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SUSTCHEM ENGINEERING

Σ

ήµερα, 10 χρόνια από την ίδρυση της SustChem Engineering, το όραµά µας για την ανάδειξή της ως έναν ολοκληρωµένο πάροχο
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκπληρώνεται, εντείνοντας την προσπάθειά µας για την επίτευξη ακόµη υψηλότερων στόχων.
Η SustChem Engineering, στελεχωµένη µε νέους σε ηλικία και άριστα εκπαιδευµένους επιστήµονες Χηµικούς, Χηµικούς
Μηχανικούς, Τοξικολόγους, Γεωπόνους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ενεργειακούς Μηχανικούς, Επιστήµονες Υγείας και
∆ιοικητικό Προσωπικό και σε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες, Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και εργαστήρια, καλύπτει την παροχή όλων των απαιτούµενων υπηρεσιών λειτουργίας, κάθε µεγέθους δραστηριότητας (µικρές, µεσαίες, µεγάλες και πολυεθνικές
εταιρείες) του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα.
Η SustChem Engineering, καλύπτει ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν τόσο την εγκατάσταση και τη λειτουργία µιας επιχείρησης, όσο την κυκλοφορία των προϊόντων της. Με σηµαντική γνώση και εµπειρία στο σχεδιασµό
εγκαταστάσεων, στις περιβαλλοντικές µελέτες, στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, στη πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, έχει
επεκτείνει τις υπηρεσίες της, στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης όπως το ISO 50001. Παρέχει
οργανωµένες χηµικές υπηρεσίες, που ικανοποιούν τόσο τις οριζόντιες απαιτήσεις των κανονισµών REACH/CLP και όλης της συνοδού
νοµοθεσίας, όσο και τις απαιτήσεις κυκλοφορίας των προϊόντων, όπως καθαριστικών, βιοκτόνων, φυτοπροστατευτικών, λιπασµάτων,
ηλεκτρονικών τσιγάρων, φαρµακευτικών, βιοκαυσίµων, ιατροτεχνολογικών και άλλων προϊόντων. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην
πιστοποίηση των προϊόντων τους µε CE, Eco Label, Carbon Neutral Footprint & Water Footprint, προωθώντας την προσπάθεια των
επιχειρήσεων στις διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς.
Τρείς βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι µας εµπιστεύονται την εκπροσώπηση των συµφερόντων τους. Επενδύουµε σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
µετρητικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µε σκοπό τη παρακολούθηση των εξελίξεων. Η SustChem Engineering είναι πιστοποιηµένη µε
συστήµατα διαχείρισης ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, είναι αδειοδοτηµένη ως ΕΞΥΠΠ, καθώς και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).
Η αρχή της δεύτερης δεκαετίας, µας βρίσκει αντιµέτωπους µε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον και πολλές προκλήσεις. Όλοι εµείς στη
SustChem Engineering µε όπλα τη γνώση και την εµπειρία, καθώς και µέσα από καινοτοµικές προσεγγίσεις, έχουµε σαν στόχο την
ενίσχυση της παρουσίας µας στις ξένες αγορές, την προσαρµογή στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των πελατών µας και τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό των λειτουργιών µας.
Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε στην εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλουν οι πελάτες µας.

Σε πείσµα των καιρών, στοχεύουµε, προσπαθούµε, πετυχαίνουµε!
A. Σκαρλάτος

Π.Μπραϊµιώτης

ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

 Η ύπαρξη σταθερού δικτύου εξειδικευµένων συνεργατών, κατάλληλων
λογισµικών και εργαστηριακού εξοπλισµού µετρήσεων

2013

 Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού προγράµµατος
READ (Safety Health Environment) µε
τη συνεισφορά του χρηµατοδοτικού
µέσου LIFE της Ε.Ε.

 Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών
 Η δυνατότητα επί τόπου επίσκεψης για την κάλυψη των αναγκών
του κάθε πελάτη

 Συµµετοχή στο πρόγραµµα ∆ηµιουργώ

 Οι σχέσεις εµπιστοσύνης µε τις Αρµόδιες Αρχές για την υποστήριξη

- Ερευνώ - Καινοτοµώ

δραστηριότητες την περιβαλλοντική αδειοδότηση και
εφαρµογή του Κανονισµού REACH 1907/2006/ΕΚ

Τεχνική Υποστήριξη του Συνδέσµου Ελληνικών

κευση στη διενέργεια περιβαλλοντικών
µετρήσεων

 Η εµπεριστατωµένη γνώση των θεµάτων που σχετίζονται µε την εθνική

 Οργάνωση και διαχείριση συµπράξεων

 Η δυνατότητα διαρκούς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς

και διεθνή νοµοθεσία

τις επιχειρήσεις σε όλα τα θέµατα που άπτονται της λειτουργίας αυτών.

