Πολιτική για την κλιματική αλλαγή
H Coca-Cola HBC εργάζεται σκληρά για να περιορίσει τη συμβολή της στην κλιματική αλλαγή
και να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι αυτός ο κλάδος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξεύρεση
βιώσιμων λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος όσον αφορά την
κλιματική αλλαγή.
Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται κατά την παραγωγική
δραστηριότητα της Coca-Cola HBC προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη χρήση ενέργειας στα
εργοστάσια εμφιάλωσης και το στόλο της Εταιρείας. Οι έμμεσες εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα προέρχονται από τις πρώτες ύλες (συστατικά και συσκευασία) και τον εξοπλισμό ψύξης
αναψυκτικών.
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική μας, δεσμευόμαστε:
 Να μειώσουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας.
 Να εφαρμόσουμε, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες εναλλακτικών ή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όπως μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και ηλιακών πάνελ, με
σκοπό την παροχή πρόσθετης βιώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας. Να ενθαρρύνουμε
την επικοινωνία με τους εταίρους μας για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής. Να συνεργαστούμε με τους προμηθευτές για τη μείωση του άνθρακα που περιέχουν
τα υλικά συσκευασίας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εκλύουν τα ψυγεία μας,
καθώς και με τους προμηθευτές συστατικών για την ελαχιστοποίηση του δικού τους
αποτυπώματος άνθρακα.
 Να θέσουμε στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας.
 Να κοινοποιούμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους στόχους, τα αποτελέσματα και
τα μέτρα που έχουμε λάβει όπως ορίζει το πρωτόκολλο για τα αέρια του θερμοκηπίου.
Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δεσμεύομαι να τηρήσω την Πολιτική για την
κλιματική αλλαγή η οποία συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από αυτήν. Η επιτυχής υλοποίηση
αυτού του προγράμματος εναπόκειται σε κάθε εργαζόμενο της
Coca-Cola HBC, σε όποια βαθμίδα και τμήμα του οργανισμού κι αν ανήκει.
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