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H Uni-Pharma S.Α.

▪ 55 χρόνια λειτουργίας.

▪ Ιδρυτής: Κλέων Τσέτης, φαρμακοποιός με όραμα την ενδυνάμωση της παρουσίας των Ελληνικών

Εταιρειών στη Φαρμακευτική Βιομηχανία.

▪ 100% ελληνική Εταιρεία.

▪ Σκοπός: παραγωγή ασφαλών, αποτελεσματικών και πολύτιμων προϊόντων.

▪ Στόχος: Υψηλή ποιότητα, προσιτότητα για τον καταναλωτή, πρωτοπορία.

▪ Καινοτόμα προϊόντα: APOTEL® σε ενέσιμη μορφή, SALOSPIR® και T4®.

▪ Αποστολή μας: η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, μέσω της εξασφάλισης

πρόσβασης στην θεραπεία με καινοτόμα, ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα.
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H InterMed S.A.
▪ Έτος ίδρυσης:1996

▪ Σκοπός: ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Προϊόντων Υγείας Φροντίδας, Δερμοκαλλυντικών

Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής.

▪ Αποστολή: η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση καινοτόμων παραφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τις

καθημερινές γενικές και ειδικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

▪ Συμμόρφωση με Κανόνες Καλής Παραγωγής (GMP) φαρμακευτικών προϊόντων.

▪ Μεγάλη ποικιλία προϊόντων:

 Καλλυντικά (EVA BELLE).

 Ιατροτεχνολογικά (CHLOREXIL).

 Συμπληρώματα διατροφής (SLIM FIX).

 Είδη ειδικής διατροφής (VITA FIX BEAUTY).

 Βιοκτόνα (REPEL ANTI-LICE PREVENT).

 Βότανα τσαγιού για αφεψήματα (HERBOFIX).

Συμπληρώ-
ματα

διατροφής

Ιατροτεχνο-
λογικά

Συνταγο-
γραφού-
μενα και 

OTC
Βιοκτόνα

Καλλυντικά

Βότανα 
τσαγιού για 
αφεψήματα

Είδη ειδικής 
διατροφής

Μαρία Λιόκαλου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας



Το όραμά μας

▪ InterMed S.A.:

Nα συνεισφέρουμε στην υγεία και 

την ποιότητα ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου, παράγοντας ποιοτικά

και καινοτόμα προϊόντα και 

τοποθετώντας τα σε κάθε σπίτι 

στην Ελλάδα και διεθνώς

▪ Uni-Pharma S.A.:

να αναγνωριζόμαστε ως ένας 

αποδοτικός και καινοτόμος

Οργανισμός, υψηλής 

κεφαλαιοποίησης που αναπτύσσει, 

παράγει και διαθέτει υψηλής 

ποιότητας προϊόντα 

προστιθέμενης αξίας, και που 

παράλληλα συνιστά έναν 

ελκυστικό χώρο εργασίας και 

έναν αξιόπιστο επιστημονικό και 

εμπορικό εταίρο 
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Οι Αξίες μας, T.E.L.E.I.A. 
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ΟΦΕΤ & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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❖ Η Περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί κουλτούρα

για τον Όμιλο ΟΦΕΤ.

❖ Επένδυση σε περιβαλλοντικό εξοπλισμό: 5 εκατ. 

Ευρώ 2011-2016

Πρόσβαση στη 
Θεραπεία και 

Ποιότητας Ζωής

Αλληλεγγύη & 
Εθελοντισμός

Ηθικό Επιχειρείν



Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 UNI-PHARMA S.A. & INTERMED S.A.: Χαμηλής Όχλησης Βιομηχανίες με “Eco-

friendly” προϊόντα.

 Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 από το 2006.

 Ενοποίηση Σ.Π.Δ. με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 & Πιστοποίηση.

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 για την ανάπτυξη, 

παραγωγή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
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Περιβαλλοντική Πολιτική Ομίλου

 Δέσμευση Διοίκησης Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη:

 Λήψη ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 Λήψη απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης. 

