Περιβαλλοντική πολιτική
H Coca-Cola HBC είναι σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που
μπορεί να έχει στο περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη. Η Εταιρεία θεωρεί ότι
η διαφύλαξη του περιβάλλοντος συνιστά ευθύνη όλων μας και όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν
μερίδιο ευθύνης για τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα του οργανισμού.
Στόχος της Coca-Cola HBC είναι η σταθερά βελτιούμενη πορεία όσον αφορά την τήρηση των
περιβαλλοντικών προτύπων και παράλληλα η ελαχιστοποίηση του όποιου αρνητικού αντίκτυπου
στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον καθώς η Εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε
νέες περιοχές.
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Coca-Cola HBC:
 διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο.
 εφαρμόζει και πιστοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ISO 14001 σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της για εγγυημένη ανάληψη ευθύνης και
συνεχή βελτίωση.
 ενσωματώνει στη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού τις περιβαλλοντικές στρατηγικές
και τους στόχους της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών της.
 εντοπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέτει περιβαλλοντικούς στόχους, παρακολουθεί τα
αποτελέσματα και ελέγχει τις διαδικασίες, προκειμένου να αποτιμήσει τα επιτεύγματά της σε
σύγκριση με περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός όσο και εκτός της Εταιρείας.
 προσδιορίζει και υλοποιεί τρόπους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας με την οποία γίνεται η
χρήση των υλικών και των πόρων, περιορίζει τη μόλυνση, ελαχιστοποιεί τις εκπομπές και
ανακυκλώνει τα βιομηχανικά απόβλητα.
 δεσμεύεται για την προστασία των λεκανών απορροής μέσω της εξοικονόμησης του νερού και
της επεξεργασίας των λυμάτων.
 δεσμεύεται για την προστασία του κλίματος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα ψυγεία.
 κατέχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο των αναψυκτικών μέσω της προώθησης ελαφριών
συσκευασιών που σέβονται το περιβάλλον, της ανακύκλωσης των κουτιών από αναψυκτικά
και της χρήσης ανακυκλωμένου περιεχόμενου στις συσκευασίες της.
 ενθαρρύνει και παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό στους εργαζομένους ώστε να εντοπίζουν και
να αξιοποιούν ευκαιρίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιτευγμάτων και της διαχείρισης
αποβλήτων στις περιοχές όπου εργάζονται.
 συνεργάζεται με τους εταίρους για την εξεύρεση και ανάπτυξη λύσεων για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα στην επίλυση των οποίων η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει
αποτελεσματικά.
 κοινοποιεί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και επιδόσεις της στους εταίρους.
Η ευθύνη για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ανήκει στην

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι να τηρήσω την Περιβαλλοντική Πολιτική
της Coca-Cola HBC.
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