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Κ Α ΣΕ Τ Θ Τ Ν Σ ΗΡ Ι Ε Α Ρ Υ Ε
Η Εηαιρεία…………………………………………………………………………….. μέλος ηοσ
σνδέζμοσ Ελληνικών Υημικών Βιομητανιών, δεζκεύεηαη λα εθαρκόζεη ηο Πρόγρακκα
Τπεύθσνη Φρονηίδα για ηο Περιβάλλον κέζα από ηης αθόιοσζες αρτές:
1. Το Περηβάιιολ, ε Υγηεηλή θαη ε Αζθάιεηα εργαζίας αποηειούλ αθέραηο κέρος ηες ζσλοιηθής
ποιηηηθής ηες εηαηρίας κας.
2. Οιόθιερο ηο προζωπηθό ηες εηαηρείας, ζε όια ηα επίπεδα, είλαη ελ γλώζεη ηωλ αρτώλ
ασηώλ θαη ηης εθαρκόδεη ζε θάζε παραγωγηθή θαη εκπορηθή δραζηερηόηεηά ηοσ.
3. Μέρηκλά κας είλαη ε ζσλετής βειηίωζε ηες επίδοζής κας ζε όια ηα ζέκαηα ζτεηηθά κε ηο
Περηβάιιολ, ηελ Υγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ηες εργαζίας.
4. Παράγοσκε θαη δηαθηλούκε ηα προϊόληα εθείλα ποσ κας εγγσώληαη αζθαιή θαη
περηβαιιοληηθά ζωζηή παραγωγηθή δηαδηθαζία, κεηαθορά, τρήζε θαη απόζεζε.
5. Λεηηοσργούκε ηα εργοζηάζηα θαη ηης εγθαηαζηάζεης κας έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος θαη ε προζηαζία ηες σγείας θαη αζθάιεηας ηοσ προζωπηθού
κας θαη ηοσ θοηλού.
6. Παρέτοσκε ζηης Αρτές, ζηοσς θοηλωληθούς κας εηαίροσς, ζηοσς πειάηες κας θαη ζηο
προζωπηθό κας πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηελ Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηωλ προϊόληωλ θαη ηωλ
εγθαηαζηάζεώλ κας, θαζώς θαη κε ηης περηβαιιοληηθές κας επηδόζεης.
7. Παρέτοσκε πιεροθορίες προς ηοσς πειάηες θαη ηοσς ζσλεργάηες κας, ποσ ζηοτεύοσλ ζηελ
αζθαιή κεηαθορά, τρήζε θαη απόζεζε ηωλ τεκηθώλ προϊόληωλ θαη ζηελ προζηαζία ηοσ
περηβάιιοληος.
8. Σσλεργαδόκαζηε κε ηοσς προκεζεσηές κας προθεηκέλοσ λα αλαπηστζούλ παρόκοηες
πραθηηθές γηα θαιή περηβαιιοληηθή δηατείρηζε θαη αζθαιή κεηαθορά ηωλ προϊόληωλ.
9. Υποζηερίδοσκε ηελ Έρεσλα γηα ηελ επίδραζε ποσ έτοσλ ε παραγωγηθή δηαδηθαζία, ηα
προϊόληα κας θαη ηα απορρίκκαηά ηοσς ζηο περηβάιιολ, ζηελ σγεία θαη ζηελ αζθάιεηα ηωλ
εργαδοκέλωλ.
10.Υηοζεηούκε ηης αρτές ηες Υπεύζσλες Φροληίδας γηα ηο Περηβάιιολ θαη ηης προάγοσκε,
βοεζώληας κε ηης εκπεηρίες κας θαη άιιες εηαηρείες ποσ παράγοσλ, κεηαθέροσλ,
τρεζηκοποηούλ ή αποζέηοσλ τεκηθά προϊόληα.
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