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8 Μαρτίου 2019 
 

Περιβαλλοντική Πολιτική 
 
Στην Coca-Cola HBC πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνιστά 
κεντρικό πυλώνα της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας και έχουμε ενσωματώσει αυτή την 
πεποίθηση στην εταιρική στρατηγική και πολιτική μας. Προωθούμε διαρκείς βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική μας επίδοση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο τοπικό και το 
παγκόσμιο περιβάλλον. 
Για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων: 
· Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του νόμου. 
· Εφαρμόζουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Coca-Cola Company και του κλάδου, 
λαμβάνοντας σταθερά υπόψη τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες των εμπλεκόμενων και 
ενδιαφερόμενων μερών. 
· Τηρούμε τις εσωτερικές και εξωτερικές πιστοποιήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001. 
· Εφαρμόζουμε μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων & ευκαιριών, προσαρμοσμένη στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων μας, για να διευκολύνουμε την επίτευξη των στόχων του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαρκή βελτίωση. 
· Αξιολογούμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις/κινδύνους και πτυχές/ευκαιρίες και 
συμπεριλαμβάνουμε περιβαλλοντικούς στόχους στην επιχειρηματική στρατηγική μας, όπως 
τονίζεται στην επικοινωνία της ηγεσίας. 
· Προωθούμε την καινοτομία μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού, της συμμετοχής και των 
μηχανισμών διάδοσης της γνώσης. 
· Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους εμπλεκομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας 
για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 
· Θέτουμε μετρήσιμους ετήσιους περιβαλλοντικούς στόχους για όλες τις λειτουργίες και σε 
επίπεδο ομίλου για να εξασφαλίσουμε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις. 
· Κοινοποιούμε με διαφάνεια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας εσωτερικά και εξωτερικά. 
· Κατανοούμε τον ρόλο μας στην κυκλική οικονομία και φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση 
των απορριμμάτων και των αποβλήτων εντός του πλαισίου World Without Waste του 
Συστήματος Coca-Cola. 
· Αναγνωρίζουμε και αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για την αποδοτική χρήση των πόρων, την 
πρόληψη της ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, μειώνοντας τη χρήση 
ενέργειας και ψυκτικών μέσων. 
· Προωθούμε τις αειφόρες συσκευασίες με τη μείωση του βάρους, την ανακύκλωση 
συσκευασιών και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. 
· Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα με την εξοικονόμηση νερού, την 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και τη θέσπιση προτύπων διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων. 
 
Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι στην Περιβαλλοντική Πολιτική μας, την οποία υιοθετεί 
και προωθεί η Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν αυτού, όλοι οι 
εργαζόμενοι της Coca-Cola HBC, σε κάθε τομέα και κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, είναι 
υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολιτικής και των σχετικών προγραμμάτων. 
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