καταχώρησης REACH (Consortium
Management)

Χηµικών Βιοµηχανιών (ΣΕΧΒ)

 Πιστοποίηση µε το πρότυπο ISO 9001:2008 για
τη ∆ιαχείριση Ποιότητας & ISO 14001:2008 για
την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση

τοµέα της Χηµικής Νοµοθεσίας
και στη σύνταξη ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας σε πάνω από
25 γλώσσες

 Επέκταση σε χώρο γραφείων 440 τ.µ.
 Είσοδος στην αγορά πιστοποίησης βιοκαυσίµων
και βιορευστών (Renewable Energy Directive)
και σχεδιασµός εγκαταστάσεων ΑΠΕ

2015

SDS

2008

 Επέκταση δραστηριοτήτων στον

Εδραίωση σε νέους τοµείς χηµικής βιο-

2009

2014

 Ίδρυση της SustChem Engineering µε κύριες

2007

των επιχειρήσεων σε ενδεχόµενους ελέγχους

 ∆ηµιουργία εργαστηρίου και εξειδί-

µηχανίας, όπως λιπάσµατα, καλλυντικά,
απορρυπαντικά κ.α.

 Ανάπτυξη συστηµάτων

φαρµακοεπαγρύπνησης

 Σύνταξη φακέλου και κλινική αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 ∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών σεµιναρίων σε πάνω από δέκα πόλεις
της Ελλάδας σχετικά µε την Ασφάλεια & Υγιεινή στο χώρο εργασίας, τη Χηµική και
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

 Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

SQAS και Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων

 Σύνταξη φακέλων καταχώρησης Βιοκτόνων

 Εδραίωση στον κλάδο ηλεκτρονικού τσιγάρου και κοινοποίηση προϊόντων στην
Ε.Ε (TPD Notification)

 Τεχνική υποστήριξη του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού
Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ)

 Είσοδος στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

2011

Πιστοποίηση ως SAP National Experts
for Hazard Communication σε Ελλάδα
και Κύπρο

 Επέκταση δραστηριοτήτων σε Αµερικάνικη και Ασιατική Ήπειρο

Επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλες
ευρωπαϊκές αγορές

2017

 Εγγραφή στο µητρώο ΕΞΥΠΠ

 Εκπόνηση µελετών ανάλυσης κύκλου

€

ζωής προϊόντων και µέτρησης ανθρακικού
και υδατικού αποτυπώµατος

 ∆ιαχείριση πιστοποιήσεων Εγκεκριµένου
Οικονοµικού Φορέα, ΑΕΟ

2012

 Εκσυγχρονισµός εργαστηρίου µε κατάλληλο εξοπλισµό
 Πιστοποίηση του στελεχιακού δυναµικού ως ενεργειακοί ελεγκτές
 Πιστοποίηση µεγάλων επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου σύµφωνα µε πρότυπο ISO 50001
 Επαναπιστοποίηση σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2015 & 14001:2015
 Σύνταξη φακέλου φαρµάκου µέσω eCTO µορφώτυπου

2016

 Ένταξη υπηρεσιών Πιστοποιήσεων ISO &

2010

 Αδειοδότηση σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH (REACH Authorisation)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• Σχεδιασµός Κτιριακών Εγκαταστάσεων
• ∆ιαστασιολόγηση Εξοπλισµού
• Βελτιστοποίηση Λειτουργίας
• Ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής
προϊόντων

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

• ΜΠΕ
• ΠΠ∆
• Άδεια εγκατάστασης & Λειτουργίας
• Πυρασφάλεια
• SEVESO
• Ειδικές Άδειες παραγωγής
(βιοκτόνα, καλλυντικά κτλ.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Ενεργειακοί Έλεγχοι & Συστήµατα Ενεργειακής
∆ιαχείρισης
• Μελέτες Εξοικονόµησης Ενέργειας
• Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ
• Net-metering
• Χρηµατοδότηση και διαχείριση έργων ενεργειακών παρεµβάσεων ενεργητικής αποδοτικότητας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Αειφορία Βιοκαυσίµων
• Carbon Footprint
• Water Footprint
• Life-Cycle Assessment (LCA)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

• Χηµικοί παράγοντες
• Αέριες εκποµπές
• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
• Ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος
• Απώλειες θερµότητας

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Αναπτυξιακός νόµος - ΕΣΠΑ
• Horizon 2020
• LIFE+
• Erasmus+

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

• Μελέτες ATEX
• ΕΞΥΠΠ
• GMP

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• ΗΜΑ
• Μελέτη Επαναχρησιµοποίησης αποβλήτων
• Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

• ISO 9001, 14001, 50001, 26000
• CE Marking
• European Ecolabel
• Corporate Social Responsibility
• Authorised Economic Operator (AEO)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- ΟΥΣΙΕΣ
• REACH:
Καταχώρηση
& Αδειοδότηση
• CLP: Ταξινόµηση
& Επισήµανση
• ∆ελτία ∆εδοµένων
Ασφαλείας (SDS)
• Έλεγχος
συσκευασίας
• Κέντρο
∆ηλητηριάσεων

