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Θέση της Coca-Cola Τρία Έψιλον όσον αφορά την Πολιτική διαχείρισης 

απορριμμάτων από μεταχειρισμένες συσκευασίες 

 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δεσμεύεται να συνεχίσει να βελτιώνει τα περιβαλλοντικά 

της επιτεύγματα στον τομέα της συσκευασίας και των απορριμμάτων συσκευασίας. 

Όλες οι θυγατρικές της Coca-Cola Τρία Έψιλον δεσμεύονται στη συνεχή βελτίωση, η 

αποτελεσματικότητα της οποίας μετριέται και αποτιμάται.  

 

Η Εταιρεία υποστηρίζει την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης μεταχειρισμένων 

συσκευασιών σε όλες τις χώρες. Οι στόχοι είναι οι εξής:  

 

 Να συμμετέχει από κοινού στο πρόγραμμα διαχείρισης συσκευασιών της χώρας 

(ως οργανισμός ανάκτησης).  

 

 Να συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών Ανάκτησης με 

την κατάλληλη συμμετοχή σε ανώτερο επίπεδο.  

 

 Να αναδέχεται την ευθύνη για το συλλεγόμενο υλικό ως μέλος επίσημων 

οργανισμών ανάκτησης.  

 

 Να υλοποιεί αποτελεσματικά προγράμματα οργανισμών ανάκτησης με το 

χαμηλότερο κόστος.  

 

 Να καταρτίζει και να υλοποιεί Επιχειρηματικά Πλάνα σύμφωνα με τα υψηλότερα 

πρότυπα.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον:  

 

 Βελτιώνει τα προγράμματα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευασιών και 

υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.  

 

 Συμμετέχει σε εκστρατείες δημόσιας ευαισθητοποίησης, σε εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες για την επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων και σε καμπάνιες 

καταπολέμησης των απορριμμάτων.  

 

 Συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τον κλάδο για τη δημιουργία ενός  

νομικού πλαισίου στο οποίο η οικονομική πρόοδος, η εκτροπή του υλικού από  
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τους χώρους υγειονομικής ταφής και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα θα είναι παράλληλοι στόχοι.  

 

 Υιοθετεί την άποψη ότι η δημόσια πολιτική και οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις 

πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση των κατάλληλων 

τεχνολογικών λύσεων και να επιτρέπουν την τροποποίηση των μηχανισμών της 

αγοράς.  

 

 Προάγει την ανάπτυξη και την επέκταση οργανωμένων συλλογών 

μεταχειρισμένων υλικών συσκευασίας σε δημόσιες διοργανώσεις για την 

καταπολέμηση των απορριμμάτων.  

 

 Εργάζεται σκληρά για να κλείσει τον κύκλο συσκευασίας με τρόπο που να σέβεται 

το περιβάλλον.  

 

 Δεσμεύεται να υλοποιεί επενδύσεις σε εργοστάσια ανακύκλωσης φιαλών σε όλες 

τις χώρες με βιώσιμους πόρους, π.χ. αποδοτικά ως προς το κόστος και 

αποτελεσματικά προγράμματα συλλογής μεταχειρισμένων φιαλών PET.  

 

 Ενσωματώνει τις στρατηγικές συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας στον 

ετήσιο επιχειρηματικό σχεδιασμό προκειμένου να διασφαλίσει ότι το άτομο θα 

παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

 Θέτει μετρήσιμους στόχους ασφάλειας των τροφίμων και ποιοτικούς στόχους σε 

ετήσια βάση για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε επίπεδο Ομίλου 

προκειμένου να διασφαλίσει συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με όλα τα 

επίπεδα.  

 

Στα μελλοντικά σχέδια της Coca-Cola Τρία Έψιλον συγκαταλέγονται τα εξής:  

 

 Να επηρεάσει τις πολιτικές, τους κανονισμούς και την καινοτομία μέσα από την 

ανάπτυξη ενός διαρθρωμένου διαλόγου με τους εταίρους, στηρίζοντας τη 

δημιουργία νόμιμων λύσεων συσκευασίας κλειστής αλυσίδας, ενθαρρύνοντας 

τους μηχανισμούς της αγοράς και προάγοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες 

διαλογής.  

 Να κινητοποιήσει τους συλλόγους διαχείρισης συσκευασιών από διάφορους 

τομείς να υποστηρίξουν λύσεις για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
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αντίκτυπου των μεταχειρισμένων υλικών συσκευασίας και απορριμμάτων 

συσκευασίας.  

 

 Να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές της θα απολαμβάνουν την ποικιλία και την 

ελευθερία επιλογής σε προϊόντα και συσκευασίες.  

 

 Να βελτιώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επίσημων 

οργανισμών διαχείρισης απορριμμάτων από μεταχειρισμένες συσκευασίες.  

 

 Να συνεχίσει τις προσπάθειες μείωσης του βάρους της κύριας συσκευασίας και 

να ενθαρρύνει τη χρήση μιας ανακυκλώσιμης και πιο αποτελεσματικής σχεδίασης 

της συσκευασίας.  

 

 Να συνεχίσει να αυξάνει το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου στις 

συσκευασίες των αναψυκτικών εστιάζοντας στις φιάλες PET αναψυκτικών.  

 

Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι να τηρήσω την Πολιτική διαχείριση 

απορριμμάτων συσκευασίας, η οποία αποτελεί 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 Τρία Έψιλον, σε όποια βαθμίδα και τμήμα του οργανισμού 

κι αν υπάγεται.  

 

 

 

 

Δημήτρης Λόης  

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

 


