
Πολιτική διαχείρισης των υδάτων

Το νερό συνιστά ζωτικό στοιχείο για την ανάπτυξη τόσο των ανθρώπων όσο και των τοπικών 
κοινωνιών εν γένει. Η Coca-Cola HBC εργάζεται σκληρά για να περιορίσει τις επιπτώσεις της 
παραγωγικής της δραστηριότητας στις λεκάνες απορροής των ποταμών και να προωθήσει 
δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Δεσμευόμαστε 
να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του νερού θα γίνεται πάντα με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών 
μας κοινωνιών.

Πιστεύουμε ότι ο κλάδος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 
απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος αναφορικά με το αγαθό του 
νερού. Αναγνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη και οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν σε 
μεγάλο βαθμό τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων και θα εργαστούμε με σκοπό να 
αμβλύνουμε τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών και να διευκολύνουμε την ομαλή προσαρμογή σε 
αυτές.

Ο άμεσος αντίκτυπος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Coca-Cola HBC στους υδάτινους 
πόρους προκύπτει κυρίως από τη χρήση νερού στα εργοστάσια εμφιάλωσης. Ο έμμεσος 
αντίκτυπος προκύπτει από την ποσότητα του νερού που περιλαμβάνεται στα συστατικά των 
αναψυκτικών που παράγει και, σε μικρότερο βαθμό, από τη χρήση νερού στις διαδικασίες 
συσκευασίας.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική μας, δεσμευόμαστε:
 Να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον,

περιορίζοντας την κατανάλωση νερού και διασφαλίζοντας την πλήρη επεξεργασία των
λυμάτων σε επίπεδα που δεν θα επηρεάζουν την υδρόβια ζωή.

 Να προβούμε σε αξιολόγηση των μελλοντικών διαθέσιμων υδάτινων πόρων και να μειώσουμε
τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση νερού στις
δραστηριότητές μας.

 Να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές για να κατανοήσουμε το αποτύπωμα νερού σε
επίπεδο πρώτων υλών, και ειδικότερα όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα όπως τη ζάχαρη και
τα φρούτα.

 Να ευαισθητοποιήσουμε τις κοινότητες έτσι ώστε να κινητοποιηθούν για την προστασία των
υδάτινων πόρων, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 Να παρέχουμε νερό σε κοινότητες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
 Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη προτύπων και πολιτικών για το νερό, σε τοπικό και διεθνές

επίπεδο, σε συνεργασία με βασικούς εταίρους.
 Να συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες όπως το

Πρωτόκολλο για το Νερό του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ.
 Να ανταλλάσσουμε και να προάγουμε πρακτικές διαχείρισης των υδάτων.

Με την καθοδήγηση των βασικών εταίρων μας δημοσιεύουμε λεπτομερείς και διαφανείς εκθέσεις 
σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγικής μας δραστηριότητας στα υδάτινα αποθέματα.



Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι για την τήρηση αυτής της Πολιτικής διαχείρισης των 
υδάτων, η οποία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται 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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