 Συνεχή βελτίωση με στόχο τη σωστή & ασφαλή διαχείριση των 
αποβλήτων.

 Συμμόρφωση με τις νομικές & άλλες απαιτήσεις.

 Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, χωρίς περιβαλλοντική 
επιβάρυνση.

 Άριστα οργανωμένη λειτουργία των 2 Εταιρειών με γνώμονα το 
περιβάλλον. 

 Διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
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Διαχείριση Αποβλήτων

 Εντοπισμός περιβαλλοντικών πλευρών & επιπτώσεων των 
λειτουργιών του Ομίλου.

 Διαχωρισμός αποβλήτων ανά κατηγορία (Επικίνδυνα και μη). 

 Διαχωρισμός αποβλήτων ανά φύση (υγρά, στερεά, αέριες 
εκπομπές, θόρυβος).

 Διαχείριση ανάλογα με το είδος και τη φύση των αποβλήτων: 

 Επικίνδυνα Απόβλητα – εναλλακτικό καύσιμο στον ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ή 
καταστροφή στο εξωτερικό.

 Προτεραιότητα Ομίλου: 

 Περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση όλων των αποβλήτων.
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Αειφόρος Ανάπτυξη

 100% Αντικατάσταση Εταιρικού στόλου οχημάτων του Ομίλου με 
diesel.

 Βιοκλιματικός προσανατολισμός εγκαταστάσεων - με απώτερο στόχο 
100% «πράσινα κτίρια» για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών 
στέγασης.

 Προτεραιότητα Ομίλου: 

 Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας εργαζομένων.

 Ορθολογική Χρήση Φυσικών Πόρων.

 Προβολή Οικολογικής Συνείδησης Ομίλου σε συνδεδεμένα μέρη.

 Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος.
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Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Πίνακας 1. Στόχοι εξοικονόμησης φυσικών πόρων

Πίνακας 2. Στόχος αύξησης ποσοστού ανακυκλωθέντων στερεών αποβλήτων

Πίνακας 3. Πρόγραμμα αντικατάστασης βενζινοκίνητων οχημάτων από πετρελαιοκίνητα

Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Περιβαλλοντικές Προσεγγίσεις Βραχυπρόθεσμοι (1 έτος) Μεσοπρόθεσμοι (3 έτη) Μακροπρόθεσμοι (10 έτη)

Κατανάλωση Νερού Σταθεροποίηση 5% μείωση 10% μείωση

Κατανάλωση Φ.Α. 5% μείωση 10% μείωση 15% μείωση

Κατανάλωση Ηλεκτρικής

Ενέργειας 5% μείωση 10% μείωση 15% μείωση

Βραχυπρόθεσμος Στόχος 

(1 έτος) 2015

Μεσοπρόθεσμος Στόχος 

(3 έτη) 2017

Μακροπρόθεσμος Στόχος 

(10 έτη) 2024

Ποσοστό πετρελαιοκίνητων 

οχημάτων  σε σύνολο του στόλου 
10% 40% 80%
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Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων

 Ως Βιομηχανίες με ενεργή παραγωγή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, 

αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των 

Κατευθυντήριων Οδηγιών σε τομείς όπως:

 Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.

 Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης.

 Περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή 

της εταιρείας.

 Απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές 

διεργασίες.

 Ορθολογική χρήση ενέργειας.

 Βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων.
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Κατανάλωση νερού

 Σημαντικό στοιχείο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας: η παρακολούθηση της 

κατανάλωσης του νερού. 

 Αναγνώριση σημαντικής ποσότητας νερού που καταναλώνεται:

1. στις εγκαταστάσεις μας, εξαιτίας των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής, 

2. των αναγκών υγιεινής των υπαλλήλων και 

3. του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και εργαζομένων.

 Καταβάλλουμε προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης. 

