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Για έναν κόσμο
χωρίς απορρίμματα
Βιώσιμη ανάπτυξη
και εξοικονόμιση πόρων
Υιοθετούμε στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας τώρα,
και διαμορφώνουμε έναν καλύτερο κόσμο αύριο.
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Συσκευασίες, ανακύκλωση και  
διαχείριση αποβλήτων  

GRI
102-11

GRI
103-1

Υιοθετούμε τις αρχές 
βιώσιμης ανάπτυξης
σε όλη την αλυσίδα αξίας 
μας εδώ και χρόνια, 
εστιάζοντας στην καινοτομία 
και την υπεύθυνη διαχείριση 
του αποτυπώματος των 
δραστηριοτήτων μας.
Όσον αφορά τη συσκευασία, 
χρησιμοποιούμε γυαλί, 
αλουμίνιο και πλαστικό PET, 
υλικά που είναι όλα πλήρως 
ανακυκλώσιμα.
Έχοντας υπάρξει πρωτοπόροι στη δημιουργία και 
χρηματοδότηση συστημάτων διευρυμένης ευθύ-
νης παραγωγού, αναγνωρίζουμε ότι η ανακυκλώ-
σιμη συσκευασία είναι ένας πολύτιμος πόρος που 
δεν πρέπει να καταλήγει ως απόρριμμα, αλλά να 
του δίνουμε  δεύτερη ζωή.

Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύουμε στην κυ-
κλική οικονομία με καινοτόμες βιώσιμες λύσεις.

Τέτοιο παράδειγμα είναι η στρατηγική μας για τις 
συσκευασίες των προϊόντων μας και το πλαστι-
κό, καθώς και οι δεσμεύσεις που έχουμε λάβει στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου οράματος του συστήμα-
τος της Coca-Cola  για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορ-
ρίμματα». 

Οι δεσμεύσεις αυτές στοχεύουν, τόσο στη μείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητές μας, όσο και στην αύξηση της 
αξίας που δημιουργούμε συνολικά για την οικο-
νομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, στο πλαί-
σιο της μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία. Οι 
δεσμεύσεις αυτές συνεισφέρουν ευρύτερα στην 
ενίσχυση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανά-

λωσης,  στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ, με προεκτάσεις που συνδέονται με 
την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, 
όπως: η κλιματική αλλαγή, η διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας, η προστασία των υδάτινων πόρων. Πα-
ράλληλα, αναδεικνύουν και τη συνεισφορά μας σε 
κοινωνικά θέματα όπως: η καλή υγεία και ευημερία 
των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε, κα-
θώς και ευρύτερα η οικονομική ανάπτυξη.



Coca-Cola Tρία Έψιλον Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 58

Η προσέγγισή μας  

Οι συσκευασίες μπορούν να έχουν παραπάνω από μία ζωή. 
Μια ολιστική προσέγγιση για τον κύκλο ζωής των συσκευασιών μας.

Η στρατηγική μας για τις συσκευασίες στη δραστηριότητά μας
στηρίζεται σε 4 πυλώνες:

Η συλλογή κάθε 
συσκευασίας που 
κυκλοφορεί στην 
αγορά και η προώθηση 
της ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησής 
της είναι στρατηγική μας 
προτεραιότητα για τα 
επόμενα χρόνια.
Ο κλάδος μας δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός 
ραγδαία μεταβαλλόμενου κανονιστικού περιβάλ-
λοντος σχετικά με τις συσκευασίες των προϊόντων 
και ειδικότερα της χρήσης του πλαστικού, στην κα-
τεύθυνση της απαραίτητης μετάβασης προς μία 
κυκλική οικονομία. 

Το πλαστικό, ως υλικό συσκευασίας είναι ασφαλές, 
ανθεκτικό, ελαφρύ, εύκαμπτο και ανακυκλώσιμο, 
πλεονεκτήματα που είναι σημαντικά για τον κλάδο 
τροφίμων και ποτών σε σχέση με άλλα υλικά. Γί-
νεται όμως πρόβλημα μετά τη χρήση του, εάν δεν 
οδηγείται στην ανακύκλωση και καταλήγει απόρ-
ριμμα στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Σχέδιο Δρά-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οι-

κονομία και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά 
μιας Χρήσης που έχει ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία με τον νόμο 4736/2020  θέτουν ξεκάθα-
ρα την αναγκαιότητα για σημαντικές αλλαγές, τόσο 
στη νοοτροπία, όσο και στις πρακτικές παραγωγής, 
κατανάλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στο Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-
Cola Ελλάδος και Coca-Cola Τρία Έψιλον) θέτου-
με σε πράξη το όραμά μας για «Έναν Κόσμο χωρίς 
Απορρίμματα», έχοντας ένα ολοκληρωμένο, μακρο-
πρόθεσμο σχέδιο για τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τις συσκευασίες. Ο πρωταρχικός μας στόχος 
είναι η επίτευξη της συλλογής και ανακύκλωσης 
του ισοδύναμου κάθε συσκευασίας που κυκλοφο-
ρούμε στην αγορά μέχρι το 2030.

Σε σχέση με τις συσκευασίες μας, η παγκόσμια δέ-
σμευση του Συστήματος είναι ακόμη: 

 » Όλες οι συσκευασίες μας να είναι 100% ανακυ-
κλώσιμες μέχρι το 2025 (στόχος που έχει ήδη επι-
τευχθεί στην ελληνική αγορά).

 » Να υποκαταστήσουμε σταδιακά το πλαστικό στις 
συσκευασίες μας με ανακυκλωμένο πλαστικό σε 
ποσοστό 35% τουλάχιστον μέχρι το 2025 (σε σχέ-
ση με 25% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τα Πλαστικά μιας Χρήσης . Η Ευρωπαϊκή οδη-
γία 2019/904 έχει ενσωματωθεί και στην εθνική 
νομοθεσία με τον νόμο 4736/2020.

 » Να συλλέγουμε και να ανακυκλώνουμε μία πλα-
στική φιάλη ή ένα αλουμινένιο κουτάκι, για κάθε 
ένα που πουλάμε, μέχρι το 2030.

GRI
103-2

Collect
& Recycle:

Κάνουμε τις συσκευασίες 
μας ακόμα πιο βιώσιμες, 
μειώνοντας συνεχώς
το βάρος των
υλικών
συσκευασίας
ανά μονάδα
προϊόντος

Συμβάλλουμε
στη συλλογή
και στην
ανακύκλωση

Optimize 
packaging: 

Διαθέτουμε 
επαναχρησιμοποιούμενες 
συσκευασίες που 
επιστρέφονται και 
επανακυκλοφορούν
στην αγορά

Reuse: 

Μειώνουμε συνεχώς 
τα απορρίμματα από 
τη λειτουργία μας

Minimize 
waste: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
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Recycled Material in Packages: 
Αυξάνουμε  τη χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών.

Πολύ προτού περιληφθεί στη σχετική ευρωπαϊκή 
οδηγία για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, 
η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευα-
σίες αναψυκτικών, αποτελούσε ήδη μία καινοτομία 
για τη χώρα μας. Πρώτοι στον κλάδο μας, ξεκινήσα-
με το 2018 από το Σχηματάρι Mega-Plant τη χρήση 
ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET) στις συσκευα-
σίες μας. Βάσει των προδιαγραφών για την ασφά-
λεια τροφίμων της EFSA (European Food Safety 
Authority), το ανακυκλωμένο πλαστικό θα πρέπει 
να προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά (πάνω από 
95%) από συσκευασίες τροφίμων. Η διαθεσιμότη-
τά του σε ικανή ποιότητα και ποσότητα παραμέ-
νει στη χώρα μας περιορισμένη. Ενθαρρύνουμε τις 
προσπάθειες για να γίνει το συγκεκριμένο ανακυ-
κλωμένο υλικό βιώσιμη λύση, και η προμήθειά του 
να είναι επαρκής, με αποδεκτό κόστος προμήθειας 
και επεξεργασίας. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε 
ανακυκλωμένες συσκευασίες 
αλουμινίου σε ποσοστό 
60%. Πιο συγκεκριμένα, 
το ποσοστό του 
ανακυκλωμένου αλουμινίου 
που έχει χρησιμοποιηθεί για 
τις συσκευασίες των 330cc, 
φτάνει στο 60% στο κουτί 
και στο 50% στα άκρα της 
συσκευασίας*.
*Με τον όρο «άκρα της συσκευασίας αλουμινίου» εννοούμε
   το πάνω μέρος της συσκευασίας.

Reuse: 
Επαναχρησιμοποίηση συσκευών.

Διαθέτουμε στην αγορά επαναχρησιμοποιούμενες 
συσκευασίες για τη διάθεση των προϊόντων μας, 
οι οποίες είναι οι γυάλινες επιστρεφόμενες φιά-
λες των αναψυκτικών μας. Στο σύνολο των γυάλι-
νων συσκευασιών οι επιστρεφόμενες επαναχρη-
σιμοποιούμενες φιάλες αποτελούν το 95%.

Collect & Recycle: 
Βοηθάμε στη συλλογή και στην 
ανακύκλωση. 

