∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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, VOLTERRA, TASK J&P-AΒΑΞ και J&P-Development, 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,
λιµενικά, οδοποιίας, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, τερµατικοί σταθµοί
υγροποιηµένου φυσικού αερίου, ηλεκτροµηχανολογικά, βιοµηχανικά, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυα
Φυσικού αερίου, Έργα Περιβάλλοντος και εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης,
σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001:2015. Έτσι είναι σε θέση να αναγνωρίζει ενδεχόµενες
επιπτώσεις που δηµιουργούνται από την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον
και δεσµεύεται να λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού
προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι παραπάνω επιπτώσεις

Ειδικότερα η εταιρία δεσµεύεται για τα εξής:
• Να αναγνωρίζει και να συµµορφώνεται πλήρως µε την Περιβαλλοντική Νοµοθεσία (Ελληνική,
Ευρωπαϊκή, ∆ιεθνή) και τις λοιπές νοµικές και άλλες απαιτήσεις που διέπουν τις δραστηριότητες
της εταιρίας.
• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές απειλές και ευκαιρίες που χρειάζεται να
αντιµετωπιστούν.
• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της, µε στόχο
την πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
• Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές
Πλευρές και να λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
• Να παρακολουθεί και να µετρά τις Σηµαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
• Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της.
• Να θέτει σαφείς, µετρούµενους, επιτεύξιµους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισµένους Σκοπούς
και Στόχους, και να λαµβάνει κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την επίτευξη αυτών.
• Να εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόµενους της εταιρίας σε θέµατα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
• Να επικοινωνεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για περιβαλλοντικά θέµατα, να αναγνωρίζει και να
αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες τους, και να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις
συµµόρφωσης της ως προς αυτές.
• Να παρέχει τους απαιτούµενους πόρους για την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
• Να εφαρµόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισής της.
Η εταιρία ΑΒΑΞ Α.Ε. θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων
και δεσµεύεται να εφαρµόζει κάθε δυνατό µέτρο, διαδικασία, σύστηµα για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη µεγιστοποίηση των
αντίστοιχων θετικών.
Για την ΑΒΑΞ Α.Ε.
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