ΒΙΟΚΤΟΝΑ
• Έγκριση βιοκτόνων
(χώρες ΕΕ & τρίτες
χώρες)
• Υπηρεσίες BPR
• Κατεργασµένα
αντικείµενα
• Καταχώριση στο
άρθρο 95
• Άδεια παραγωγής
Βιοκτόνων
• Έλεγχος
επισήµανσης
• Εγγραφή
στο µητρώο
βιοµηχανιών
και βιοτεχνιών
γεωργικών
φαρµάκων

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ –
Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
- ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ
• Αδειοδότηση
Λιπασµάτων
• Έλεγχος
επισήµανσης &
µελέτη ταξινόµησης
• Προσδιορισµός
λιπάσµατος ΕΚ
• ∆ελτία ∆εδοµένων
Ασφαλείας (SDS)
• Συµµόρφωση
µε την χηµική
νοµοθεσία

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
• Φάκελος
Φυτοπροστατευτικού
• Έλεγχος
επισήµανσης
• Υπολειµµατικότητα
• Συµµόρφωση
µε τους Κανόνες
Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής
• Καλλιέργειες
Εθνικής Σηµασίας
και Καλλιέργειες
ήσσονος Σηµασίας

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ –
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
• Συµµόρφωση µε
τον Κανονισµό
648/2004/ΕΚ
• Έλεγχος
επισήµανσης
• Καταχώρηση
στο Κέντρο
∆ηλητηριάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΤΣΙΓΑΡΑ
• Συµµόρφωση
e-liquids µε Οδηγία
2014/40 (TPD) και τις
εναρµονίσεις της
• Φάκελος
Κοινοποίησης
EU-CEG
• Συµµόρφωση
αρωµάτων µε
χηµική νοµοθεσία
• Έλεγχος
επισήµανσης και
συσκευασίας

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
• Safety Assessment
• PIF – Φάκελοι
Καλλυντικών
• CPNP
• Έλεγχος
επισήµανσης
• Εργαστηριακές
∆οκιµές
• Άδεια παραγωγής
καλλυντικών & ISO
22716

ΤΡΟΦΙΜΑ
• Έλεγχος
Επισήµανσης
• Υπολογισµός
∆ιατροφικής Αξίας
• HACCP, ISO 22000

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
• ∆ηµιουργία
Λογαριασµού ΕΟΦ
• Σύνταξη και υποβολή
φακέλου
• Έλεγχος επισήµανσης
• Άδεια δυνατότητας
παραγωγής

ΜEΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
• SQAS
• ΣΑΜΕΕ
• ISO 28001
• Emergency Response
SustCare

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
• Υπηρεσίες QPPV (24hr)
• SDEA
• Σύστηµα PV (PSMF)
• SOPs (σύνταξη,
αναθεώρηση)

ΦΑΡΜΑΚA –
RISK ASSESSMENT
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση
δραστικών ουσιών
• Εισαγωγή Φαρµάκων
(XEVMPD)
• Signal Management
• ∆ιαχείριση ICSRS
• Συγγραφή PSUR
• Risk Management Plan
• Φάκελος Φαρµάκου
• Υπολογισµός Επιτρεπόµενης
Ηµερήσιας Έκθεσης - PDE

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
• Φάκελοι Κλάσης
Ι, ΙΙα, ΙΙβ, III
• Προετοιµασία
φυλλαδίου οδηγιών
χρήσης
• Έλεγχος
επισήµανσης
• Πιστοποίηση CE
• ISO 13485
• Καλές πρακτικές
διανοµής
• Άδεια δυνατότητας
παραγωγής

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΡΘΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ
Η SUSTCHEM ENGINEERING
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

• Τον πλήρη σχεδιασµό εγκαταστάσεων

Η SustChem Engineering στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας:

• Την Αδειοδότηση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
 Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης
 Έκδοση Άδειας Λειτουργίας
 Μελέτη πυρασφάλειας
 Μελέτη SEVESO
• Τη µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
(ΜΕΕΚ) και ΑΤΕΧ, έχοντας ως κύριο µέληµα
τη διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων
και της προστασίας της επιχείρησης
• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού
Εργασίας (ΕΞΥΠΠ)
• Υπηρεσίες Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς
Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) και
συµβουλευτική υποστήριξη, για την οδική,
θαλάσσια, σιδηροδροµική και αεροπορική
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR,
IMDG, IATA)

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Οι υπηρεσίες της SUSTCHEM ΕΞΥΠΠ καλύπτουν
πανελλαδικά τα θέµατα που σχετίζονται µε την
Ασφάλεια και Υγιεινή στους εργασιακούς χώρους ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων ,
παρέχοντας υπηρεσίες :
• Τεχνικού Ασφαλείας & Γιατρού εργασίας
• Mελέτη του χηµικού κινδύνου µε αξιοποίηση
των e-SDS και ηλεκτρονικών tools.
• Εξειδίκευση στην ασφάλεια των χηµικών
εργαστηρίων.
• Μελέτης συµβατότητας χηµικών προϊόντων
για την ασφαλή συναποθήκευση.
• Μετρήσεων επιβαρυντικών παραγόντων
στους εργασιακούς χώρους.
• Eκπαίδευσης µε ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια,
webinars κλπ.
• Εφαρµογής του πρωτοποριακού προγράµµατος
READ (life-read.gr).