Πεποίθησή μας είναι ότι  
οι συσκευασίες μπορούν 
και πρέπει να έχουν 
δεύτερη ζωή. To 100% 
των συσκευασιών μας 
είναι ανακυκλώσιμo, ενώ 
συνεργαζόμαστε με φορείς, 
τον κλάδο μας και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 
για να επεκτείνουμε το εύρος 
και την κλίμακα των κοινών 
πρωτοβουλιών μας. 
Για την ανακύκλωση των συσκευασιών μας, η εται-
ρεία μας συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.), που λει-
τουργεί Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης, για την ανάκτηση και αξιοποίηση των υλικών 
συσκευασίας  που απορρίπτονται στα στερεά από-

βλητα. Η συνεργασία της εταιρείας μας με την ΕΕΑΑ 
Α.Ε. πιστοποιείται από την παρουσία του Green 
Dot στο 100% των προϊόντων μας και απαλλάσ-
σει την εταιρεία έναντι υποχρέωσης να συλλέγει 
και να ανακυκλώνει η ίδια τα προϊόντα της μετά 
τη χρήση. 

Επιπλέον όμως, η εταιρεία μας έχει ενεργό ρόλο 
στις προσπάθειες προς μία κατεύθυνση αύξησης 
του ποσοστού ανακύκλωσης στην Ελλάδα. 

Στηρίζοντας εμβληματικά προγράμματα όπως το 
Zero Waste Future της Coca-Cola Ελλάδος, που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος της 
Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), σκοπός μας 
είναι να εμπνέουμε τους πολίτες να εντάξουν τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινό-
τητάς τους, αυξάνοντας έτσι και το ποσοστό ανα-
κύκλωσης στην Ελλάδα, που βρίσκεται ακόμη σε 
χαμηλά επίπεδα της τάξης του 18,9%, με βάση τα 
τελευταία στοιχεία της Eurostat.

GRI
103-2
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 Zero Waste Future 

Το 2018, η Coca-Cola Ελλάδος, με τη στήρι-
ξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola 
Foundation) δημιούργησε την πολυεπίπεδη πλατ-
φόρμα Zero Waste Future, στο πλαίσιο του παγκό-
σμιου οράματος της εταιρείας για «Έναν Κόσμο 
Χωρίς Απορρίμματα». Πρόκειται για ένα μακροπρό-
θεσμο, ολιστικό πρόγραμμα-κληρονομιά, που στό-
χο έχει να εμπνεύσει  τους πολίτες να υιοθετήσουν 
τις πρακτικές της ανακύκλωσης και της κυκλικής 
οικονομίας στην καθημερινότητά τους, δείχνοντας 
πως τα απορρίμματα μπορούν να έχουν μια δεύτε-
ρη και τρίτη ζωή, και να αντιμετωπιστούν ως πόροι 
που μπορούν να δημιουργήσουν κοινές ευκαιρίες 
ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον.

Θεμελιώνεται σε 3 πυλώνες: 
την Παρέμβαση,
την Εκπαίδευση και την 
Αλλαγή Συμπεριφοράς.
Κάθε πυλώνας περιλαμβάνει συγκεκριμένες δρά-
σεις αναφορικά με την πρόληψη και τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται 
με τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα, αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Το 2018, η πλατφόρμα Zero Waste Future ξεκίνησε 
με 1η πόλη-πιλότο τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να 
την καταστήσει την 1η πόλη της Ελλάδας με προο-
πτική «zero waste». Πραγματοποιήθηκε με τη συμ-
βολή του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία 
με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και 
τη start-up των The New Raw.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 που ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία μια σει-
ρά από δράσεις που εντάσσονται σε κάθε έναν από 
τους πυλώνες του προγράμματος:

Η δράση «Ανακυκλώνω στην Παραλία», που απο-
τελεί το πρώτο 360° πρόγραμμα για «on the go» 
συλλογή και ανακύκλωση τεσσάρων διαφορετι-
κών υλικών, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 
2018. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σε 5 
περιοχές της Ελλάδας: στον Δήμο Θερμαϊκού, στον 
Δήμο Χανίων, στον Δήμο Νάξου, στον Δήμο Μαρα-
θώνα και στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 
μια οργανωμένη προσπάθεια, με δράσεις και ενη-
μερωτική εκπαιδευτική εκστρατεία, με στόχο την 
ενίσχυση της ανακύκλωσης, για πρώτη φορά, στις 
παραλίες αλλά και τις παράκτιες περιοχές, ώστε 
να μην καταλήγουν τα απορρίμματα στη θάλασσα.

GRI
103-2

Σε μόλις 12 εβδομάδες,
με τη μεγάλη συμμετοχή του 

κόσμου, συλλέχθηκαν
διαχωρισμένα 

222 τόνοι υλικών 

και ενημερώθηκαν
περισσότερα από 

230.000 άτομα
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Το 1ο Σχέδιο Πρόληψης για τη Θεσσαλονίκη, απο-
τελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο Πρόληψης 
Απορριμμάτων που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα 
για ελληνικό δήμο, και παρουσιάστηκε στις αρχές 
Μαρτίου του 2019. Πρόκειται για έναν αναλυτικό 
οδηγό με συγκεκριμένες δράσεις και προληπτικά 
μέτρα, προκειμένου να αποκτήσει η πόλη προοπτι-
κή να γίνει Ζero Waste και με στόχο να μειώνει δι-
αχρονικά την κατά κεφαλήν απόρριψη αποβλήτων 
κατά τουλάχιστον ένα κιλό ετησίως.

Η δράση «Print your City», μια πρωτοβουλία μέσα 
από την οποία τα πλαστικά απορρίμματα που συλ-
λέγονται από την ανακύκλωση μετατρέπονται σε 
χρηστικά αντικείμενα με την τεχνολογία της τρισ-
διάστατης εκτύπωσης. Τον Νοέμβριο του 2018, οι 
Θεσσαλονικείς προσκλήθηκαν να δουν την πόλη 
τους …«αλλιώς». Μέσα από το ειδικά σχεδιασμέ-
νο microsite www.printyourcitycoca-cola.gr, οι πο-
λίτες είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το 
δικό τους 3D εκτυπωμένο έπιπλο και να επιλέξουν 
τη γειτονιά της πόλης τους που ήθελαν αυτό να το-
ποθετηθεί. Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα έπιπλα 
από ανακυκλωμένο πλαστικό τοποθετήθηκαν στην 
πλατεία ΧΑΝΘ τον Ιανουάριο 2019, ως αποτέλεσμα 
της επιλογής των ίδιων των πολιτών, μεταμορφώ-
νοντας ένα κεντρικό σημείο της πόλης. 

Το Zero Waste Lab είναι το πρώτο κέντρο ανα-
κύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, 
που λειτούργησε το 2019 στη Θεσσαλονίκη. Το 
Zero Waste Lab ενημέρωνε του πολίτες σχετικά με 
την πρόληψη, την ανακύκλωση και τις πρακτικές 
της κυκλικής οικονομίας μέσα από μια βιωματική 
εμπειρία. Πρόσφερε ειδικά σχεδιασμένα εκπαι-
δευτικά προγράμματα και αποτέλεσε προορισμό 
για τα σχολεία τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και της 
ευρύτερη περιοχής με επισκέψεις από την Καβάλα, 
τη Δράμα και τον Βόλο, καθώς και για όλους τους 
πολίτες.

Μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες 
ψηφοφορίας

συγκεντρώθηκαν πάνω από

3.000 σχέδια 

στην online πλατφόρμα,
ενώ για τα τρισδιάστατα 

εκτυπωμένα έπιπλα
ανακυκλώθηκαν 

800kg πλαστικού
από τους πολίτες

της Θεσσαλονίκης

Συνολικά περισσότεροι από

9.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν
το Zero Waste Lab 

7.000 εκ των οποίων ήταν μαθητές
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To 2019, το «Zero Waste Future» επέκτεινε το πεδίο 
εφαρμογής του, σε ένα στοιχείο πολύ ελληνικό που 
ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της 
βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, τον τουρισμό.

Οι ελληνικές παραλίες αποτελούν ένα πεδίο εξαι-
ρετικά «ευάλωτο» στη ρύπανση λόγω της υψηλής 
επισκεψιμότητάς τους, αλλά και της θαλάσσιας ρύ-
πανσης.

Έτσι γεννήθηκε η δράση «Zero Waste Beaches» 
που υλοποιήθηκε σε 9 πολυσύχναστες παραλίες και 
27 παραλιακές επιχειρήσεις  όπου καλέσαμε τους 
πολίτες να δώσουν 2η ζωή στα πλαστικά απορρίμ-
ματα.

Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν θεαματικά κα-
θώς από την αρχή της δράσης μέχρι την ολοκλήρω-
σή της, συγκεντρώθηκαν 352.612 τόνοι ανακυκλώ-
σιμων υλικών.

«Τρέχουμε και Ανακυκλώνουμε»:

Στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της 
Αθήνας, καλέσαμε δρομείς και κοινό να συλλέξουν 
και να ανακυκλώσουν τα πλαστικά μπουκάλια, για 
να βοηθήσουν στη δημιουργία 3D printed υπαίθρι-
ων γυμναστηρίων από ανακυκλωμένο πλαστικό, σε 
συνεργασία με τους The New Raw.

