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Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της UNION
OPTIC. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ενώ παράλληλα δεσμεύεται για
τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις. Βασικός στόχος της εταιρείας
είναι η “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ, ΦΑΚΩΝ
ΕΠΑΦΗΣ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΗΛΙΟΥ & ΟΡΑΣΕΩΣ , ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ “ με μηδενικά
εργατικά ατυχήματα και μηδενικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. Η διοίκηση δεσμεύεται:
1. για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του,
την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης
2. για την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και την προστασία του προσωπικού της από
τραυματισμούς και βλάβες υγείας, καθώς και για την γενικότερη πρόληψη της υγείας των εργαζομένων
3. για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία,
4. για την εκπλήρωση των σχετικών νομικών και άλλων απαιτήσεων
5. για την εφαρμογή ειδικά όλων των κρατικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid -19 , στο επίπεδο που της
αναλογεί ως προς το προσωπικό της
6. για τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγείας & ασφάλειας
7. για την διατήρηση άριστων συνθηκών εργασίας σε περιβάλλον χωρίς εργασιακή βία και φόβο & καμιάς μορφής
παρενόχλησης, με σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα & αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου
8. -για τους εγκεκριμένους προμηθευτές της , οι οποίοι θα πρέπει να δίνουν την αντίστοιχη σημασία στη Υγεία και
Ασφάλεια και να τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την παραγωγή, συσκευασία και αποστολή των
προϊόντων τους προς την εταιρία και ιδανικά να είναι πιστοποιημένοι με το αντίστοιχο iso.
Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία η παρούσα
πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των
επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια.
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Occupational Health & Safety Policy

Occupational Health and Safety is the cornerstone for achieving UNION OPTIC's goals. The company has developed
and implements a Health and Safety at Work system while at the same time it is committed to complying with current
legislation and other community requirements. The main goal of the company is the "MANUFACTURE OF
OPHTHALMIC LENSES & COATINGS, TRADE OF OPHTHALMIC LENSES, CONTACT LENSES, SUN & VISION
FRAMES, OPHTHALMIC MACHINES AND INSTRUMENTS" with zero occupational accidents and zero
consequences for the health of employees.
The management is committed to:
1. for the observance of the Health and Safety at Work system and the continuous improvement of its performance,
which it monitors through objective and quantified indicators
2. for the provision of safe and healthy working conditions and the protection of its staff from injuries and health
damage, as well as for the general prevention of the health of employees
3. to provide the required resources for Health and Safety at Work,
4. to fulfill / comply with the relevant legal and other requirements
5. for the implementation especially of all state measures to deal with covid-19, at the level that corresponds to it in
terms of its staff
6. for continuous training in health & safety matters
7. to maintain excellent working conditions in an environment without workplace violence and fear and any form of
harassment, with respect to human personality & dignity of each one of the employees.
8. - for its approved suppliers, who should give the corresponding importance to Health and Safety and observe all the
necessary conditions during the production, packaging and shipping of their products to the company and ideally be
certified with the corresponding iso.
During the annual review of the Occupational Health and Safety Management system this policy may be modified
according to the company's needs and with a view to the continuous improvement of the company's health and safety
performance.
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