∆ΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ:
1.Όργανα Αναρρόφησης αέρα
2.Ολοκληρωτικό ηχόµετρο
3.Ηχοδοσίµετρα
4.Ψηφιακό φωτόµετρο
5.Μετρητή του δείκτη WBGT
6.Ελεγκτές γείωσης κ.α.
παρέχουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης
κινδύνων, ως εταιρεία ΕΞΥΠΠ.

•∆ιενεργεί προκαταρκτικό προσδιορισµό των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων της επιχείρησης
•Συντάσσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•Αναλαµβάνει µετρήσεις και αναλύσεις, µε σκοπό το προσδιορισµό
αέριων ρύπων και συγκεντρώσεων χηµικών παραγόντων
•∆ιεξάγει Ενεργειακούς ελέγχους, µε σκοπό την απόκτηση επαρκούς
γνώσης για το υφιστάµενο ενεργειακό ισοζύγιο µιας επιχείρησης, µε
την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικά
αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας
•Εκπονεί µελέτες εξοικονόµησης ενέργειας, περιλαµβάνοντας
οργανωµένες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες δράσεις σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

ΠΑΡΑΓΕΤE ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ,
ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ;

Μπορούµε µαζί να διασφαλίσουµε
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων
σας εφαρµόζοντας τις καλές
πρακτικές παραγωγής (GMP).

Αντίστοιχα στον τοµέα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διαχείρισης αποβλήτων
η SustChem Engineering αναλαµβάνει µελέτες επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, την εκπόνηση ειδικών οικολογικών µελετών για
προστατευόµενες περιοχές (NATURA), την κατάρτιση ετήσιων αναφορών VOCs
και προγράµµατος EPER, την ετήσια καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και την έκδοση Άδειών συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων
και µη επικίνδυνων αποβλήτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLP
Συµµόρφωση των προϊόντων των επιχειρήσεων µε τον κανονισµό CLP και τις σχετικές εθνικές νοµοθεσίες

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΧΉΜΙΚΩΝ
Η SustChem Engineering, διαθέτοντας
πολυετή εµπειρία στον κλάδο των χηµικών
βιοµηχανιών, προσφέρει υπηρεσίες που
καλύπτουν όλο το φάσµα της αλυσίδας
εφοδιασµού, όπως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH
1907/2006 /ΕΚ
• REACH REGISTRATION
Σύνταξη και υποβολή φακέλου καταχώρισης
• Εκπόνηση µελετών χηµικής ασφάλειας
(CSR) και σεναρίων έκθεσης (Exposure
scenarios) µε βάση τον κύκλο ζωής του
προϊόντος
• REACH AUTHORIZATION
Κοινοποίηση και σύνταξη φακέλου
αδειοδότησης ουσιών
• Υπηρεσία ONLY REPRESENTATIVE
• REACH AUDIT και Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες
∆ιαγνωστικός έλεγχος για την εµπλοκή
των επιχειρήσεων µε τις διατάξεις του
Κανονισµού REACH
• Εκπαίδευση εµπλεκόµενων στελεχών

Επικοινωνήστε µαζί µας για
τον άµεσο προσδιορισµό
των υποχρεώσεών της επιχείρησης σας στην αλυσίδα
εφοδιασµού.

• Προσδιορισµός του ρόλου και των υποχρεώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα
• Ταξινόµηση και Επισήµανση χηµικών προϊόντων
• Εκπόνηση Μελέτης επικινδυνότητας
• Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόµησης και επισήµανσης (Classification & Labelling Inventory) του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικού Προϊόντων (ECHA)
• Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους

Από την 1η Ιουνίου 2018 απαγορεύεται
η παραγωγή και η εισαγωγή ουσιών σε
ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως σε:
• καθαρή µορφή
• µείγµατα
• αντικείµενα (συγκεκριµένες περιπτώσεις )
οι οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί βάσει
του Κανονισµού REACH 1907/2006/ΕΚ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• Ηλεκτρονικά τσιγάρα και
υγρά αναπλήρωσής
• Λιπάσµατα
• Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα
• Βιοκτόνα
• Καθαριστικά
• Λιπαντικά
• Τρόφιµα
• Καλλυντικά
• Προϊόντα περιποίησης Αυτοκινήτου

