
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 Εταιρείες ABAΞ, ΕΤΕΘ, TASK ΑΒΑΞ, ΑΒΑΞ 
Development και VOLTERRA, 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 Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
50001:2018, για όλες τις δραστηριότητες της. 

Η Διοίκηση 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 συναλλασσόμενων στους χώρους 
των γραφείων της εταιρείας και των εργοταξίων της. 

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και δεσμεύεται για τα 
παρακάτω: 

 Την επίτευξη συνεχής βελτίωσης της ενεργειακή επίδοσης και του Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας 

 Την θέσπιση και αναθεώρηση σκοπών και στόχων σε θέματα διαχείρισης ενέργειας  

 Την παροχή των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
σκοποί και στόχοι που τίθενται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας 

 Την ικανοποίηση όλων των νομικών και άλλων απαιτήσεων που 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 της Εταιρείας 

 Την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

 Σχεδιασμό που αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

 Τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού μας, σε θέματα 
διαχείρισης ενέργειας 

 Την συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση της ενεργειακής επίδοσης και 
του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας. 
 

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείτε και αποτελεί δέσμευση και οδηγό για όλη την ιεραρχία 
και το προσωπικό της Εταιρείας.  

 

 
          Για την ΑΒΑΞ Α.Ε. 
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