
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Πολιτική της εταιρείας FARMA-CHEM S.A. είναι: 

 να παράγει και να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα, τα οποία 

συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις τους 

και διαθέτουν πάντα την επιθυμητή ποιότητα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην 

αγορά, 

 να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να διασφαλίζει την υγεία & 

ασφάλεια των εργαζομένων της και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. 

Η ενιαία πολιτική της FARMA-CHEM S.A. αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της 

εταιρείας για τήρηση των αρχών της ‘βιώσιμης ανάπτυξης’ και καθοριστικό 

παράγοντα στη συνεχή και επιτυχή λειτουργία της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατά 

την εφαρμογή και διαχείριση των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της 

δεσμεύεται: 

 να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα παρεχόμενα από την 

εταιρεία προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών και τις τεθείσες προδιαγραφές της, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της 

και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας 

 να εφαρμόζει πιστά το Σύστημα Διαχείρισης, προκειμένου να επιτυγχάνεται 

σταθερή ποιότητα των προϊόντων 

 να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία περί διασφάλισης της 

Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων της καθώς και τις λοιπές νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτει και σχετίζονται με τη λειτουργία και τα 

προϊόντα της εταιρείας 

 να παρέχει ασφαλή και υγιή, περιβάλλον και συνθήκες εργασίας για την 

αποτροπή εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών 

 να προβαίνει στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση, έλεγχο, την εξάλειψη 

διακινδυνεύσεων και ελαχιστοποίηση όλων των πιθανών εργασιακών κινδύνων που 

προκύπτουν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με σκοπό την 

πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών, που μπορεί να  συμβούν στους εργαζομένους 

της και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

 να προβαίνει στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση, έλεγχο, την εξάλειψη 

διακινδυνεύσεων και ελαχιστοποίηση όλων των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν 

από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με απώτερο στόχο την πρόληψη 

εκδήλωσης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης 

 να ενεργεί με γνώμονα την συνεχόμενη βελτίωση της σε θέματα διαχείρισης 

και απόδοσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας 

 να λαμβάνει υπόψη και να εφαρμόζει όλους τους κανόνες, πρακτικές και 

διαδικασίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας σε όλες τις επιχειρησιακές αποφάσεις 

και διαχειριστικές αλλαγές που υλοποιεί 

 να καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί τους σκοπούς και στόχους της, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για συνεχόμενη βελτίωση των επιδόσεων της 



 

εταιρείας στο δίπτυχο Ποιότητα – Υγεία & Ασφάλεια, τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

τις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις 

 να παρέχει τους αναγκαίους πόρους, υλικούς και άυλους, για την επίτευξη των 

σκοπών και στόχων, την εκπαίδευση του προσωπικού, την βελτίωση του εξοπλισμού 

και την συνεχή κάλυψη των αναγκών που τυχόν προκύπτουν 

 να ενημερώνει, εκπαιδεύει, προωθεί και υποστηρίζει τους εργαζομένους στην 

τήρηση των αρχών υγείας και ασφάλειας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της 

συναίσθησης ευθύνης του και τήρησης των υποχρεώσεων τους στον τομέα αυτό και να 

προωθεί όλο το προσωπικό για την διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή του στην λήψη 

αποφάσεων σχετικών με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, απομακρύνοντας όποια 

εμπόδια για την συμμετοχή αυτή 

 να ενημερώνει όλα τα άτομα που εργάζονται για ή για λογαριασμό της 

εταιρείας για τη θέσπιση της ενιαίας πολιτικής της εταιρείας και να εξασφαλίζει την 

από μέρους τους τήρηση όλων των αρχών της 

 να πληροφορεί τους πελάτες της για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της 

εταιρείας και να τους συμβουλεύει για την ασφαλή και κατάλληλη χρήση και 

διάθεση των προϊόντων της 

 να αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής 

σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό 

 να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης με την συμμετοχή των 

εργαζομένων 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 – Διαχείρισης της Ποιότητας 

 ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 – Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και 

ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση 

του προσωπικού, την βελτίωση του εξοπλισμού, την βελτίωση και συνεχή ροή 

τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη των απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν, ώστε 

όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν και να τηρούν τη παρούσα Πολιτική. 

Η Ενιαία Πολιτική της FARMA-CHEM S.A. ανασκοπείται και τροποποιείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της εταιρείας, και είναι διαθέσιμη σε όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω κοινοποίησής της στην επίσημη ιστοσελίδα της 

εταιρίας www.farmachem.gr. 
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