Η δράση είχε σημαντικές συνέπειες στην αλλαγή 
της συμπεριφοράς δρομέων και επισκεπτών, αφού 
συλλέχθηκαν περισσότεροι από 13,5 τόνοι ανακυ-
κλώσιμων υλικών, επιδόσεις που ξεπέρασαν κατά 
περίπου 55% τις αντίστοιχες του 2018. Από αυτά 
τα υλικά, οι 9,5 τόνοι αποτελούσαν πλαστικά μπου-
κάλια (PET) ενώ συλλέχθηκαν για 1η φορά σε αθλη-
τικά γεγονότα της χώρας μας και οργανικά απορ-
ρίμματα.
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Optimize packaging:
Προωθούμε τη συνολική μείωση 
χρήσης υλικών συσκευασίας. 

Η μείωση της ποσότητας των 
υλικών που χρησιμοποιούμε 
στις συσκευασίες μας 
είναι ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους για να μειώσουμε 
τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις. Η ενέργεια 
αυτή συμβάλλει, εκτός από 
την προφανή μείωση της 
χρήσης υλικών συσκευασίας, 
στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της 
συσκευασίας: από την 
παραγωγή στη μεταφορά και 
έπειτα στην τελική διάθεση ή 
την ανακύκλωση.

Μείωση όγκου συσκευασιών του Φυσικού Μεταλλικού Νερού AVRAΉδη από το 2016 έχουμε προχωρήσει σε μείωση 
του όγκου του πλαστικού στις συσκευασίες μας. 
Πιο συγκεκριμένα, έχουμε μειώσει κατά 23% κατά 
μέσο όρο το PET και κατά 12,5% το γυαλί που χρη-
σιμοποιούμε για την εμφιάλωση του Φυσικού Με-
ταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο εργοστάσιό μας στο Αί-
γιο. 

Από το 2017, με τη μείωση της χρήσης πλαστικού 
στο Avra Bloom κατά 27%  και  Active Cap κατά 18%  
εξοικονομούνται  60 τόνοι πλαστικού ετησίως.

Από το 2018, χρησιμοποιούμε νέες συσκευασίες  
αλουμινίου στα  αναψυκτικά μας, οι οποίες έχουν  
κατά 7,5 % ελαφρύτερο κουτί.

Με τις φιάλες αναψυκτικών Light Weight, που 
χρησιμοποιούνται από το 2016, εξοικονομούνται 
τουλάχιστον 300 τόνοι πλαστικού λιγότερο κάθε 
χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 740 τό-
νους CO2 έμμεσων εκπομπών (Scope 3) για το 2017.

Οι 740 τόνοι CO2 ισοδυναμούν με: 

 » Τις εκπομπές CO2 της ηλεκτρικής ενέργειας που 
θα κατανάλωναν 110 σπίτια μέσα σε έναν χρόνο. 

 » Τις εκπομπές 158 επιβατηγών αυτοκινήτων σε 
έναν χρόνο*.

Από το 2018 ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε rPET 
σε ποσοστό  με τη virgin ρητίνη σε όλες τις PET συ-
σκευασίες αναψυκτικών. Με τη συγκεκριμένη πρα-
κτική, εξοικονομήθηκαν 218 τόνοι virgin  PET και 436 
τόνοι CO

2 έμμεσων εκπομπών (Scope 3) το 2018 και 
1.234 τόνοι virgin PET και 2.122 τόνοι CO2 έμμεσων 
εκπομπών (Scope 3) το 2019.

*(Πηγή: U.S. Environment Protection Agency)

-24%
AVRA

12,5%
λιγότερο γυαλί στο AVRA 1L

50%
μείωση του όγκου απορριμάτων

-27%
AVRA Bloom

-18%
AVRA Active Cap
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Όσον αφορά τις δευτερογενείς συσκευασίες μας, 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του 
Ομίλου μας, προχωρούμε από το 2021 σε κατάρ-
γηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευ-
ασίες αλουμινίου. 

Με μία συνολική επένδυση €15 εκατομμυρίων ο 
Όμιλος Coca-Cola HBC θα αντικαταστήσει το πλα-
στικό περιτύλιγμα από όλες τις πολυσυσκευασίες 
αλουμινίου των προϊόντων του, σε όλες τις αγορές 
της Ευρώπης, μέχρι το 2021. Με την ενέργεια αυτή, 
ο Όμιλός μας  θα εξοικονομήσει συνολικά 2.000 τό-
νους πλαστικού και 3.000 τόνους CO2, σε ετήσια 
βάση. Ο νέος τύπος συσκευασίας KeelClip™, επι-
πλέον της αντικατάστασης του πλαστικού ελαχι-
στοποιεί και την ποσότητα χαρτιού που απαιτείται.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται για πρώτη φορά 
στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, και υπη-
ρετεί το όραμα για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμμα-
τα και τη δέσμευση στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσε-
ων συσκευασίας, ως προς την ανακυκλωσιμότητα 
και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Minimize waste:
Μειώνουμε συνεχώς τα 
απορρίμματα από τη λειτουργία 
μας. 

Zero Landfill Plants

Κάθε χρόνο, θέτουμε όλο και πιο υψηλούς στόχους 
στα ποσοστά ανακύκλωσης των αποβλήτων ώστε 
να μην καταλήγουν  για ταφή σε ΧΥΤΑ. 

Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, συνεργαζόμα-
στε με αδειοδοτημένους φορείς ανακύκλωσης και 
με κυβερνητικούς φορείς. Παρότι o μακροπρόθε-
σμος στόχος μας είναι η μείωση των παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων, έχουμε επιτύχει παράλλη-
λα, να μειώσουμε σημαντικά και τις ποσότητες των 
απορριμμάτων που διατέθηκαν για ταφή σε ΧΥΤΑ. 

Το 2019 υπήρξε μια σημαντική χρονιά ως προς αυτό 
τον τομέα για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς 
οι δράσεις μας, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες 
που αφορούν στις μονάδες παραγωγής, μας βοή-
θησαν να επιτύχουμε συνολικά τον εντυπωσιακό 
μ.ο. 98,7% ανακύκλωσης των αποβλήτων της πα-
ραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα εργοστάσιά μας 
στην Ελλάδα, ενώ το Σχηματάρι Mega-Plant  απο-
τελεί το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο επιτεύχθηκε 
100% ανακύκλωση και αξιοποίηση όλων των πα-
ραγόμενων απορριμμάτων. 

Μερικές από τις πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει 
στη μείωση παραγωγής απορριμμάτων από τις πα-
ραγωγικές διεργασίες είναι:

 » O θρυμματισμός και η επαναχρησιμοποίηση των 
απορριπτόμενων PET preforms από τις μηχανές 
παραγωγής στη κύρια ρητίνη παραγωγής, πρα-
κτική που ακολουθούμε από το 2019, η οποία εί-
ναι μίγμα virgin PET με ανακυκλωμένο PET.  

 » Η μείωση του βάρους των υλικών ανά τεμάχιο συ-
σκευασίας στις συσκευασίες (πλαστικό, αλουμί-
νιο, γυαλί). 

 » Επισκευή για επαναχρησιμοποίηση κατεστραμ-
μένων ξύλινων παλετών από την αποθήκευση και 
μεταφορά προϊόντων. 

 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 

Σε όλες τις μονάδες παραγωγής μας, η διαχείριση  
υγρών  αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και το Πρότυπο Ποιότητας 
Υγρών Αποβλήτων του Ομίλου. Πραγματοποιούμε 
αναλύσεις σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση για 
να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση ως προς τις πα-

ραμέτρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προ-
διαγραφές της The Coca-Cola Company KORE (KO 
Operating Procedures).

Το εργοστάσιο του Σχηματαρίου διαθέτει μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ τα εργοστά-
σια Αιγίου και Ηρακλείου διοχετεύουν τα υγρά τους 
απόβλητα στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού  
του Αιγίου και της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.  Στο πλαίσιο της 
επένδυσης των  24 εκατ. ευρώ στη μονάδα Σχημα-
ταρίου, προχωρήσαμε σε επέκταση και εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, 
σύμφωνα με  την πρωτοποριακή τεχνολογία MBR  
(Membrane-Biological-Reactors), την κορυφαία και 
καινοτόμο μέθοδο βιολογικού καθαρισμού.
 

GRI
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Αξιολόγηση των δράσεών μας για τις συσκευασίες, την ανακύκλωση
και τη διαχείριση αποβλήτων 

Μειώνουμε τον όγκο των αποβλήτων
 
Κάθε χρόνο θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους στα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων στις παραγωγικές 
μονάδες μας, έχοντας καταφέρει, το 2019, να φτάσουμε σε ποσοστό ανακύκλωσης 98,7% στη χώρα. 

Yπεύθυνη Διαχείριση των υλικών  ειδικού χειρισμού
 
Το 100% των υλικών ειδικού χειρισμού ανακυκλώνεται μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών.

