
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με 

σημαντική παρουσία στα μεγαλύτερα έργα του τόπου. Με ισχυρό κατασκευαστικό σχήμα που 
περιλαμβάνει τις Εταιρείες ABAΞ, ΕΤΕΘ, ΑΒΑΞ TASK, VOLTERRA και ΑΒΑΞ Development, o Όμιλος 

συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, στην Ελλάδα και διεθνώς, θέτοντας νέα πρότυπα στο χώρο των 

κατασκευών.  

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

45001:2018, για όλες τις δραστηριότητές της. 

Πολιτική της Εταιρείας είναι η διαρκής παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας, για όλες τις 

δραστηριότητές της, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξιά της. 

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. στοχεύει στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών, που θα μπορούσαν να 

προκληθούν λόγω των δραστηριοτήτων της και να βλάψουν: 

1. Το προσωπικό της, 
2. Το προσωπικό άλλων εμπλεκόμενων στα έργα που αναλαμβάνει, 
3. Τρίτους, 
4. Τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά, τις κατασκευές, την παραγωγή, τις περιουσίες  και 
5. Το περιβάλλον. 

Η  ΑΒΑΞ Α.Ε. δεσμεύεται για:    
 
• Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη εργατικών τραυματισμών κι 

ασθενειών 
• Την ικανοποίηση όλων των νομικών και άλλων απαιτήσεων θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
• Την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης,  στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
• Την  συνεχή βελτίωσή της, στα θέματα Ασφάλειας κι Υγείας 
• Την  συμμετοχή και την διαβούλευση των εργαζομένων της, στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

• Την οργάνωση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας  με καθορισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων σε όλη 
την ιεραρχία της εταιρείας και την στελέχωση με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό  

• Τον  καθορισμό υποχρεώσεων Ασφάλειας και Υγείας  για τους υπεργολάβους της και την αξιολόγησή 
τους 

• Την  εκπαίδευση του προσωπικού της 
• Την θέσπιση στόχων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
• Την συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση  και αξιολόγησή των επιδόσεων Ασφάλειας και Υγείας  
• Την επιτυχή διαχείριση αλλαγών (κανονισμών, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κ.λπ.) που επηρεάζουν τα 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας  

Η ανάπτυξη του παραπάνω Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στη βάση Διεθνούς 

Προτύπου, υποστηρίζεται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος 

& Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή βελτίωση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, η Διοίκηση της 

ΑΒΑΞ Α.Ε. παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους και πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενoς, υπεργολάβος 

και συνεργάτης της, αναλαμβάνει την ευθύνη του, στην κοινή προσπάθεια για την πρόληψη 

ατυχημάτων και ασθενειών.  

Η Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί δέσμευση και οδηγό για όλη την ιεραρχία και το 

προσωπικό της Εταιρείας. 
 

         Για την ΑΒΑΞ Α.Ε. 
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