορά. Το 2016 πήραµε πιστοποίηση από τον Lloyd’s 
για µετασχηµατιστές στη ναυτιλία. Ταυτόχρονα δηµιουργήσα-
µε στρατηγικές συνεργασίες µε ευρωπαϊκούς οίκους σε ευρύ-
τερους τοµείς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, του ελέγχου και της 
βελτιστοποίησης της ενέργειας, δηµιουργώντας ένα προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο που µαζί µε τους πιστοποιηµένους µετασχηµα-
τιστές µάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουµε ολοκληρωµέ-
νες λύσεις στους τοµείς αυτούς».

Στην απορία µας τι σηµαίνει βελτιστοποίησης της ενέργειας, 
µας εξηγεί:  «Η βελτιστοποίηση της ενέργειας, κοµµάτι στο οποίο 
δραστηριοποιούµαστε τα τελευταία 2,5 χρόνια, αφορά την 
εξασφάλιση της οικονοµικής και οµαλής λειτουργίας µιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, που συνεπάγεται µείωση κόστους 
και εξάλειψη δυσλειτουργιών στην ηλεκτρολογική εγκατάστα-
ση. Κάνουµε ολιστική προσέγγιση. Παίρνουµε µετρήσεις, τις 
αναλύουµε και βλέπουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν, πού 
οφείλονται και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. Στη συνέχεια 
κάνουµε τις προτάσεις µας προς τον πελάτη. Πλέον µας εµπι-
στεύονται και εταιρείες-κολοσσοί της κρουαζιέρας σε παγκόσµιο 

επίπεδο».
Η αρχή της συνεργασίας µε την κρουαζιέρα 

έγινε το 2018 κατά τη διάρκεια της διεθνούς 
ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια». 

«Είχαµε περίπτερο και συµµετείχαµε µε τη 
HEMEXPO, που εκπροσωπεί τους Ελληνες κατα-
σκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισµού. Eνταχθήκαµε 
στη HEMEXPO στα µέσα του 2017 και από τότε 
ακολουθούµε εξωστρεφή δραστηριότητα λαµβάνο-
ντας µέρος στις µεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του 
κόσµου», υπογράµµισε, ενώ για την πορεία της 
εταιρείας στη ναυτιλιακή βιοµηχανία ανέφερε: 

 «Τα τελευταία χρόνια συµµετείχαµε σε περισ-
σότερες από 15 ναυπηγήσεις πλοίων σε ναυπηγεία 
της Ευρώπης, τα οποία ήταν κυρίως επιβατηγά. 
Καταβάλλουµε προσπάθειες να κάνουµε άνοιγµα 
και σε ναυπηγεία της Απω Ανατολής. Οι δυσκολίες 
είναι µεγάλες γιατί υπάρχει ένα καθεστώς προστα-
τευτισµού. Μας έχει ζητηθεί να καταθέσουµε προ-
σφορά από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries. 
Eχουµε µπει πλέον στο ραντάρ τους». 

Σύµφωνα µε τον Ανδρέα Μισερλή το brand 
name των Eλλήνων κατασκευαστών ναυτιλιακού 
εξοπλισµού ισχυροποιείται µέρα µε τη µέρα: 
«Eχουµε πλέον ως κλάδος µεγάλες αξιώσεις, αφού 

η ποιότητα των προϊόντων µας αναγνωρίζεται στο εξωτερικό. 
Αναγνωρίζεται η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων».

Η EMMIS συνεχίζει να πλέει σε αναπτυξιακή ρότα:  
«Πήραµε πιστοποίηση για τους µετασχηµατιστές από τον 
γερµανικό φορέα TÜV SÜD. Ηµασταν η µοναδική εταιρεία στην 
Ελλάδα και από τις λίγες στην Ευρώπη µε προϊoντική πιστο-
ποίηση για τους µετασχηµατιστές. Αυτό σήµαινε ότι το προϊόν 
είχε  αναβαθµιστεί ποιοτικά µε µείωση της απώλειας ενέργειας. 
Αρα έγινε πιο φιλικό στο περιβάλλον. Εχουµε καινοτόµες µορφές 
εφαρµογής, πιο ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν, 
άρα εξοικονόµηση χρόνου. Φτιάξαµε, επίσης, ειδικές συσκευα-
σίες για την προστασία του µετασχηµατιστή. Επιπλέον, διευρύ-
ναµε το προϊοντικό µας χαρτοφυλάκιο κάνοντας εξαγωγές σε 15 
χώρες». 
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Η ΕΜΜΙS κάνει εξαγωγές σε 15 χώρες, τα τελευταία 

χρόνια συµµετείχε σε περισσότερες από 15 ναυπηγήσεις 

πλοίων στην Ευρώπη, ενώ κάνει ανοίγµατα 

και στα ναυπηγεία της Aπω Ανατολής
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