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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 

Περιβαλλοντική Πολιτική 

 

Η Διοίκηση της UNION OPTIC εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 με σκοπό να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων της στους εργαζομένους της, στους πελάτες, στους προμηθευτές, γενικά το κοινό και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Για την ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος, η εταιρεία έχει δημιουργήσει διαδικασίες προσδιορισμού 
των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Για τις πλευρές που 
έχουνε προσδιοριστεί σαν σημαντικές, έχουνε προσδιοριστεί σκοποί και στόχοι και ανασκοπούνται ετησίως 
σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα. 
 
Η εταιρεία δεσμεύεται για συμμόρφωση με όλες τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες, καθώς και με 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις προκύπτουν από διατάξεις τοπικού χαρακτήρα (νομαρχίας, περιφέρειας, 
δήμου), υπογραφείσες συμβάσεις ή συμφωνίες με ενδιαφερόμενους φορείς ή εμπορικές ενώσεις, τους 
κώδικες πρακτικής που εφαρμόζονται στον τομέα δραστηριότητάς της 
 
Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των Διαδικασιών που θα εφαρμόζονται, η εταιρεία 
δεσμεύεται για πρόληψη της ρύπανσης με μείωση της χρήσης όλων των υλικών, προμηθειών, συσκευασίας 
και ενέργειας και όπου είναι δυνατή η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, συσκευασιών και εξαρτημάτων. 
Ακόμη συλλέγονται και δίνονται προς επεξεργασία σε αντίστοιχη εταιρία τα διάφορα απορρίμματα της 
παραγωγής.  Επίσης, δεσμεύεται για την επεξεργασία όλων των υγρών αποβλήτων της εταιρίας σύμφωνα 
με την σχετική μελέτη.  
 
Η περιβαλλοντική πολιτική έχει κοινοποιηθεί και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας 
και ελέγχεται μέσω των συχνών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, ώστε να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα 
και η αποτελεσματικότητά της. Η Περιβαλλοντική Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό από τα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας μας. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το  ISO 14001:2015 

βρίσκει εφαρμογή για  την : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ,  

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ, ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ,  ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΗΛΙΟΥ & ΟΡΑΣΕΩΣ , 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ. 
 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 1-9-2022 
 
Βαρσανο Α. ΓΔΠ  
Βαρσανο Σ. ΔΣ 
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APPENDIX B 

 
Environmental Policy 

 
The Management of UNION OPTIC establishes an Environmental Management System, in accordance with 
the International Standard EN ISO 14001:2015 in order to reduce the environmental impact of its activities 
on its employees, customers, suppliers, the general public and its stakeholders, locally and globally. 
 
To develop and maintain the system, the company has created procedures for determining the 
environmental aspects resulting from the company's activities. For the aspects identified as important, goals 
and objectives have been defined and are reviewed annually in accordance with the company's commitment 
to continuous improvement in environmental matters. 
 
The company undertakes to comply with all environmental legislation, as well as with any other 
requirements resulting from local (county, district, municipality) provisions, signed contracts or agreements 
with interested parties or trade associations, the codes of practice applicable in its field of activity. 
 
Through of the Environmental Management System and Procedures , the company is committed to pollution 
prevention by reducing the use of all materials, supplies, packaging and energy and where possible the use 
of recyclable materials, packaging and components. The various production wastes are also collected and 
given to a corresponding company for processing. It is also committed to treating all of the company's liquid 
waste in accordance with the relevant study. 
 
The environmental policy has been communicated and implemented by all employees of the company and 
is controlled through frequent reviews by Management to confirm its appropriateness and effectiveness. The 
Environmental Policy is available to the public from our corporate headquarters. The environmental 

management system according to ISO 14001:2015 is applicable for: « MANUFACTURE OF 
ΟPHTHALMIC LENSES & COATINGS, TRADE OF OPHTHALMIC LENSES, CONTACT 
LENSES, SUN & VISION FRAMES, OPHTHALMIC MACHINES AND INSTRUMENTS» 
 
 
 
Thessaloniki, 1-9-2022 
 
Varsano A. C.O.O 
Varsano S.  C.E.O 
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