
Η UNI-PHARMAS.A είλαη κηα βηνκεραλία πνπ αλαπηύζζεη,παξάγεη, εκπνξεύεηαη 
θαξκαθεπηηθά πξντόληα, κε θύξην κέιεκά ηεο ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαθίλεζε θαηλνηόκσλ 
πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο δεζκεύεηαη όηη ε 
Πνιηηηθή Πνηόηεηαο πνπ αθνινπζεί, είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο θαηά ISO 9001:2015 θαη 
ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ.  
 
Γηα ηελ UNI-PHARMAS.A, πνηόηεηα ζεκαίλεη εληνπηζκόο θαη θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
πειάηε θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη ζπλερή βειηίσζε ηόζν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο, 
όζν θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο. 
 
Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζθνπνύ, ε Δηνίθεζε παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα ηελ 
εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ Ελνπνηεκέλνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη 
Πεξηβάιινληνο θαη ζέηεη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο, νη νπνίνη αλαζθνπνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηαθαη βειηηώλνληαη ή αλαπξνζαξκόδνληαη, όηαλ απαηηείηαη. 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο γηα ζπλερή βειηίσζε, ε Δηνίθεζε ιακβάλεη όια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πςειή θαη ε ζηαζεξή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ 
ηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο: 

- Mε ηελ απζηεξή επηινγή θαη ζπλερή έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ Πξνκεζεπηώλ ησλ 
Πξώησλ Υιώλ θαη ησλ Υιηθώλ Σπζθεπαζίαο πνπ πξνκεζεύεηαη. 

- Με ηελ ηήξεζε ησλ Οδεγηώλ Παξαγσγηθήο Δηαδηθαζίαο. 
- Με ηελ πηζηή εθαξκνγή όισλ ησλ Καλόλσλ Υγείαο θαη Αζθάιεηαο θαηά ηελ 

Παξαγσγηθή Δηαδηθαζία. 
- Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ζύγρξνλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ, απόιπηα 

θαηάιιεινπ γηα ηα πξντόληα πνπ παξάγεη. 
- Με ηε δηελέξγεηα ζπλερώλ Ειέγρσλ Πνηόηεηαο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζηηο Πξώηεο Ύιεο, ζηα Τειηθά Πξντόληα, θαζώο θαη ζηα Υιηθά 
Σπζθεπαζίαο. 

- Με ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζε Θέκαηα Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο 
θαη Υγείαο θαη Αζθάιεηαο. 

- Με ηελ ελεκέξσζε ησλ Πειαηώλ ηεο γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 
- Με ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ παξαπόλσλ ησλ 

πειαηώλ ηεο γηα ηα πξντόληα ηεο. 
- Με ηε ζέζπηζε Μεηξήζηκσλ Δεηθηώλ,ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ απόδνζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ Δηεξγαζηώλ θαη ησλ Σηόρσλ πνπ 
έρεη νξίζεη. 

- Με ηνλ θαζνξηζκό ησλ Δηνξζσηηθώλ θαη ησλ Πξνιεπηηθώλ Ελεξγεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο. 

- Με ηε δηάζεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Υγείαο θαη 
Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

- Με ηε δέζκεπζε γηα ηελππνζηήξημε θαη ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ Ελνπνηεκέλνπ 
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο,ζύκθσλα κε ηαISO 9001:2015 
θαη ISO 14001:2015. 

Είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή θαη ε πξνζπάζεηα όισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη γηα 
ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ Ελνπνηεκέλνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη 
Πεξηβάιινληνο.  
Η παξνύζα Πνιηηηθή Πνηόηεηαο γλσζηνπνηείηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό ηεο Εηαηξείαο θαη 
ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ε Δηνίθεζε δεζκεύεηαη γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 
απαηηνύληαη. 

HΔιευθύνουσαΣύμβουλος 
 
 

ΙΟΥΛΙΑΤΣΕΤΗ 
01.03.2018 

 
 
 
 
 



 
 


