
 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Ο Όµιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Οµίλους στην Ελλάδα, µε 
σηµαντική παρουσία στα µεγαλύτερα έργα του τόπου.  Με ενιαίο και ισχυρό κατασκευαστικό σχήµα 
που περιλαµβάνει τις Εταιρίες ABAΞ, ΕΤΕΘ, TASK J&P-ΑΒΑΞ, J&P-Development και VOLTERRA A.E., o 
Όµιλος συνεχίζει την επιτυχηµένη του πορεία, στην Ελλάδα και διεθνώς, θέτοντας νέα πρότυπα στο 
χώρο των κατασκευών.  

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, κτιριακά, υδραυλικά, λιµενικά, 
οδοποιίας, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, τερµατικοί σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου, ηλεκτροµηχανολογικά, βιοµηχανικά, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυα Φυσικού αερίου, Έργα 
Περιβάλλοντος και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
9001:2015. 

Στόχος της ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι η διατήρηση και συνεχής ενίσχυση του καλού γνωστού ονόµατος που έχει 
αποκτήσει για την ποιοτική της διαχείριση και την αποτελεσµατική, έγκαιρη και οικονοµικά συµφέρουσα 
εκτέλεση των συµβάσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των πελατών. 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά στην Πολιτική Ποιότητας είναι: 
 

• Η διατήρηση και βελτίωση της φήµης της για την ποιοτική διαχείριση των εργασιών της. 
• Η διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

ISO 9001:2015. 
• Η εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών όπως αυτές αποτυπώνονται 

στις συµβάσεις και µε σεβασµό στις προσδοκίες τους µε βάση ισχύοντες κανονισµούς, πρότυπα, νοµοθεσία 
κ.λ.π. 

• Η αξιοποίηση της αποκτούµενης τεχνογνωσίας και η διευρεύνηση της γνώσης µέσω συστηµατικής 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων. 

• Η αναγνώριση απειλών και ευκαιριών ώστε να αντιµετωπίζονται ή αξιολογούνται στον βαθµό που απαιτείται 
για να επιτευχθούν οι στόχοι και η βελτίωση του συστήµατος 

• Να επικοινωνεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις συµµόρφωσης µε τις ανάγκες 
και προσδοκίες τους 

• Η προώθηση σε συνεχή βάση τηs διαχείρισηs ποιότητας σαν ευθύνη του κάθε εργαζόµενου. 
• Η µέριµνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς και η συνεχής προσπάθεια για εκτέλεση 

εργασιών µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι: 
 

− η κατασκευή των τεχνικών έργων που αναλαµβάνει η εταιρεία σχεδιάζεται αναλυτικά µε γνώµονα την έγκαιρη 
και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών 

− οι απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη µελετώνται ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από το στελεχιακό 
δυναµικό της εταιρείας, στο εύρος που ο καθένας εµπλέκεται 

− η εταιρεία και τα εργοτάξια της λειτουργούν βάσει του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, που έχει 
αναπτυχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2015 µε οδηγό τις απαιτήσεις της αγοράς και την εµπειρία 
από τα έργα 

− οι συνεργάτες της εταιρείας επιλέγονται προσεκτικά και αξιολογούνται συστηµατικά 
− το προσωπικό της εταιρείας επιµορφώνεται και εκπαιδεύεται ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν 
− οι ενέργειες που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των απειλών και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι ανάλογες 

των δυνητικών επιπτώσεων στη συµµόρφωση των έργων µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις  
− οι ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών αναλύονται και λαµβάνονται υπόψη στην λειτουργία 

της Εταιρίας και στην οργάνωση των έργων 
− η τεχνογνωσία καταγράφεται, συστηµατοποιείται και µεταφέρεται από έργο σε έργο  

 

Η ∆ιοίκηση της ΑΒΑΞ Α.Ε. δεσµεύεται για την εφαρµογή των παραπάνω και καλεί όλο το προσωπικό 
να συµβάλει στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. 
 

          Για την ΑΒΑΞ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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