2017 2018 2019

Αίγιο 90,8% 91,9% 94,5%

Ηράκλειο 72,7% 81,5% 74,8%

Σχηματάρι 97,7% 98,2% 100%

Σύνολο 96,5% 97,3% 98,7%

2017 19,8

2018 27,3

2019 14,8

Παραγόμενα
Στερεά απόβλητα 2017 2018 2019

Απόβλητα ανά λίτρο προϊόντος
 (gr/lt) 14,38 12,78 14,04

Στερεά απόβλητα (τόνοι) 8.576 8.152 9.093

Στερεά απόβλητα
προς υγειονομική ταφή 2017 2018 2019

Απόβλητα προς ταφή ανά λίτρο 
προϊόντος (gr/lt) 0,51 0,35 0,18

2017* 2018 2019

Κατανάλωση χημικών ουσιών (kg) 848.700 1.085.312 1.084.694

Κατανάλωση PET (kg) 9.971.687 10.359.979 12.400.343

Κατανάλωση  πλαστικού (καπάκια) (kg) 1.189.943 1.493.266 1.349.957

Κατανάλωση PE (ετικέτες, φιλμ) (kg) 2.406.764 2.641.638 2.663.804

Κατανάλωση γυαλιού (kg) 4.919.196 6.920.219 7.475.123

Κατανάλωση αλουμινίου (kg) 4.051.876 4.188.732 5.567.847

Κατανάλωση σιδηρούχου μετάλλου (kg) 180.148 210.938 224.878

Κατανάλωση ξύλου (kg) 1.436.218 2.095.886 763.227

Κατανάλωση χαρτονιού (kg) 3.032.735 3.718.022 3.236.603

Κατανάλωση χαρτιού (ετικέτες) (kg) 64.408 66.418 67.390

Κατανάλωση συσκευασίας Tetra Pak (kg) 1.884.981 2.526.312 2.512.666

*Τα στοιχεία για το έτος 2017 έχουν αναδιατυπωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, 
καθώς οι κατηγορίες ανά υλικό παρουσιάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων ανά παραγωγική εγκατάσταση

Χρήση υλικών και άλλων ουσιών

Ποσότητες ανακύκλωσης υλικών ειδικού χειρισμού (tn)
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 » Η εγκατάσταση ξηρής λίπανσης σε γραμμές πλα-
στικής φιάλης (PET) και ημίξηρης σε γυάλινη φι-
άλη (RGB), επιθεωρώντας την απόδοση των συ-
στημάτων ψεκασμού των λιπάνσεων.

 » Ο έλεγχος και η άμεση αντιμετώπιση των διαρρο-
ών νερού.

 » Ο σχεδιασμός ενός πλάνου προστασίας σύμφω-
να με τα παγκόσμια προγράμματα SVA/SWPP της 
The Coca-Cola Company, με σκοπό να διασφαλί-
σουμε την υγιή και βιώσιμη διαχείριση των πηγών 
νερού που χρησιμοποιούμε.

Νερό 
Τέλος, αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προϊόντος 
για την εταιρεία, με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΑΥΡΑ.

Μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση του νερού σε 
όλη την αλυσίδα αξίας μας, δημιουργούμε ευρύτε-
ρες επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον, συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που συνδέ-
ονται με την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και 
την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Πολιτική για την ορθή διαχείριση 
του νερού

Δεσμευόμαστε να 
ελαχιστοποιήσουμε 
τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων μας, 
χρησιμοποιώντας λιγότερο 
νερό και φροντίζοντας 
για την επεξεργασία 
των λυμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται η υδρόβια 
ζωή.

Ορθολογική διαχείριση &  συνεχής 
μείωση κατανάλωσης νερού 

Το νερό είναι βασική πηγή 
ζωής. To ασφαλές και 
καθαρό πόσιμο νερό είναι 
ουσιαστικής σημασίας για 
την ανθρώπινη υγεία και τα 
οικοσυστήματα. Το νερό 
είναι και το βασικότερο 
συστατικό των προϊόντων 
μας, αναπόσπαστο 
κομμάτι της παραγωγικής 
μας διαδικασίας, αφού 
χρησιμοποιείται τόσο για 
την παραγωγή όσο και 
για τον καθαρισμό, την 
πλύση και την απολύμανση 
των μηχανημάτων, και 
είναι απαραίτητο για την 
καλλιέργεια των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούμε. 

GRI
102-11 

Η προσέγγισή μας
  
Η δέσμευσή μας
για το 2025

GRI
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Αξιολογούμε την ποσότητα του διαθέσιμου νερού 
μελλοντικά και μειώνουμε τους περιβαλλοντικούς 
και κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με το 
νερό που χρησιμοποιούμε. Παράλληλα, αναπτύσ-
σουμε πρότυπα και πολιτικές για τη χρήση του νε-
ρού, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
σε συνεργασία με τους βασικούς κοινωνικούς μας 
εταίρους.

Οι δράσεις μας 

 » Η υλοποίηση άνω του 75% των βασικών Πρακτι-
κών Εξοικονόμησης Νερού (TOP Water Saving 
Practices) του Ομίλου μας στα εργοστάσιά μας. 

 » Ο συνεχής έλεγχος και η καταμέτρηση κατανα-
λώσεων μέσω αναλύσεων και online μετρήσεων 
σε καθημερινή βάση.

 » Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νε-
ρού, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν.
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Ενημέρωση και ευαισθητοποίησης 
της Κοινωνίας 

Πρόγραμμα
«Το Νερό στην Πόλη»
Το 2019, η Coca-Cola Ελλάδος, με τη στήρι-
ξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola 
Foundation) υλοποίησε το πρόγραμμα «Το Νερό 
στην Πόλη» στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ένα 
πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης νερού σε 
αστικό περιβάλλον, για τα δεδομένα της Μεσογεί-
ου. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη δράση δια-
χείρισης με κύριο στόχο την αύξηση του υδατικού 
ισοζυγίου και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδα-
τικών πόρων σε αστικό περιβάλλον.  

Το Πρόγραμμα, ύψους $1,2 εκατομμυρίων, χρημα-
τοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca-
Cola (The Coca-Cola Foundation), ενώ σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε από την GWP-Med, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Δημοτική Επι-
χείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης (ΔΕΥΑΑ).

Το Πρόγραμμα εστίασε σε δύο τεχνικές εφαρμογές. 
Στο υδρευτικό φράγμα Αισύμης - Διποτάμου έγινε 
εφαρμογή μιας καινοτόμου λύσης για την αύξηση 
της χωρητικότητας του φράγματος με την εγκατά-
σταση ειδικών θυροφραγμάτων που ολοκληρώθη-
κε τον Αύγουστο του 2019.

GRI
103-2

Η  εφαρμογή αυτή
εξασφάλισε την

αύξηση του 
διαθέσιμου πόσιμου 
νερού για την 
Αλεξανδρούπολη 1,7 δισ.

λίτρα
ετησίως

κατά

(+14% αύξηση
στον ταμιευτήρα νερού
της πόλης),
από το οποίο υδροδοτούνται 85.000 κάτοικοι από 
την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
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Το Πρόγραμμα αποτελεί πολύτιμο παράδειγμα για 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Μεσογείου για 
την αύξηση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων 
και την ορθή διαχείριση του νερού σε αστικό περι-
βάλλον, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει παρουσια-
στεί ως διεθνής καλή πρακτική σε διεθνείς συσκέ-
ψεις, όπως το 8o World Water Forum στη Βραζιλία 
και το World Water Week στη Σουηδία το 2018.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
«Αποστολή Νερό»
Σε συνεργασία με την Coca-Cola Ελλάδος και 
τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership - 
Mediterranean (GWP-Med), ξεκινήσαμε το 2006, το 
πρόγραμμα «Αποστολή Νερό». Ο στόχος μας μέσα 
από το πρόγραμμα ήταν να συμβάλουμε στην άμ-
βλυνση του φαινομένου της λειψυδρίας σε περιο-
χές στις οποίες το φαινόμενο είναι έντονο, βελτιώ-
νοντας σημαντικά τη ζωή των κατοίκων, καθώς και 
να καλλιεργήσουμε μία νέα κουλτούρα για τη σωστή 
διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού.

Tο πρόγραμμα έχει βοηθήσει τους κατοίκους περι-
οχών, με έντονο φαινόμενο λειψυδρίας, εξοικονο-
μώντας ετησίως

Στα 12 χρόνια εφαρμογής του, το πρόγραμμα έλαβε 
σημαντικές διακρίσεις που επιβεβαίωσαν την επι-
τυχία του:

 » Διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ που διορ-
γανώνονται από το CSR Europe, το Business in The 
Community (BICT), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 » Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Περιβάλλον/Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη στα Hellenic Responsible Business 

σε 33 νησιά της χώρας

542 εκ. λίτρα

Awards 2016, το θεσμό που επιβραβεύει προγράμματα 
και συνεργασίες στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης.

 » Αριστείο στον Τομέα Περιβάλλον στην κατηγορία Με-
γάλες Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης 
του αναγνωρισμένου θεσμού των Αριστείων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Διαφημι-
ζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ).

 » Δεύτερο Παγκόσμιο Βραβείο ως World Water Showcase 
στο 7ο World Water Forum (2015, Ν. Κορέα).

