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Η προσέγγιση της Βιομηχανίας Κουβίδης απέναντι στην ΕΚΕ είναι ολιστική. Επίσης, η προσπάθεια για εφαρμογή
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας είναι διαρκής και τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα και προσβάσιμα αποκτώντας,
έτσι, τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές.
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Κοινωνία

Περιβάλλον

Αναλυτική Περιγραφή
Η εταιρεία επιθυμώντας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος έχει υιοθετήσει μια σειρά από
αρχές όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από την παραγωγική διαδικασία, η εφαρμογή συλλογικού
συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων που προκύπτουν από τις συσκευασίες των προϊόντων και
τέλος, η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Οι συσκευασίες οι οποίες παράγονται και
χρησιμοποιούνται είναι από 100% ανακυκλώσιμο χαρτόνι ενώ τόσο οι ίδιοι όσο και οι προμηθευτές της
εταιρείας συμμορφώνονται με τον Κανονισμό REACH 1907/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή
χρήση χημικών προϊόντων. Όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται και από συστήματα διαχείρισης ποιότητας
τα οποία διαθέτει η εταιρεία (π.χ. ISO 14001).
Οι δράσεις ΕΚΕ που αφορούν στον πυλώνα της κοινωνίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία η
οποία θεωρεί ότι πρέπει να σέβεται την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Έτσι, η «Βιομηχανία
Κουβίδης» έχει αναλάβει δράσεις όπως η δημιουργία δικής της τράπεζας αίματος, η πάγια οικονομική
ενίσχυση ΜΚΟ και η προτεραιότητα πρόσληψης εργαζομένων από την τοπική κοινωνία.

Το ανθρώπινο δυναμικό έχει εξέχουσα σημασία για τη βιομηχανία Κουβίδης η οποία θεωρεί ότι οι
εργαζόμενοι είναι που χτίζουν το μέλλον της εταιρείας. Έτσι, παρέχει σεμινάρια επιμόρφωσης σε όλους τους
εργαζομένους καθώς και προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ομαδικής ασφάλισης.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και έχει ως στόχο την
παραγωγή ασφαλή προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
καταναλωτών της.

Απαιτούμενοι Πόροι

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προαναφερθείσες δράσεις η εταιρεία χρησιμοποιεί δικούς της πόρους και
ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, επιδιώκει τη συμμόρφωση και των προμηθευτών της με ορισμένα κριτήρια όπως ο
κανονισμός REACH 1907/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

Road – CSR

https://www.interregeurope.eu/road-csr/

Οι πρακτικές της εταιρείας για την επίτευξη ΕΚΕ είναι συνεχιζόμενες.

Αποτελέσματα
Μέσω των δράσεων ΕΚΕ η εταιρεία έχει επιτύχει:
▪
Μηδενική χρήση πρωτογενών πρώτων υλών,
▪
Μείωση του βάρους υλικών χαρτοκιβωτίων κατά 5 τόνους ετησίως,
▪
Περιορισμό στη χρήση μελάνης κατά 80%,
▪
Εθνική αναγνώριση επιχειρηματικής αρίστευσης το 2008 από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
▪
Βράβευση με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Αριστείας & Ποιότητας «Committed to excellence
in Europe» από την EFQM (European foundation of Quality Management),
▪
Βράβευση στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό Best Workplaces ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες με το
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2017.

Δυνατότητα Υιοθέτησης από άλλες επιχειρήσεις
Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και διάδοσης των πρακτικών ΕΚΕ της εταιρείας υπό προϋποθέσεις, καθώς κάθε
εταιρία προσαρμόζεται στις αξίες της ΕΚΕ και σχεδιάζει ένα μοντέλο που ταιριάζει αφενός στη φιλοσοφία της, στο
μοντέλο διοίκησής της καθώς και στον κλάδο που δραστηριοποιείται.
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