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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.
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