 Παρακολουθούμε τις καταναλώσεις ανά Εταιρεία &

 Λαμβάνουμε μέτρα όπου απαιτείται.
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Μέτρα εξοικονόμησης νερού

 Τα κυριότερα μέτρα που έχουν λάβει από κοινού οι Εταιρείες για την 

εξοικονόμηση νερού είναι τα κατωτέρω:

 Η μείωση των πλύσεων του εξοπλισμού μέσω καλύτερου προγραμματισμού 

παραγωγής.

 Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθολογικής χρήσης 

του νερού για την αποφυγή σπατάλης.

 Η χρήση νέων τεχνολογιών και η τοποθέτηση αυτόματων συστημάτων ροής 

στις βρύσες των χώρων υγιεινής με φωτοκύτταρο, αντί για τις συμβατικές 

βρύσες, για μείωση της κατανάλωσης νερού.
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Κατανάλωση νερού
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Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

 Η προσεκτική χρήση φωτισμού, τόσο με τη χρήση τεχνολογιών, όπως οι 
αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί με φωτοκύτταρα, αντί για τη χρήση 
συμβατικών διακοπτών, όσο και με την εφαρμογή άλλων πρακτικών μεθόδων.

 Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας.

 Η χρήση οθονών νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 100% στο σύνολο των οθονών 
του Ομίλου.

 Η μείωση των αναγκών φωτισμού στους χώρους που λειτουργούν τα 
αυτοματοποιημένα μηχανήματα, τα οποία αναλαμβάνουν το 80% των 
εργασιών.

 Η προσαρμογή στις βάρδιες του προσωπικού, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασίας του να εκτελείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε περιόδους με 
μειωμένο όγκο εργασιών.
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Οι εγκαταστάσεις μας, Uni-Pharma

 Νέο Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής 9.500 τ.μ. – η μεγαλύτερη επένδυση στο 
φαρμακευτικό χώρο στην Ελλάδα τα τελευταία 2 έτη.

 Βιοκλιματικό Κτίριο - Πρότυπο στο είδος του:

1. Ενισχυμένη θερμομόνωση κτιριακού κελύφους από σκυρόδεμα.

2. Εξωτερική σκίαση υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό 
προσανατολισμό.

3. Βέλτιστη χρήση φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνητό φωτισμό.

4. Άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δημιουργία βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, 
με ανάκτηση και ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.
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Νέο Βιοκλιματικό Κτίριο UNI-PHARMA II

 Ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου κατά τη χειμερινή και τη 
θερινή περίοδο, με χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα για την προθέρμανση του 
αέρα τον χειμώνα και την προ-ψύξη του αέρα το καλοκαίρι.

 Υψηλής τεχνολογίας Συστήματα Παραγωγής, Συσκευασίας και Ποιοτικού Ελέγχου 
με βέλτιστη απόδοση.

 Παρακολούθηση και Έλεγχος Διαδικασιών Παραγωγής με νέα καινοτόμα 
ηλεκτρονικά συστήματα (ΒΜS).

 Όχι διακόπτες – όχι πρίζες – φωτοκύτταρα παντού ακόμα και στις βρύσες.

 «Πράσινο Κτίριο» με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση - Έπαινο 
Καλύτερου Πραγματοποιημένου Έργου των ετών 2011-2015 από «ΔΟΜΕΣ 
2016».
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Διαχείριση ενέργειας

 Η εφαρμογή νυχτερινού αερισμού στους χώρους παραγωγής- εργαστηρίων και 

γραφείων επιφέρει μείωση στο φορτίο ψύξης σε 19%.

 Με τη χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 

ενέργειας ως κατωτέρω:

 Στη θέρμανση κατά 15.3%.

 Στην ψύξη κατά 4.2%.

 Συνολικά, με την εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειακών μέτρων, 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση ως κατωτέρω:

 23.5% στο φορτίο θέρμανσης. 

 50,6% στο φορτίο ψύξης.
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Κατανάλωση ενέργειας
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Κατανάλωση Φυσικού Αερίου

 Σημαντικό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης: η αποδοτική χρήση και διαχείριση του 

Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

 Ο Όμιλος ΟΦΕΤ εφαρμόζει συστήματα ανίχνευσης διαρροής Φυσικού Αερίου 

στις εγκαταστάσεις του για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της 

χρήσης του Φυσικού Αερίου και για την αναφορά των σχετικών πληροφοριών 

με συστηματικό τρόπο.

