Η OTS ΑΕ επιδιώκει την αριστεία σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας της και δεσμεύεται να προστατεύει το
περιβάλλον ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Προκειμένου να επιτύχουμε αυτή τη δέσμευση στοχεύουμε στη:
• Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και συνεχή υποστήριξη του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενσωματώνοντας αναγνωρισμένες εφαρμόσιμες βέλτιστες πρακτικές στον
οργανισμό μας, με τρόπο συμβατό με την επιχειρηματική δραστηριότητας της OTS ΑΕ.
• Μείωση της κατανάλωσης πόρων και βελτίωση της αποδοτικότητα στη χρήση αυτών με βάση τις αρχές
της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
• Διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας
σύμφωνα με την Ιεράρχηση επιλογών για την Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
• Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης.
• Διασφάλιση ότι τα περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά την προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών.
• Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως
επίσης και όποιες εθελοντικές ή επιβαλλόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Προς εξασφάλιση αυτών των στόχων, OTS E A.E δεσμεύεται στις παρακάτω ενέργειες:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Κατανομή πόρων και χρηματοδότησης για την αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχων και καλών
πρακτικών.
Καθορισμός και παρακολούθηση καίριων δεικτών απόδοσης για την παρακολούθηση των επιδόσεων.
Εσωτερική επικοινωνία της σημασίας των περιβαλλοντικών θεμάτων, της περιβαλλοντικής πολιτικής του
οργανισμού και των επιδόσεων της, καθώς και ενθάρρυνση της ανατροφοδότησης.
Επικοινωνία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εταιρείας στο εξωτερικό περιβάλλον αυτής.
Διάθεση και προώθηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, των Περιβαλλοντικών αρχών της εταιρείας.
Συνεργασία με τους πελάτες, προς κατανόηση των δικών τους δεσμεύσεων για βελτίωση
περιβαλλοντικών επιδόσεων, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.
Καθορισμός της διαχείρισης και της τελικής εναπόθεσης των απορριμμάτων που παράγουμε για
διασφάλιση ότι διαχειρίζονται νόμιμα και ότι δεν ανακυκλώνονται σε μη επιθυμητά προϊόντα ή
χρησιμοποιούνται σε ανήθικες πράξεις.
Διατήρηση μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η κατανόηση νέων και τροποποιημένων νομοθεσιών,
καθώς και η εφαρμογή τους.
Ανασκόπηση του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης, Πολιτικών και Στόχων ετησίως και όποτε
συντρέχουν λόγοι.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την Περιβαλλοντική Πολιτική. Η
πολιτική αυτή θα κοινοποιείται σε όλα τα άτομα που εργάζονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού και θα
τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών
Για τη OTS A.E.
Παμπουκίδης Σπύρος
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