
 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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 Ενέργειας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
50001:2011. 

Η ∆ιοίκηση της ΑΒΑΞ,  ακολουθεί µια Πολιτική µέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι όλες οι 

δραστηριότητες της πραγµατοποιούνται, µε  τρόπο φιλικό προς το Περιβάλλον, µε ορθολογική χρήση 
της ενέργειας και µε ιδιαίτερη µέριµνα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων της καθώς και 
γενικότερα του συνόλου των συναλλασσοµένων στους χώρους των γραφείων της εταιρείας και των 
εργοταξίων της. 

Για τον σκοπό αυτό έχει εφαρµόσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενέργειας και δεσµεύεται για τα παρακάτω: 

• την επίτευξη βελτίωσης στην ενεργειακή επίδοση της εταιρείας, µε την εφαρµογή του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ενέργειας και καλών πρακτικών  

• την παροχή των απαιτούµενων πόρων και πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και 
στόχοι που τίθενται στα πλαίσια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας 

• την τήρηση των απαιτήσεων της Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας και τις άλλες απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις συµµόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί και σχετίζονται µε την 
χρήση και κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή επίδοση της Εταιρείας  

• την συνεισφορά στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, µε την βελτίωση στην ενεργειακή 
απόδοση και την εξοικονόµηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών µας 

• την προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
• τη συνεχή εκπαίδευση, επιµόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού µας, σε θέµατα διαχείρισης 

ενέργειας. 

Κάθε χρόνο αξιολογούµε την ενεργειακή επίδοσή µας και καθορίζοµε νέους στόχους, ώστε να υπάρχει 
συνεχής βελτίωση. 

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται και στηρίζεται από το σύνολο των εργαζοµένων στην εταιρείας µας, 
πράγµα που είναι προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας. 

 

 

 
 

          Για την ΑΒΑΞ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
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