«Πρόγραμμα Συλλογής Ομβρίων 
Υδάτων» στις Κυκλάδες
και τα Δωδεκάνησα
Το «Πρόγραμμα Συλλογής Ομβρίων Υδάτων» αποτελεί 
μέρος του προγράμματος «Αποστολή Νερό» και σχεδι-
άστηκε και υλοποιείται από τον διεθνή οργανισμό Global 

GRI
103-2

εκπαιδεύτηκαν
συνολικά

μαθητές, δάσκαλοι
και καθηγητές

6.000

Επιπλέον, στο απομακρυσμένο δίκτυο νερού των 
οικισμών Πυλαία, Μελία, Κοίλα και Κίρκη του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε τηλεμετρικό σύ-
στημα παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας 
νερού, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα βλάβες 
και να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές και οι απώ-
λειες στο δίκτυο. 

Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, το Πρό-
γραμμα πλαισιώθηκε από εκπαιδευτικές δράσεις, 
σεμινάρια κατάρτισης ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για την αξία του νερού και την ορθή διαχείρισή του. 
Μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εγκεκρι-
μένου από το Υπουργείο Παιδείας και σε συνεργα-
σία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου

Για την κατάρτιση των αρχών και επαγγελματιών 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στο αστικό 
περιβάλλον, αναπτύχθηκε ένα πρωτοποριακό δι-
αδραστικό εργαλείο κατάρτισης και συνεργασίας 
μέσω παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (serious game), 
βασισμένο στα δεδομένα της πόλης, το οποίο έδω-
σε στους 66 συμμετέχοντες  τη δυνατότητα να ανα-
γνωρίζουν τόσο τις προκλήσεις από πλημμύρες και 
τη ξηρασία όσο και να βρίσκουν λύσεις που μπο-
ρούν να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον. 

Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) σε συνερ-
γασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, την Coca-Cola Ελλά-
δος και τις τοπικές αρχές νησιών του Αιγαίου από το 2008. 
Από το 2011 χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-
Cola (The Coca-Cola Foundation). Το πρόγραμμα έχει ως 
στόχο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της λειψυδρίας σε 
περιοχές όπου αυτό είναι έντονο, όπως στα νησιά των Κυ-
κλάδων και των Δωδεκανήσων, όπου ο μέσος όρος βροχό-
πτωσης δεν ξεπερνά τα 400 χιλιοστά ετησίως.

Συγκεκριμένα, μέχρι και τον Μάρτιο του 2019, το «Πρό-
γραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων» εφαρμόστηκε στο 
Αγαθονήσι, την Κάλυμνο, τα Κύθηρα, τους Λειψούς και τη 
Σαντορίνη ενισχύοντας τις ποσότητες του δημοτικού δι-
κτύου ύδρευσης των νησιών, με την εγκατάσταση δεξαμε-
νών πόσιμου νερού και έργα αξιοποίησης και βελτίωσης 
υποδομών νερού. Επίσης, υλοποιήθηκε και στη Θεσσαλο-
νίκη με την εγκατάσταση του πρώτου κάθετου κήπου σε 
δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα, δίνοντας ένα νέο παράδειγ-
μα συλλογής βρόχινου νερού για την αύξηση του αστικού 
πρασίνου.
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33
νησιά

Συνολικά, τα αποτελέσματα του προγράμματος από το 2008 μέχρι το 2019  
διαμορφώθηκαν ως εξής:

των Κυκλάδων,
των Δωδεκανήσων
και των Ιονίων καθώς και

74   έργα 
εγκαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν
εκ των οποίων:

3 μονάδες

εξοικονομήθηκαν ετησίως,
βελτιώνοντας τη ζωή 

76.665
κατοίκων

542.630.000
λίτρα νερού 

(Θεσσαλονίκη) 

1
πόλη

παραγωγής 
πόσιμου νερού

1 κάθετος
κήπος

1 σύστημα 
ανακύκλωσης 
γκρίζου νερού 

συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
«Το Δώρο της Βροχής» 

17.166
μαθητές και

3.472
εκπαιδευτικοί

που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 
για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

εκπαιδεύτηκαν
στην κατασκευή
και συντήρηση 
συστημάτων
συλλογής όμβριων 
υδάτων

220
τεχνικοί 

69 συστήματα 

ωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα 

συλλογής βρόχινου 
νερού και υποδομές 
πόσιμου νερού
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Αξιολόγηση των δράσεών μας
για το νερό
 
European Water Stewardship 
(EWS) 
Ένα σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων χρόνων 
και χαρακτηριστικό της ολιστικής προσέγγισης που 
ακολουθούμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η πρω-
τοποριακή πιστοποίηση των μονάδων μας με το 
EWS, μία πρωτοβουλία του  οργανισμού  European 
Water Partnership,  η οποία έχει ήδη φέρει επιτυχη-
μένα αποτελέσματα στη διαχείριση του νερού.

Όλες οι μονάδες παραγωγής μας είναι πιστοποι-
ημένες με EWS*. Συγκεκριμένα, η μονάδα παρα-
γωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο 
Αίγιο είναι η πρώτη στην Ελλάδα στον κλάδο των 
τροφίμων και ποτών που λαμβάνει την πιστοποίη-
ση EWS. Έχοντας επιτύχει 100% σε περισσότερους 
από 40 δείκτες, έλαβε το 2016 τη Χρυσή Διάκριση 
(Gold European Water Steward). Παράλληλα, ολο-
κληρώθηκε και η χρυσή πιστοποίηση της μονάδας 
του Σχηματαρίου, του μεγαλύτερου εργοστασίου 
μας, που αποτελεί παράλληλα και το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα. 

Για τις μονάδες μας, η πιστοποίηση EWS σημαίνει 
ότι: 

 » Εφαρμόζουν πρακτικές συνεχούς βελτίωσης της 
ποσότητας του νερού  που αντλείται.

 » Υιοθετούν μία συνολική ποιοτική προσέγγιση για 
το νερό που αποβάλλεται, η οποία αφορά στην 
περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών που χρη-
σιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, τη 
βελτίωση και την ασφαλή διάθεση της ποσότητας 
του νερού που αποβάλλεται

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά

 » Χαράσσουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την ορθή διαχείριση νερού, μέσω της 
οποίας αξιολογούνται οι επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα, 
αλλά και αυτές που προγραμματίζονται για το μέλλον.

 » Συσχετίζουν τη χρήση νερού με τη χρήση ενέργειας και χημικών, στοχεύοντας 
στη βέλτιστη χρήση τους. 

 » Φροντίζουν για την προστασία των ευάλωτων περιοχών γύρω από τις μονάδες.

Μέσω της πιστοποίησης EWS, αποτυπώνεται η περιβαλλοντική μας επίδοση σε 
κάθε έναν από τους παραπάνω πυλώνες και σχεδιάζεται ένα πλάνο βελτίωσης, τα 
αποτελέσματα του οποίου επανεξετάζονται κάθε χρόνο. 

Διαμορφώνεται, με αυτόν τον τρόπο, μία στρατηγική που μας επιτρέπει να αυξά-
νουμε τις καλές πρακτικές μας και να τις επικοινωνούμε τόσο στους εργαζομένους 
μας, όσο και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ειδικότερα, η επιτυχία της πι-
στοποίησης EWS αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής τόσο για άλλες εταιρείες 
του κλάδου, όσο και ευρύτερα στην Ελλάδα.

Προέλευση νερού των παραγωγικών μας μονάδων ανά πηγή

2017 2018 2019

Πηγή m3 % του 
συνόλου

m3 % του 
συνόλου

m3 % του 
συνόλου

Δημοτικές επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας

703.960 68,7 730.561 68,35 767.830 71,25

Αδειοδοτημένες 
γεωτρήσεις

320.803 31,3 338.354 31,65 309.899 28,75

2017 2018 2019

Κατανάλωση νερού (m3) 1.024.763 1.068.915 1.077.729

Δείκτης κατανάλωσης 
νερού στις παραγωγικές 
μας μονάδες
ανά μονάδα προϊόντος 
(lt/ltpr)

Συνολικός : 1,72 1,68 1,66

Σχηματάρι: 1,88 1,85 1,84

Αίγιο: 1,26 1,22 1,21

Ηράκλειο: 3,73 3,37 3,24

*H EWS πιστοποίηση πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. Το 2020 θα γίνει μετάβαση όλων των εργοστασίων στο πιστοποιητικό AWS (Alliance Water Stewardship).
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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και ενέργεια 

GRI
102-11

GRI
103-1

GRI
103-2

Μειώνουμε διαρκώς το 
ανθρακικό μας αποτύπωμα 
Αναγνωρίζουμε τις κρίσιμες επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής τόσο για τον πλανήτη, όσο και για 
εμάς.  Η σωστή χρήση της ενέργειας είναι απαραί-
τητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας, 
επηρεάζοντας παράλληλα και το κόστος της. 

Καταναλώνουμε ενέργεια σε όλες τις φάσεις της 
δραστηριότητάς μας: στις παραγωγικές μας μονά-
δες, στην αποθήκευση και διανομή των προϊόντων 
μας και στα ψυγεία μας στην αγορά. Η ενέργεια που 
καταναλώνουμε στις δράσεις αυτές διαμορφώνει 
και το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Δεσμευόμενοι 
να συμβάλουμε στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής, προτεραιότητά μας είναι η ελαχιστοποί-
ηση αυτού του αποτυπώματος σε όλη την αλυσί-
δα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
που προκύπτει στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, κα-
θώς και στην τελική χρήση των προϊόντων μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες μας για μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών του δι-
οξειδίου του άνθρακα συνδέονται με τη συνεισφο-
ρά μας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στην 
υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, την καθαρή 
ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής.