∆ΕΛΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Σύνταξη και ∆ιαχείριση ∆ελτίων ∆εδοµένων
Ασφαλείας (SDS)
• ∆υνατότητα έκδοσης σε πάνω από 25 γλώσσες
• Σύνταξη εκτεταµένων ∆ελτίων ∆εδοµένων
Ασφαλείας (eSDS)
• Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης (Exposure
Scenarios)

ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ?
Αναλαµβάνουµε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να µπορέσετε να τοποθετήσετε
σύννοµα τα προϊόντα σας στις αγορές εντός
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Για τα καλλυντικά ισχύει το Καν. 1223/2009, ο οποίος
ορίζει τις απαιτήσεις για τη νόµιµη κυκλοφορία τους.
Η SustChem Engineering αναλαµβάνει να σας υποστηρίξει στο σύνολο των υποχρεώσεων. Συγκερκιµένα:
• Προετοιµασία Safety Assessment
• CPNP γνωστοποίηση
• Προετοιµασία φακέλου PIF
• Εκτέλεση απαιτούµενων αναλύσεων
• Έλεγχος και προσδιορισµός επισήµανσης
• ISO 22716 & Αδειότηση Εγκατάστασης για τη παραγωγή
Καλλυντικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
Έλεγχος νοµιµότητας νικοτινούχων υγρών αναπλήρωσης και συσκευών µε την Οδηγία 2014/40(ΕΚ) και
τις εναρµονίσεις της.
Η SustChem Engineering αναλαµβάνει την κοινοποίηση
προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ευρωπαϊκή
Ηλεκτρονική πλατφόρµα EU-CEG (TPD Notification),
τον προσδιορισµός των στοιχείων της επισήµανσης,
της συσκευασίας και του συνοδευτικού φυλλαδίου,
έκδοση ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS) και την
καταχώρηση στο κέντρο δηλητηριάσεων.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα λιπάσµατα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
τα λιπάσµατα ΕΚ, όπως περιγράφονται από Καν.
2003/2003 και τα λιπάσµατα Νέου Τύπου (οργανικά,
ανόργανα, οργανοανόργανα) που υπόκεινται σε
εθνικές διατάξεις.
Η Sustchem Engineering αναλαµβάνει την συλλογή
των απαραίτητων δεδοµένων, την επικοινωνία µε τους
προµηθευτές, τη συγκρότηση του τεχνικού φακέλου, τη
µελέτη ταξινόµησης, την έκδοση του ∆ελτίου ∆εδοµένων
Ασφαλείας (SDS), τον προσδιορισµό της επισήµανσης,
την καταχώρηση στο κέντρο δηλητηριάσεων και την
τελική κατάθεση φακέλου και παρακολούθηση του
µέχρι την έκδοση της άδειας.

Τα συµπληρώµατα διατροφής και τα τρόφιµα ειδικής
διατροφής ελέγχονται από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (ΕΟΦ).
H SustChem Engineering αναλαµβάνει τη δηµιουργία
ηλεκτρονικού λογαριασµού στην πύλη του ΕΟΦ, τη
σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου, τον
έλεγχο της επισήµανσης και την κατάλληλη υποστήριξη στις διαφηµιστικές καµπάνιες. Για τη παραγωγή
των προϊόντων απαιτείται ειδική άδεια από τον ΕΟΦ.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΡΟΝΟ.
Η γνώση και η εµπειρία του προσωπικού µας στις συνεχείς εξελίξεις της νοµοθεσίας, διασφαλίζει
την έγκαιρη ενηµέρωσή σας στο
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία
στην επιχείρησή σας.

ΤΡΟΦΙΜΑ
Η SustChem Engineering αναλαµβάνει την επισήµανση τροφίµων σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1169/2011. Ο Κανονισµός θεσπίζει τις γενικές αρχές,
τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις
πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα τη γενική
και διατροφική επισήµανση.
Οι υπηρεσίες µας σχετικά µε τα τρόφιµα καλύπτουν:
• Γενικούς κανόνες για την επισήµανση των τροφίµων
(οριζόντια νοµοθεσία)
• Κανόνες για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων,
π.χ. ελαιόλαδο, σοκολάτα (κάθετη νοµοθεσία)
• ISO 20000 (HACCP): Συστήµατα ∆ιαχείρισης και
ασφάλειας τροφίµων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE
H SustChem Engineering διαθέτει πολυετή
εµπειρία στην πιστοποίηση προϊόντων µε
σήµανση CE (CE Marking), από ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό µέχρι και εκρηκτικές ύλες

