
Πολιτική  Ποιότητας 

Η εταιρεία ΕΒΥΠ Ε.Ε., δραστηριοποιείται στην παραγωγή  και διάθεση του εντοµοελκυστικού  
προϊόντος Dacus Βσίt 100, τη σειρά  φυτικών αµινοξέων Amino 16 για τη Θρέψη των φυτών, καθώς 
επίσης εµπορεύεται και διανέµει τη σειρά  υγρών και κρυσταλλικών λιπασµάτων Ορέψις. 

Η εταιρεία µας δεσµεύεται για: 

Την υψηλή  ποιότητα των προϊόντων της, επιβεβαιωµένη µε συνεχείς ελέγχους και 
µετρήσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 
Την πλήρη ταύτιση των προδιαγραφών των Αυλών µε τις απαιτήσεις της µέσω ελέγχων και 
διαδικασιών που τηρεί  
Τη δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς 
Τη συµµόρφωση των προϊόντων της ως προς τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις 

Η επιτυχία των παραπάνω εξαρτάται από: 

Τον καθαρισµό  αντικειµενικά  επιτεύξιµων στόχων και της παρακολούθησης τους από  την 
∆ιοίκηση στις ανασκοπήσεις του συστήµατος ΙΒΟ 9001:2015, µε απώτερο στόχο τη διαρκή  
βελτίωση των προϊόντων µας 
Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και µέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, 
αποδοτικής και αποτελεσµατικής λειτουργ ίας της εταιρίας 
Την εξέλιξη του σύγχρονου και επαγγελµατικά  κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας 
Την παρότρυνση για διαρκή  βελτίωση προς τους προµηθευτές και συνεργάτες µας 
Την τακτική  και αδιάλειπτη παρακολούθηση κρίσιµων παραµέτρων των διεργασιών µας 
ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων και 
προσωπικού  
Την εφαρµογή  Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 150 9001:2015. 

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή  βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών µας αποτελεί  
κύριο µέληµα της ΕΒΥΠΕ.Ε. και ψιλοσοψία όλων των εργαζοµένων της. 

Η πολιτι, ή  εγκρίθη από: 
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Πολιτική  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Η εταιρεία ΕΒΥΠ Ε.Ε., δραστηριοποιείται στην παραγωγή  και διάθεση του εντοµοελκυστικού  
προϊόντος Dacus Bait 100, τη σειρά  φυτικών αµινοξέων Amino 16 για τη θρέψη των φυτών, καθώς 
επίσης εµπορεύεται και διανέµει τη σειρά  υγρών και κρυσταλλικών λιπασµάτων Θρέψις. 

Κυρίαρχη προτεραιότητά  της ΕΒΥΠ Ε.Ε. αποτελεί  η σταθερή  και υψηλή  ποιότητα των προϊόντων της, 
παράλληλα µε την εφαρµογή  µεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης που δεν 
επιβαρύνουν σηµαντικά  το περιβάλλον, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του 
σύγχρονου καταναλωτή  και του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά  ΙΒΟ 14001:2015. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων της η εταιρία: 

παρακολουθεί  τις τεχνολογικές εξελίξεις που µπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότητά  
της σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές 
δεσµεύεται να τηρεί  τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας γιατο περιβάλλον 
ενηµερώνει και εκπαιδεύει όλο το προσωπικό  της σε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
διασφαλίζει τη συνεχή  βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, Θέτοντας και ανασκοπώντας 
περιβαλλοντικούς στόχους και σκοπούς 
εφαρµόζει πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 15Ο 14001:2015 
καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εµπιστοσύνης και εντιµότητας σε όλα τα επίπεδά  
της, καλλιεργώντας πνεύµα ηθικής µέσω της οµαδικής προσπάθειας και της ενεργής 
συµµετοχής όλου του προσωπικού  της 
φροντίζει ώστε η παρούσα πολιτική  να είναι διαθέσιµη σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και 
σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Η εταιρία έχει ως βασική  αρχή  την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική  χρήση και 
αξιοποίηση των πολύτιµων φυσικών πόρων. Γιατο λόγο αυτό  βασικά  κριτήρια για την παραγωγή  και 
τη διάθεση των προϊόντων της είναι: 

η κατά  το δυνατό  µειωµένη κατανάλωση ενεργειακών πόρων 
η κατά  το δυνατό  µειωµένη παραγωγή  στερεών και υγρών αποβλήτων 

τα οποία παρακολουθούνται µέσω ετήσιων δεικτών στα πλαίσια της τήρησης αρχείων του 
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η ΕΒΥΠ Φροντίζει για την ενηµέρωση των προµηθευτών, και εξωτερικών συνεργατών σχετικά  µε την 
περιβαλλοντική  διαχείριση που τηρεί  και προσπαθεί  να επιλέγει όσους ανταποκρίνονται στις εν 
λόγω απαιτήσεις όσο αυτό  είναι εφικτό. 

Απώτερος σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση (επανεπεξεργασία και ανακύκλωση) άσο το 
δυνατό  µεγαλύτερης ποσότητας στερεών αποβλήτων που δηµιουργούνται κατά  τη λειτουργία της 
(πχ υπολείµµατα Α' υλών, υλικών συσκευασίας, απορριµµάτων γραφείων, ηλεκτρικών συσκευών 
κλπ). 
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