Η προσέγγισή μας

Οι δεσμεύσεις μας για το 2025

Αυστηροί στόχοι στην ενεργειακή 
μας κατανάλωση

Αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να 
αντιμετωπίζουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, 
βάσει της Αρχής της Πρόληψης, μειώνοντας την 
ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστη-
ριότητά μας. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας: 

 » στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα εργο-
στάσια εμφιάλωσης

 » στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα ψυγεία  
που διαθέτουμε  στην αγορά

 » στην αξιολόγηση των προμηθευτών μας ως προς 
περιβαλλοντικές συμμορφώσεις (πχ. πιστοποίη-
ση κατά  ISO14000, προμήθεια οχημάτων με ενερ-
γειακά κριτήρια, ψυγείων με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση και ψυκτικών υγρών που δεν επιβαρύ-
νουν το περιβάλλον)

 » στη βελτιστοποίηση των μεταφορών, αυξάνοντας 
τα φορτηγά με μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο ώστε 
να πραγματοποιούνται λιγότερα δρομολόγια 
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Εξοικονόμηση ενέργειας στις 
μονάδες παραγωγής μας

Σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας 
προέρχεται από τις μονάδες παραγωγής μας. Οι 
αέριοι ρύποι (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα), 
προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των ατμο-
γεννητριών και ατμολεβήτων που απαιτούνται για 
τη λειτουργία των μονάδων.  Έχουμε ολοκληρώσει 
την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης των μονά-
δων μας και επιδιώκουμε τη βελτίωση των διαδικα-
σιών παραγωγής, μειώνοντας αντίστοιχα την κα-
τανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας 
στις μονάδες μας, εφαρμόζουμε τα 
παρακάτω:

 » Πραγματοποιούμε μετρήσεις για τον έλεγχο των 
αέριων ρύπων (όπως για την αιθάλη και το μονο-
ξείδιο του άνθρακα) σε όλες τις μονάδες.

 » Υλοποιούμε πάνω από 70% τις TOP Energy Saving 
Practices του Ομίλου στα εργοστάσιά μας (>70%).

 » Αναφέρουμε τις απώλειες κλειστών κυκλωμάτων 
όπου αυτές εντοπίζονται και τις επιδιορθώνουμε 
άμεσα.

 » Έχουμε αντικαταστήσει κατά 70 % με λαμπτήρες 
LED τον φωτισμό στα εργοστάσιά μας.

 » Δημιουργούμε διατμηματικές ομάδες στα εργο-
στάσια με στόχο την εύρεση περιοχών για συνεχή 
βελτίωση στη χρήση ενέργειας.

 » Αντικαταστήσαμε περισσότερο από το 75% των 
LPG περονοφόρων με ηλεκτρικά.

 » Εφαρμόζουμε, σε τακτικό επίπεδο, συγκεκριμέ-
νες πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε όλες τις μονάδες μας, μέσω επένδυσης ύψους  
554.000. 

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας:

Τα τελευταία δύο  χρόνια, η εταιρεία μας προχώρη-
σε σε επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 
της τάξεως των 554.000.

Σε στρατηγικό επίπεδο, όπου είναι πρακτικά και 
οικονομικά εφικτό, η εταιρεία χρησιμοποιεί φιλι-
κότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας με 
χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Για παράδειγμα, στο Σχηματάρι χρησιμοποιείται 
φυσικό αέριο για τις ενεργειακές ανάγκες της μο-
νάδας, ενώ η νέα γραμμή παραγωγής του Αιγίου εί-
ναι τριπλάσιας δυναμικότητας και έχει βελτιωμένη 
ενεργειακή απόδοση.

Διάθεση ψυκτικού εξοπλισμού 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
στην αγορά

Η τοποθέτηση ψυγείων στους χώρους των πελα-
τών μας αποτελεί κομμάτι της επιχειρηματικής μας 
στρατηγικής. Παρότι δεν διαχειριζόμαστε εμείς 

τη λειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού, αισθανό-
μαστε την υποχρέωση να μειώσουμε τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες σχετίζονται με τη 
λειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε με τους προ-
μηθευτές μας για να βελτιώσουμε την ενεργεια-
κή απόδοση του ψυκτικού εξοπλισμού. Λόγω της 
διαρκούς εξέλιξης που γνωρίζει ο συγκεκριμένος 
εξοπλισμός, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να αγο-
ράζουμε ψυγεία με 50% υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση σε σύγκριση με το 2004. Επιπλέον τo 
40,8% των ψυγείων μας στην αγορά είναι υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Επίσης, καταργήσαμε οριστικά τους υδροφθοράν-
θρακες (HFC) από τον ψυκτικό εξοπλισμό μας, κα-
θώς όλα τα καινούρια ψυγεία που προμηθευόμαστε 
δεν περιέχουν HFC. Οι υδροφθοράνθρακες είναι 
ψυκτικά μέσα τα οποία συγκαταλέγονται στα αέρια 
του θερμοκηπίου και χρησιμοποιούνται σε αρκετές 
εμπορικές και οικιακές εφαρμογές για την παρα-
γωγή ψύξης. Τέλος, οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) 
έχουν καταργηθεί πλήρως από τον εξοπλισμό μας 
και το ποσοστό των εγκατεστημένων ψυγείων με μη 
οικολογικό υγρό έχει μειωθεί από 0,64% σε 0,56%. 

100%

Από τον Μάιο του 2017,
η ηλεκτρική ενέργεια
που προμηθεύονται όλες
οι  παραγωγικές μας μονάδες 
προέρχεται κατά 

από Ανανεώσιμες πηγές 
Ενέργειας
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Πώς αξιολογούμε τις προσπάθειες μας
για τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος

Ενέργεια

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν πουλάει ενέργεια που παράγει η ίδια.

2017 2018 2019

Σύνολο
(Πηγή: Ηλεκτρισμός και LPG 
για περονοφόρα οχήματα)

16,2
(11% από 

ανανεώσιμες 
πηγές)

15
(26% από 

ανανεώσιμες 
πηγές)

15,9
(42% από 

ανανεώσιμες 
πηγές)

% κατανάλωσης 
ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

% κατανάλωσης ενέργειας 
από μη ανανεώσιμες πηγές

41,90%

58,10%

2017 2018 2019

226,8

62,78%

37,22%

62,91%

37,09%

237,5
229,2

Κατανάλωση ενέργειας στις παραγωγικές μας μονάδες (TJ): Κατανάλωση ενέργειας στις παραγωγικές μας μονάδες (TJ) ανά πηγή

Ενεργειακός δείκτης (MJ/litre of product)Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία και τις αποθήκες (TJ)

2017 2018 2019

Φυσικό ΑέριοΗλεκτρική Ενέργεια ΜαζούτLPG

0,4

0,35

0,3

2017 2018 2019

1,98%5,38%

28,48%

64,15%

12,2 4,5

64,6

145,5

1,98%4,93%

30,32%

62,78%

11,7 4,7

72

149,1

2,53%3,84%

30,72%

62,91%

8,8 5,8

70,4

144,2
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GRI
305-4

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

* Η μεγάλη διαφορά στις μονάδες παραγωγής για τα έτη 2018 και 2019 συγκριτικά με το έτος 2017 οφείλεται στο γεγονός ότι η προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη αυτά προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εκπομπές CO2 (tn) από την κατανάλωση ενέργειας

2017 2018 2019

Σημεία πώλησης
(ιδιόκτητα ψυγεία) 194.042 148.695 144.216

Μονάδες παραγωγής* 
και γραφεία 15.230 5.546 4.650

Μείωση Εκπομπών Ρύπων 

40,8% 
63% 

55%
Οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα από τη 
δραστηριότητά μας το 
2019 μειώθηκαν κατά 
55% σε σχέση
με το 2017
(δείκτης CO2 (gCO2/lbp)

100% 4,8% 
Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων 
μας προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που ισοδυναμεί με επίτευξη του στόχου
του Ομίλου Coca-Cola HBC για το 2025

Συνεχής βελτίωση του δείκτη ενέργειας 
(MJ/litre of product) τα τελευταία 
χρόνια στα παραγωγικά εργοστάσια 
αναψυκτικών και νερού 

των ψυγείων είναι
ενεργειακά αποδοτικά 

της κατανάλωσης ενέργειας στα 
εργοστάσια μας προέρχεται από 
ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας 
επιτυγχάνοντας +13% από τον στόχο του 
Ομίλου Coca-Cola HBC για το 2025

Αποτύπωμα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Scope 1&2) (gr/λίτρο προϊόντος)

Kατανομή CO2 ανά τμήμα της αλυσίδας αξίας μας στην Ελλάδα για το 2019

40

30

20

10

2017 2018 2019

18% 
άνθρακας

29% 
άνθρακας

Συστατικά Συσκευασία Παραγωγή

3% 
άνθρακας

46% 
άνθρακας

Ψύξη

4% 
άνθρακας

Διανομή
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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Διαρροές σε μονάδες και ψυγεία (kg)

2017 2018 2019

HFC, HC (π.χ. R134a, 
R404a, R600, R290) 498 610 598

CFC / HCFC (π.χ. R11, 
R12a, R12, R22) 1 7 7

CO2 (R744) 16 15 14

ΣΥΝΟΛΟ 515 632 619

Το 2019, το συνολικό ποσοστό των ψυγείων της εταιρείας
που χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο υλικά που δεν επηρεάζουν
τη στοιβάδα του όζοντος (όπως R290, R600 και R744) αυξήθηκε στο 99,44%.