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ

Η SustChem Engineering πλαισιωµένη από υψηλού επιπέδου επιστήµονες,
έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στο συνεχώς µεταβαλλόµενο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Προωθεί την ανάπτυξη συστηµάτων
διαχείρισης όπως:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001
Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης - ISO 14001
Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου - EMAS
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων - Ανάλυση Κίνδυνων και
Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP) - ISO 22000
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001
Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης και πιστοποίησης της αειφορίας
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ενέργειας - ISO 50001
Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική στις Εταιρείες Καλλυντικών - ISO 22716
Ορθή Πρακτική στη ∆ιανοµή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύµφωνα
µε την ΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004
Προϊόντα για ιατρική χρήση - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας ISO 13485
Πιστοποίηση Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα – AEO
Συστήµατα ∆ιαχείρισης για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και
διακριβώσεων - ISO 17025
Εταιρική Υπευθυνότητα - SA 8000
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ISO 26000
Υλικά πρωτογενούς συσκευασίας για ιατρικά είδη – Ειδικές απαιτήσεις
για την εφαρµογή του ISO 9001:2008, µε αναφορά στην Ορθή Βιοµηχανική
Πρακτική (GMP) - ISO 15378
Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αγροτουρισµού ISO 1417
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ρίσκου - ISO 31000
Υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης – Συστήµατα διαχείρισης της
ποιότητας - EN 15224

Η πιστοποίηση των προϊόντων ή
υπηρεσιών µε το οικολογικό σήµα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eco Label)
δηµιουργεί σηµαντικά οφέλη σε µία
επιχείρηση όπως:
• ∆ιασφάλιση πρόσβασης στις οικολογικά ευαίσθητες/ απαιτητικές αγορές
• Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τα προϊόντα/υπηρεσίες
• Ουσιαστική συµβολή στη στρατηγική
Κοινωνικής Ευθύνης
• Υποστήριξη του Πράσινου Μάρκετινγκ
• Θωράκιση ενάντια στην "Πράσινη
Εξαπάτηση" (Greenwashing)

Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης και Προστατευόµενης
Γεωγραφικής Ένδειξης
Ελληνικό Σήµα – Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/Α/2012)
Oικολογικό σήµα ποιότητας για τουριστικές µονάδες (GreenKey)
Ιατρικά εργαστήρια – Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας -ISO 15189
Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας – ISO 39001
Αειφορική ∆ασική ∆ιαχείριση – FSC/PEFC
∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου
χαρακτήρα – ΕΛΟΤ 1429
Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα – ISO 28000
Υπηρεσίες διαχείρισης Παρασίτων και Επιβλαβών οργανισµών –
EN 16636
Safety & Quality Assessment System – SQAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πιστοποίηση Προϊόντων και Σήµανση CE
Πιστοποίηση AdBlue –ISO 22241
Πιστοποίηση προϊόντων µε το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα – Eco Label
Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων
σε Αστέρια και Κλειδιά
Θέµατα απαλλαγής ΕΦΚ σε βιοµηχανικά προϊόντα (∆ιαλύτες, Οινόπνευµα,
Ηλεκτρονικά Τσιγάρα)

BUSINESS INTELLIGENCE
Οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες που σας προσφέρουµε επιλέγονται πάντα
µε βάση τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης και τη µεγιστοποίηση της
προστιθέµενης αξίας.
Συνεργαζόµαστε µε δεκάδες Εργαστήρια Ελέγχων και Φορείς Επιθεώρησης, Κρατικούς και µη φορείς, Οργανισµούς Τεχνικών Ελέγχων σε Ελλάδα,
Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η Αειφόρα ανάπτυξη αποτελεί ένα σύνολο από πολιτικές και ενέργειες που στοχεύουν στην
ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω διάφορων αναλύσεων,
όπως ανάλυση κόστους – όφελους (Cost-Benefit Analysis, COBA), αλλά και µέσω ανάπτυξης
περιβαλλοντικών πολιτικών και ορθών οικολογικών πρακτικών.
Η SustChem Engineering προσφέρει ένα ολοκληρωµένο σύνολο υπηρεσιών βιώσιµης ανάπτυξης και αειφορίας, όπως:
•Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών, βάσει των αναγνωρισµένων από την Ε.Ε. πρότυπων και εθελοντικών συστηµάτων πιστοποίησης (ISCC, 2BSvs, REDCert
κ.λπ.) ή ενσωµάτωση διαδικασιών και νοµοθετικών απαιτήσεων σε υφιστάµενα συστήµατα
διαχείρισης επιχειρήσεων
•Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων (Life Cycle Assessment) και υπολογισµός εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου (GHG Emissions) σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (καλλιέργεια
ενεργειακών φυτών, παραγωγή φυτικών ελαίων – βιοκαυσίµων – βιορευστών, συλλογή και
διαχείριση αποβλήτων, µεταφορά και διανοµή)
•Εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων στελεχών της επιχείρησης στα θέµατα αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών
•Προετοιµασία επιχείρησης για λήψη πιστοποίησης από αναγνωρισµένους φορείς
•Αποτύπωµα Άνθρακα
Αποτίµηση εκποµπών CO2 (Carbon assessment) µε µετρητές, αισθητήρες ή υπολογιστικά
µε χρήση κατάλληλων βιβλιογραφικών συντελεστών και λογισµικού
Μείωση εκποµπών CO2 (Carbon reducing) µε πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε εκπαίδευση προσωπικού και εφαρµογή νέων πολιτικών
Αντιστάθµιση εκποµπών CO2 (Carbon offsetting), δηλαδή «µηδενισµός» του ανθρακικού
αποτυπώµατος που τυχόν αποµένει µετά τη µείωση
•Υδατικό Αποτύπωµα
Μείωση κατανάλωσης νερού και κόστους
Αύξηση αποδοτικότητας (οικο-αποδοτικότητα)
Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ
ΑΞΙΑ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ηµιουργώντας µια πολιτική ΕΚΕ η επιχείρηση επενδύει στην στερέωση
της θέσης της τόσο στην κοινωνία όσο και στην αλυσίδα εφοδιασµού.
Η SustChem Engineering υποστηρίζει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για δηµιουργία ενός εταιρικού κοινωνικού προφίλ παρέχοντας
υπηρεσίες όπως:
•∆ηµιουργία Απολογισµού ΕΚΕ
•Ανάπτυξη Στρατηγικής Υπεύθυνης Επικοινωνίας
•Συµµετοχή των επιχειρήσεων στην κοινωνική πρόοδο
•Σύνταξη Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισµού (ΕΚΑ)
Η SustChem Engineering προωθεί πολιτικές βιωσιµότητας στον πυρήνα
των επιχειρήσεων µε µελέτες Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis),
αναλύσεις Κενών (Gap Analysis), µελέτες ανάπτυξης Στρατηγικής
Βιωσιµότητας, και το σχεδιασµό Προγραµµάτων Βιωσιµότητας.

