
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
H ADAPTIT ΑΕ, έχει ως βασική αρχή τη προστασία του περιβάλλοντος και προσπαθεί 
συνεχώς για τη πρόληψη της ρύπανσης και τη μείωση της επιβάρυνσης του, από τις 
δραστηριότητες της.  

Η εταιρία, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται στα παρακάτω : 

• διαρκής βελτίωση των μεθόδων και δραστηριοτήτων της με εφικτά προγράμματα 

• ανασκόπηση, αναθεώρηση και τροποποίηση των προγραμμάτων της μετά από την 
υλοποίηση τους 

• συνεχής μέριμνα και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών της, για τη πρόληψη της 
ρύπανσης 

• συνεχής προσπάθεια για τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών προς το 
περιβάλλον 

• σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον 

• συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η 
εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της 
πλευρές 

Η Διοίκηση θέτει στόχους σε ετήσια βάση, για την βελτίωση της Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

Για την επίτευξη των παραπάνω αντικειμενικών σκοπών και στόχων, η εταιρία μελέτησε, 
σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνο 
με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015, με πεδίο εφαρμογής: 

«Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής & Ανάλυσης των Απαιτήσεων σε Υποδομές 
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής για την Κάλυψη Επιχειρησιακών Αναγκών & την Επίτευξη 
Επιχειρησιακών Στόχων και Ανάπτυξη Κατάλληλων Λύσεων Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών – Εμπορία, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Αντιπροσωπείες & Διανομές Προϊόντων 
& Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, Μετρήσεων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – 
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Συντήρησης & Εκπαίδευσης σχετικά με τα Αντικείμενα & 
Προϊόντα Εμπορίας – Μίσθωση & Υπεκμίσθωση Μηχανημάτων, Εργαλείων & Υπηρεσιών 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών». 

 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική η εταιρία εκπαιδεύει το 
προσωπικό σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα ώστε να ασκεί τα καθημερινά του 
καθήκοντα υπεύθυνα και με γνώμονα τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.  

 

Η διοίκηση της εταιρίας, υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 
εφαρμόζει, και παρέχει τους απαιτούμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, για την 
υποστήριξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής της πολιτικής. 
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