700

600

500

400

2017 2018 2019

Διαρροές σε μονάδες και ψυγεία 2017-2019 (kg)
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Υπεύθυνες προμήθειες 
Η προσέγγισή μας

Μέλημά μας είναι να 
διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος 
εργασίας των προμηθευτών 
μας συμβαδίζει με τα 
πρότυπά μας.

Επηρεάζουμε θετικά  την αλυσίδα 
αγορών μας 

Ως εταιρεία, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που έχουμε 
για την υπεύθυνη λειτουργία της αλυσίδας αγορών 
μας. Διαχωρίζουμε τους προμηθευτές μας σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: τους άμεσους ή βασικούς προ-
μηθευτές και τους έμμεσους. Η διάκριση αυτή βασί-
ζεται στην ποσότητα και το είδος των προμηθειών 
(εάν πρόκειται για υλικά ή υπηρεσίες που κρίνονται 
απαραίτητα για την παραγωγή προϊόντων ή την 
επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας), κα-
θώς και στο ποσό που δαπανάται στον κάθε προ-
μηθευτή. 

Διαχωρίζουμε τους άμεσους ή βασικούς προμηθευ-
τές μας στις παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες:

 » Προμηθευτές πρωτογενούς συσκευασίας

 » Προμηθευτές δευτερεύουσας συσκευασίας

 » Προμηθευτές συστατικών

Για την παραγωγή 
των προϊόντων μας 
συνεργαζόμαστε με χιλιάδες 
προμηθευτές για τις πρώτες 
ύλες, τα υλικά συσκευασίας 
και τις υπηρεσίες
που χρειαζόμαστε.
Οι υπεύθυνες προμήθειες είναι ένα θέμα που επη-
ρεάζει το κοινωνικό-οικονομικό και περιβαλλοντι-
κό μας αποτύπωμα. Είμαστε ένας από τους κυριό-
τερους αγοραστές πρώτων υλών με έμφαση στις 
αγροτικές πρώτες ύλες και χωρίς αυτές δεν μπο-
ρούμε να παράγουμε τα προϊόντα μας. 

Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα των προμηθευ-
τών μας είναι συνδεδεμένη με τη δική μας, ενώ και 
οι δύο μαζί είμαστε υπεύθυνοι για μία σειρά οικο-
νομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επι-
δράσεων που προκύπτουν από την παραγωγή των 
προϊόντων μας. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε τους 
προμηθευτές μας ως σημαντικούς συνεργάτες και 
τη συνεισφορά τους πολύτιμη για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη τόσο της εταιρείας μας αλλά και των πελα-
τών και καταναλωτών μας.

Μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των προμηθευ-
τών μας, δημιουργούμε επίσης και ευρύτερες επι-
δράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περι-
βάλλον, συνεισφέροντας στους  Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που συνδέονται 
με την οικονομική ανάπτυξη και την υπεύθυνη πα-
ραγωγή και κατανάλωση. 

GRI
102-9

Η δέσμευσή μας
για το 2025

GRI
102-11 

GRI
103-1

GRI
103-2

Αντίστοιχα, διαχωρίζουμε τους έμμεσους προμη-
θευτές μας στις παρακάτω κατηγορίες:

 » Προμηθευτές συντήρησης, επισκευής και εργα-
σιών (Maintenance, Repair, Operations-MRO).

 » Προμηθευτές εφοδιαστικής και διαχείρισης στό-
λου (Logistics & Fleet).

 » Προμηθευτές πωλήσεων και marketing (Sales and 
Marketing).

 » Προμηθευτές επαγγελματικών υπηρεσιών 
(Professional Services).

Επιδιώκουμε να επηρεάζουμε  θετικά την αλυσίδα 
αγορών μας, για αυτό και εφαρμόζουμε τις Κατευ-
θυντήριες Αρχές για Προμηθευτές που έχει ανα-
πτύξει ο Όμιλός μας. Οι Αρχές αυτές, περιέχουν 
τις απαιτήσεις που θέτουμε στους άμεσους προμη-
θευτές μας ως προς το πόσο υπεύθυνα λειτουργούν 
στις εξής κατηγορίες: 

 » τις πρακτικές στον χώρο εργασίας, 

 » το περιβάλλον εργασίας,

 » την υγεία και ασφάλεια, 

 » την παιδική και καταναγκαστική εργασία / κατα-
χρηστική εκμετάλλευση εργασίας, 

 » τους μισθούς και τα επιδόματα, 

 » την εκπροσώπηση από τρίτους, 

 » τις περιβαλλοντικές πρακτικές, 

 » τις συγκρούσεις συμφερόντων, 

 » τα δώρα, τα γεύματα και την ψυχαγωγία,

 » τα επιχειρηματικά και λογιστικά αρχεία

 » την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

 » και την προστασία πληροφοριών.
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GRI
102-9

GRI
103-2

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέο άμεσο 
προμηθευτή να συνυπογράψει τις Κατευθυντήριες 
Αρχές για Προμηθευτές, προτού ξεκινήσει οποια-
δήποτε συνεργασία μαζί μας. Οι Αρχές αναθεωρού-
νται και ανανεώνονται περιοδικά,  ώστε να ακολου-
θούν όλες τις τελευταίες κλαδικές και κανονιστικές 
εξελίξεις και απαιτήσεις. Μέσω της εφαρμογής των 
Αρχών, στοχεύουμε στη δημιουργία μίας βιώσιμης 
εφοδιαστικής αλυσίδαs που προάγει την ευημερία 
των τοπικών κοινωνιών και εξασφαλίζει τη σωστή 
λειτουργία και επιτυχία της επιχείρησής μας.  

Σημαντικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση αποτελούν οι προμηθευτές γεωργικών πρώτων 
υλών, οι οποίοι καλούνται να ακολουθήσουν τις 
Κατευθυντήριες Αρχές για την Αειφόρο Γεωργική 
Παραγωγή.

Συγκεκριμένα αυτές αφορούν: 

 » Στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην εργασία (ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι  και 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, απαγόρευση της 
παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής εργα-
σίας και της καταχρηστικής εργασίας, εξάλειψη 
των διακρίσεων, ωράριο και αποδοχές, ασφαλές 
και υγιές εργασιακό περιβάλλον, τοπική κοινότη-
τα).

 » Στην προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση 
υδάτινων πόρων, διαχείριση ενέργειας και προ-
στασίας του κλίματος, διατήρηση φυσικού περι-
βάλλοντος και οικοσυστημάτων, διαχείριση εδά-
φους, προστασία σοδειάς). 

 » Στα συστήματα διαχείρισης (συγκομιδή και κα-
τάλληλη προ-συγκομιδής επιλογή, διαχειριστικά 
συστήματα λειτουργίας, διατήρηση αρχείων, δια-
φάνεια και επιχειρηματική ακεραιότητα).  

Επιλέγουμε υπεύθυνα τους 
προμηθευτές μας

Οι προμηθευτές μας είναι εγκεκριμένοι, ως επί το 
πλείστον, από τον Όμιλο, ενώ στις περιπτώσεις 
όπου οι προμηθευτές ανήκουν σε μικρότερες αγο-
ρές, η επιλογή τους γίνεται βάσει προεπιλεγμένων 
κριτηρίων τα οποία άπτονται σε θέματα όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η ασφά-
λεια, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
κ.λπ.

Η ανάθεση εργασιών γίνεται μόνο σε προμηθευ-
τές που:

 » Έχουν επιλεγεί κατόπιν έρευνας αγοράς και διε-
ξαγωγής διαγωνισμού, ενώ όπου κρίνεται σκόπι-
μο, υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό, ώστε να 
διαφυλάσσεται το αδιάβλητο της συνεργασίας.

 » Έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους Φορείς 
Πιστοποίησης, όπως η EcoVadis και η SEDEX ή 
έχουν επιτυχώς περάσει την επιθεώρηση της The 
Coca-Cola Company. Η προϋπόθεση αυτή αφορά 
ιδίως τους στρατηγικούς μας προμηθευτές για τα 
προϊόντα της  The Coca-Cola Company.

 » Τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφά-
λειας και έχουν υπογράψει τις Κατευθυντήριες 
Αρχές για Προμηθευτές του Ομίλου.

 » Έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004, ISO 
9001:2008 και ΗACCP, όπου αυτό απαιτείται βά-
σει προδιαγραφών του εκάστοτε διαγωνισμού.

 » Πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών προ-
τύπων Non-GMO Declarations, Allergen-Free 
Statements, International Food Standards, Global 
Standard Food Safety και συμμορφώνονται με 
τους κανονισμούς σχετικά με τα κατάλοιπα των 
φυτοφαρμάκων και τις προσμείξεις στα τρόφιμα. 
Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τους προμηθευτές 
πρώτων υλών ή υλικών που έρχονται σε άμεση 
επαφή ή αποτελούν μέρος των προϊόντων μας.

Πλέον των παραπάνω κριτηρίων όλοι οι ενεργοί και 
επιλεγμένοι προμηθευτές θα πρέπει επιπλέον να 
έχουν υπογράψει τις Κατευθυντήριες Αρχές Προ-
μηθευτών.

Επίσης, ήδη από το 2016, αναπτύσσουμε δυναμικά 
την ψηφιοποίηση του συστήματος προμηθειών μας. 
Μέσω της διαδικασίας RFP (Request for Proposal), 
η οποία αποτελεί ένα τυποποιημένο και δομημένο 
τρόπο απόκτησης συγκεκριμένων πληροφοριών 
από τον προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένων των 
τιμών, των προδιαγραφών και των διαδικασιών), 
συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 

σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναμένεται να συμπεριληφθούν στο τελικό συμ-
βόλαιο. Η διαδικασία RFP βοηθά έτσι ώστε να αυ-
ξήσουμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα, την ποιότητα 
και την αποδοτικότητα των διαδικασιών. Αποτελεί 
το πλέον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης όλων των 
στοιχείων που κατατίθενται από τους προμηθευ-
τές και ως εκ τούτου συμβάλλει στην αντικειμενι-
κότερη επιλογή των μελλοντικών προμηθευτών και 
συνεργατών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Κατευθυντήριες Αρχές
για Προμηθευτές στο site της εταιρείας:

https://gr.coca-colahellenic.com/gr/about-us/policies

https://gr.coca-colahellenic.com/gr/about-us/policies
https://gr.coca-colahellenic.com/gr/about-us/policies
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Στηρίζουμε τους εγχώριους 
προμηθευτές

GRI
103-3

GRI
102-9

GRI
204-1

GRI
308-1

GRI
308-2

GRI
414-1

Αξιολόγηση των ενεργειών 
μας με τους συνεργαζόμενους 
προμηθευτές

Οι προμηθευτές 
μας υιοθετούν τις 
Κατευθυντήριες Αρχές
του Ομίλου μας 

Έχουμε υπογράψει με 
το 100% των άμεσων 
προμηθευτών μας 
τις Κατευθυντήριες 
Αρχές για τους 
Προμηθευτές του Ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένων 
όλων (100%) των νέων 
άμεσων προμηθευτών για 
το 2019. Οι Αρχές αυτές, 
προάγουν, μεταξύ άλλων τον 
σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και είναι 
σύμφωνες με τις πολιτικές 
μας σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και εργασιακά 
ζητήματα.

Επίπεδο συμμόρφωσης
των προμηθευτών μας

Το προσωπικό των μονάδων μας αξιολογεί τους συνεργα-
ζόμενους προμηθευτές βάσει ερωτηματολογίου, συλλέγει 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες (όπως ορίζονται 
από τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές), φροντί-
ζει για να συμπεριληφθούν οι σχετικοί όροι στα συμφω-
νητικά, ενώ πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για την εξακρί-
βωση των παραπάνω.
 
Οι κρίσιμοι προμηθευτές αξιολογούνται επίσης μέσω της 
πλατφόρμας EcoVadis. Από την έναρξη της συνεργασί-
ας μας με την EcoVadis έχουμε αξιολογήσει συνολικά 52 
προμηθευτές, εκ των οποίων οι 31 αξιολογήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2019. Κανένας προμηθευτής δεν έλαβε αξι-
ολόγηση μικρότερη από 30 βαθμούς, στο σύνολο των 21 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών, εργασιακών και κριτηρίων 
επιχειρηματικής ηθικής.

Συνεργαζόμαστε επίσης με την The Coca-Cola Company, 
η οποία συνήθως χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τρίτα πρό-
σωπα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προμη-
θευτών με τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές. Οι 
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν εμπιστευτικές συνεντεύ-
ξεις με εργαζόμενους και εργαζομένους εργολάβων παρό-
ντες εκείνη τη στιγμή στον χώρο. Εάν ο προμηθευτής δεν 
τηρεί κάποια από τις απαιτήσεις  που προβλέπονται στις 
Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές, αναμένεται από 
αυτόν να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Η Coca-Cola 
Hellenic διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
με οποιοδήποτε προμηθευτή, ο οποίος αδυνατεί να συμ-
μορφωθεί με τις απαιτήσεις των Κατευθυντηρίων Αρχών 
για Προμηθευτές.

Το ποσοστό των 
συνολικών δαπανών 
για αγορές, το οποίο 

διατέθηκε σε εγχώριους 
προμηθευτές το 2019 

έφτασε το

80%

86%
εγχώριοι 

προμηθευτές

1.300
σε όλη την Ελλάδα 

Οι προμηθευτές μας 
ανέρχονται σε 


	i etaireia mas button 54: 
	upeuthinos etairikos politis button 54: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 54: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 54: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 54: 
	home 54: 
	previous page button 54: 
	next page button 54: 
	i etaireia mas button 55: 
	upeuthinos etairikos politis button 55: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 55: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 55: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 55: 
	home 55: 
	previous page button 55: 
	next page button 55: 
	i etaireia mas button 56: 
	upeuthinos etairikos politis button 56: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 56: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 56: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 56: 
	home 56: 
	previous page button 56: 
	next page button 56: 
	i etaireia mas button 57: 
	upeuthinos etairikos politis button 57: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 57: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 57: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 57: 
	home 57: 
	previous page button 57: 
	next page button 57: 
	i etaireia mas button 58: 
	upeuthinos etairikos politis button 58: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 58: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 58: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 58: 
	home 58: 
	previous page button 58: 
	next page button 58: 
	i etaireia mas button 59: 
	upeuthinos etairikos politis button 59: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 59: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 59: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 59: 
	home 59: 
	previous page button 59: 
	next page button 59: 
	i etaireia mas button 60: 
	upeuthinos etairikos politis button 60: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 60: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 60: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 60: 
	home 60: 
	previous page button 60: 
	next page button 60: 
	i etaireia mas button 61: 
	upeuthinos etairikos politis button 61: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 61: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 61: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 61: 
	home 61: 
	previous page button 61: 
	next page button 61: 
	i etaireia mas button 62: 
	upeuthinos etairikos politis button 62: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 62: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 62: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 62: 
	home 62: 
	previous page button 62: 
	next page button 62: 
	i etaireia mas button 63: 
	upeuthinos etairikos politis button 63: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 63: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 63: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 63: 
	home 63: 
	previous page button 63: 
	next page button 63: 
	i etaireia mas button 64: 
	upeuthinos etairikos politis button 64: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 64: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 64: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 64: 
	home 64: 
	previous page button 64: 
	next page button 64: 
	i etaireia mas button 65: 
	upeuthinos etairikos politis button 65: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 65: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 65: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 65: 
	home 65: 
	previous page button 65: 
	next page button 65: 
	i etaireia mas button 66: 
	upeuthinos etairikos politis button 66: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 66: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 66: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 66: 
	home 66: 
	previous page button 66: 
	next page button 66: 
	i etaireia mas button 67: 
	upeuthinos etairikos politis button 67: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 67: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 67: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 67: 
	home 67: 
	previous page button 67: 
	next page button 67: 
	i etaireia mas button 68: 
	upeuthinos etairikos politis button 68: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 68: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 68: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 68: 
	home 68: 
	previous page button 68: 
	next page button 68: 
	i etaireia mas button 69: 
	upeuthinos etairikos politis button 69: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 69: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 69: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 69: 
	home 69: 
	previous page button 69: 
	next page button 69: 
	i etaireia mas button 70: 
	upeuthinos etairikos politis button 70: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 70: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 70: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 70: 
	home 70: 
	previous page button 70: 
	next page button 70: 
	i etaireia mas button 71: 
	upeuthinos etairikos politis button 71: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 71: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 71: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 71: 
	home 71: 
	previous page button 71: 
	next page button 71: 
	i etaireia mas button 72: 
	upeuthinos etairikos politis button 72: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 72: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 72: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 72: 
	home 72: 
	previous page button 72: 
	next page button 72: 
	i etaireia mas button 73: 
	upeuthinos etairikos politis button 73: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 73: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 73: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 73: 
	home 73: 
	previous page button 73: 
	next page button 73: 
	i etaireia mas button 74: 
	upeuthinos etairikos politis button 74: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 74: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 74: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 74: 
	home 74: 
	previous page button 74: 
	next page button 74: 
	i etaireia mas button 75: 
	upeuthinos etairikos politis button 75: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 75: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 75: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 75: 
	home 75: 
	previous page button 75: 
	next page button 75: 
	i etaireia mas button 76: 
	upeuthinos etairikos politis button 76: 
	frontizontas tous anthrwpous mas button 76: 
	kainotomontas gia tous katanalotew button 76: 
	estiazontas stin viosimi anaptiksi button 76: 
	home 76: 
	previous page button 76: 
	next page button 76: 