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις που διακινούν
ή παράγουν φαρµακευτικά προϊόντα,
υποχρεούνται να διαθέτουν σύστηµα
φαρµακοεπαγρύπνησης για συλλογή
δεδοµένων ασφαλείας και τυχόν
ανεπιθύµητων ενεργειών.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η SustChem Engineering παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για συµµόρφωση µε την τρέχουσα νοµοθεσία και τη συντήρηση συστήµατος Φαρµακοεπαγρύπνησης. Εκπαιδεύει το προσωπικό της επιχείρησης, µε σκοπό να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις.
•Παροχή υπεύθυνου ατόµου για τη φαρµακοεπαγρύπνηση (QPPV), 24h
•Εγγραφή επιχείρησης στην ηλεκτρονική βάση της Eudravigilance
•Σύνταξη και συντήρηση του αρχείου του Συστήµατος της Φαρµακοεπαγρύπνησης (PSMF)
•Προετοιµασία και σύνταξη απαραίτητων πρότυπων διαδικασιών, SOPs (Standard
Operating Procedures)
•Επίβλεψη και καταχώρηση όλων των συµβάσεων φαρµακοεπαγρύπνησης
(Safety Data Exchange Agreements)
•∆ιαχείριση της ηλεκτρονικής βάσης της Eudravigilance από πιστοποιηµένο
προσωπικό, για την καταχώρηση αναφορών ασφαλείας ατοµικών περιστατικών
(ISCR) και την καταχώρηση φαρµακευτικών προϊόντων στο XEVMPD
•Σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων περιοδικής παρακολούθησης ασφαλείας,PSUR

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, RISK ASSESSMENT
∆ιαθέτουµε εκτενή εµπειρία στη διαχείριση εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων
1.Αναγνώριση και ταυτοποίηση των σηµείων αυξηµένης επικινδυνότητας
2.Εύρεση και ποσοτικοποίηση των υφιστάµενων κινδύνων
3.Αξιολόγηση της βαρύτητας του κάθε ενδεχόµενου κινδύνου και προσδιορισµός των κατάλληλων µέτρων για µείωση αυτού.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το εξειδικευµένο και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό της SustChem Engineering
προσφέρει υπηρεσίες που περιλαµβάνουν παρακολούθηση των φαρµακολογικών και τοξικολογικών δεδοµένων για άνω των 100 δραστικών ουσιών (PDE).
•Σύνταξη τοξικολογικών εκθέσεων για δραστικές ουσίες που προκαλούν ανησυχία
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
•Υπολογισµός Επιτρεπόµενης Ηµερήσιας Έκθεσης (PDE) για δραστικές ουσίες
και έκδοχα που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία των φαρµακευτικών προϊόντων
•Κατηγοριοποίηση Ορίων Επαγγελµατικής Έκθεσης (OEL) και ∆ραστικών Ουσιών
(API) που συµπεριλαµβάνει τον καθορισµό ορίων και τη δηµιουργία µέτρων
πρόληψης
•Κλινικές αξιολογήσεις για την ασφάλεια και απόδοση των Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων
•Αξιολόγηση ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων, σύνταξη τοξικολογικών εκθέσεων
των συστατικών και ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας και ανάλυση κινδύνου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Αναλαµβάνουµε όλες τις διαδικασίες για τη σύνταξη & υποβολή
φακέλου φαρµάκου. Η SustChem Engineering διαθέτει πλήρως
ειδικευµένο προσωπικό στην ηλεκτρονική σύνταξη του φακέλου
(e-CTD, NeeS) και την κατάθεσή του µέσω της ηλεκτρονικής
πύλης CESP. Αναλαµβάνουµε τροποποιήσεις στην Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SmPC), της επισήµανσης και του
Φύλλου Οδηγιών Χρήσης του φαρµάκου σας.