 Το Φυσικό Αέριο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των κεντρικών 

συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ατμού που διαθέτουν οι 

εγκαταστάσεις. 
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Μέτρα εξοικονόμησης Φ.Α.

 Τοποθέτηση ανιχνευτών Φυσικού Αερίου στους χώρους των λεβητοστασίων και των 
ατμοπαραγωγών.

 Έλεγχος του δικτύου Φυσικού Αερίου για τυχόν διαρροές καθώς και των ανιχνευτών 
από πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη. 

 Βελτιστοποίηση λειτουργίας των ατμογεννητριών σε ώρες λειτουργίας (ίδιες ώρες 
λειτουργίας για κάθε γεννήτρια), καθώς και σε οικονομία φυσικού αερίου, όπως:

 Ενίσχυση της Δεξαμενής Τροφοδοσίας ύδατος, πλήρη στεγανοποίση του καπακιού, 
τοποθέτηση καινούργιου ενδεικτικού στάθμης και θερμομέτρου. 

 Τοποθέτηση αυτοματισμού ελέγχου της στάθμης ύδατος στη Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού 
των ατμογεννητριών και ηλεκτροβάνας με επενεργητή για την πλήρωση αυτής με 
συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος όταν απαιτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 

 Τοποθέτηση αυτοματισμού για τον παραλληλισμό λειτουργίας των δύο ατμογεννητριών, 
ώστε να επιτυγχάνεται αυτόματη είσοδο στο δίκτυο ατμού της δεύτερης ατμογεννήτριας
μόνο όταν είναι αναγκαίο βάσει ζήτησης ατμού. 
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Κατανάλωση Φ.Α.
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Ανακύκλωση

 Χαρτί
 Πλαστικό

 Γυαλί
 Αλουμίνιο
 Ξύλο

 Μπαταρίες (Αφής)
 Παλαιές Ηλεκτρονικές Συσκευές
 Μελάνια εκτυπωτών & τόνερ (XEROX S.A.)

 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.)

 100% ανακύκλωση όλων των στερεών μη επικίνδυνων 
αποβλήτων.
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Νέο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

Διαχωρισμός στερεών αποβλήτων ανά είδος (χαρτί, 
πλαστικό, αλουμίνιο & γυαλί) & Ανακύκλωση με 
ανταποδοτικό όφελος για τον Όμιλο

Κίτρινο: Χαρτί
Πράσινο: Πλαστικό & νάυλον
Μπλε: Αλουμίνιο
Κόκκινο: Γυαλί
Καφέ: Ξύλο
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Νέο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

Μαρία Λιόκαλου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

Πριν:                                         Μετά:

 Κανένας διαχωρισμός αποβλήτων   Διαχωρισμός αποβλήτων ανά είδος

 Ανακύκλωση στο Δήμο                   Ανακύκλωση με Ειδικό Φορέα Διαχείρισης

 Ανταποδοτικό όφελος: 0                Όφελος: 1000 Ευρώ το μήνα ανά Εταιρεία

 Περιβαλλοντική συνείδηση: 0         Περιβαλλοντική συνείδηση: συνεχώς αυξανόμενη

 Συνεχής εκπαίδευση για αφύπνιση οικολογικής συνείδησης 
εργαζομένων.



Ανακυκλώνουμε ακόμα και καπάκια για την αγορά 

αμαξιδίου ΑΜΕΑ για τη μητέρα 1 συναδέλφου.



Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων
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Περιβαλλοντικά Υπεύθυνοι για το Παρόν -

Πρωτοπόροι για το Μέλλον 

UNI-PHARMA ΙII
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Eυχαριστούμε πολύ!

Λιόκαλου Μαρία

Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότηας, Περιβάλλοντος, 

Υγείας και Ασφάλειας

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA
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Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας!


