Π.18. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Διοίκηση της ITRACK SERVICES ΕΠΕ, και οι Διαχειριστές αυτής, κ.κ. Νικολαϊδης Απόστολος και
Ανδριτσόπουλος Φώτης, με γνώμονα το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί, δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις
απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015.
Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενεργούν στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της
δέσμευσης τους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον, οι
οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται
παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.
Μέσω της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ITRACK SERVICES ΕΠΕ, δεσμευόμαστε για :
την συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος
την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των πάσης φύσεως Νομοθετικών και Κανονιστικών
απαιτήσεων που αφορούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εταιρεία και τη
δραστηριότητα της
την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στο
περιβάλλον και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν στην εταιρεία μας
τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες της ITRACK SERVICES ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των
εξωτερικών παρόχων και των ενδιαφερόμενων μερών
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση που προκαλείται
από τις λειτουργίες της εταιρείας μας
την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των προς ανακύκλωση υλικών
την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και τη
συνεχή βελτίωση του προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση μας
την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό
συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να
επιτευχθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι, να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, να
διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα
ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν
και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της
επανεμφάνισής τους
την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών που δύναται να έχουν περιβαλλοντική επίπτωση,
ώστε να μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα δυνητικούς κινδύνους, να τους διαχειρίζεται αποτελεσματικά,
ώστε να εξαλείφει ή να μειώνει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυσμενείς συνέπειες αυτών, αλλά
ταυτόχρονα να μπορεί μέσα από αυτούς να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τυχόν ευκαιρίες που
παρουσιάζονται προς βελτίωση
τον καθορισμό στόχων για το περιβάλλον απορρέουν μέσω της ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών για
βελτίωση και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση
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