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η SustChem Engineering στηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προωθώντας τα συµφέροντα αυτών σε κλαδικό επίπεδο και προτείνοντας
τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
∆ιαθέτει γνώση και πείρα στην ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και εµπορικών
Συνδέσµων, έχοντας ήδη αναλάβει τη διοίκηση τριών και προωθώντας επιτυχώς
τα συµφέροντά τους (lobbying).
Η SustChem Engineering κατέχει την απαραίτητη εµπειρία για τον προσδιορισµό του
χρηµατοδοτικού εργαλείου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης:
�•ΕΣΠΑ: Εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου για την ένταξη επενδύσεων στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόµου
�•Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων και δράσεων προστασίας περιβάλλοντος
στο ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα LIFE

ΕΥΕΛΙΚΤΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
‘’TAILOR-MADE’’
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΣΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

�•Υποβολή προτάσεων για λογαριασµό δηµόσιων φορέων στο πρόγραµµα Interreg
�•Σύνταξη προτάσεων για ένταξη στα πρόγραµµα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την
Καινοτοµία (Horizon 2020) και σε εθνικά προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα
από το ΕΣΠΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Η SustChem Engineering µεταφέροντας την πλέον επίκαιρη γνώση, καθώς και
τις κατάλληλες µεθοδολογίες και πρακτικές, συµβάλει στην ανάπτυξη της γνώσης
και στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στις επιχειρήσεις. Μέχρι σήµερα έχει
εκπαιδεύσει επιτυχώς πάνω από 1600 επιχειρηµατικά στελέχη, καλύπτοντας
ποικιλία θεµάτων, που αφορούν:
�•Κανονισµό REACH
�•Κανονισµό CLP
�•Νοµοθεσία Βιοκτόνων
�•Περιβαλλοντική Νοµοθεσία
�•Ασφαλή µεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
�•Ασφάλεια & Υγιεινή
�•Συστήµατα ∆ιαχείρισης κ.α.
Η πολυετή εµπειρία κα γνώσεις των στελεχών της SustChem Engineering δίνουν
τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεµιναρίων στα θέµατα στρατηγικού
ενδιαφέροντος της κάθε επιχείρησης.

SUSTCARE
Η υπηρεσία SustChem Care είναι µια τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης και
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες ετησίως,
µέσω µιας κατάλληλα εκπαιδευµένης οµάδας ειδικών.
Το Τηλεφωνικό Κέντρο παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις παγκοσµίως σε έκτακτες
περιπτώσεις (περιστατικά τύπου Hazmat).
Οι ειδικοί κάνοντας χρήση εξειδικευµένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων,
∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό για την αποτροπή ατυχήµατος ή
την αντιµετώπιση των συνεπειών του (Emergency Response).

ΓΙΑΤΙ
SUSTCARE:
• Προστατεύει το ανθρώπινο δυναµικό, το περιβάλλον, τους πόρους και τη
φήµη της επιχείρησής σας από τις επιπτώσεις ενός έκτακτου περιστατικού
• Μειώνει τη σοβαρότητα και το κόστος των ενδεχόµενων επιπτώσεων και
εµποδίζει την λειτουργική αρρυθµία
• Καλύπτει τις υποχρεώσεις σας ως προς την Εθνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή
Νοµοθεσία µέσω 24/7 τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης
• Αναδεικνύει τη δέσµευση της επιχείρησής σας σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Φροντίδα
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ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

1.Βασικός σχεδιασµός της επένδυσης/ έργου, επιλογή
του κατάλληλου χρηµατοδοτικού εργαλείου
2.Προαξιολόγηση της πρότασης µε βάση τα κριτήρια
βαθµολόγησης
3.Σύνταξη, τεκµηρίωση και υποβολή πρότασης
χρηµατοδότησης συνοδευόµενης από το σχετικό
επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan)
4.Παρακολούθηση και καθοδήγηση της υλοποίησης
της επένδυσης µέχρι την τελική εκταµίευση της
αναλογούσας επιχορήγησης

Sust
Chem
Engineering

Flexible solutions
for your needs

ISO 9001:2015• ISO 14001:2015 • ESCO • ΕΞΥΠ •
SAP National experts for hazard communication in Greece and Cyprus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆: 3ης Σεπτεµβρίου 144,
Τ.Κ. 112 51, ΑΘήνα
T: +30 210 82 52 510
F: +30 210 82 52 575
M: info@suschem.gr

