5.
Εστιάζοντας στη

βιώσιμη
ανάπτυξη
εξοικονομηση
πορων
και την
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διασφαλίζουμε την άριστη προστασία
και συντήρηση των προϊόντων μας,
ελαχιστοποιώντας τη χρήση
υλικών συσκευασίας για μείωση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
Στην Α/φοι Λανίτη, οι συσκευασίες που χρησιμοποιούμε
έχουν στόχο να διασφαλίζουν την ποιότητα
και φρεσκάδα των προϊόντων μας. Ταυτόχρονα,
αποτελούν για εμάς και έναν πόρο προς
επαναχρησιμοποίηση. Για τον λόγο αυτό,
καταβάλλουμε προσπάθειες να μειώσουμε το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα σε κάθε φάση
του κύκλου ζωής τους.
Tέλος, προσπαθούμε να μειώσουμε τα στερεά και υγρά
απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική μας
διαδικασία.
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GRI 102-11

Στάδια στην αλυσίδα αξίας
όπου παράγονται απόβλητα
που σχετίζονται με τη
δραστηριότητά μας

Η προμήθεια
των πρώτων
υλών μας

Η προμήθεια
των υλικών
συσκευασίας μας

Η δραστηριότητά μας

Η διανομή
και διακίνηση των
προϊόντων μας

H διάθεση των
προϊόντων μας
στην αγορά

Η κατανάλωση των
προϊόντων μας
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Ακολουθούμε
μία ολιστική
προσέγγιση
για τον κύκλο
ζωής των
συσκευασιών
μας
Υιοθετούμε τις
αρχές της κυκλικής
οικονομίας
Στο πλαίσιο της μετάβασης προς την
κυκλική οικονομία, στην Α/φοι Λανίτη
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες
ύλες των συσκευασιών μας και συνολικά
στη διαχείρισή τους μετά τη χρήση.
Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της
επαναχρησιμοποίησης τους, δίνοντας
έμφαση σε όλες τις φάσεις του κύκλου
ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου και
του σχεδιασμού τους.
Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να
μειώσουμε το αποτύπωμα των
συσκευασιών μας εφαρμόζοντας την αρχή
«Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ –
Ανακυκλώνω» (Reduce, Recover &
Re-Use), στοχεύοντας στα εξής: σε μια
πιο αποδοτική χρήση φυσικών πόρων,
στη σωστή επαναχρησιμοποίηση των
υλικών, στη μείωση των παραγόμενων
στερεών και υγρών αποβλήτων και τέλος
στην ανακύκλωση των συσκευασιών.

Ολες οι συσκευασίες που
χρησιμοποιούμε είναι
100% ανακυκλώσιμες

Μειώνουμε τον όγκο των συσκευασιών
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 στη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευασίας: από την παραγωγή στη μεταφορά
και έπειτα στην τελική διάθεση.

Φροντίζουμε για την ανακύκλωση
των συσκευασιών μετά τη χρήση τους
Η εταιρεία μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Green Dot Kύπρου, το αδειοδοτημένο
Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, που
δραστηριοποιείται στη λειτουργία Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης,
δηλαδή την ανάκτηση και αξιοποίηση των συσκευασιών που απορρίπτονται. Η
συνεργασία με τον φορέα πιστοποιείται από την παρουσία του Green Dot στο 100%
των προϊόντων μας και απαλλάσσει την εταιρεία έναντι υποχρέωσης να ανακυκλώνει η
ίδια τα προϊόντα της μετά τη χρήση. Παρόλα αυτά, η εταιρεία μας προσπαθεί διαρκώς
προς μία κατεύθυνση αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης στην Κύπρο.

Ανακυκλώνουμε τα στερεά απόβλητα που
προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής
Έχουμε ως στόχο να μειώνουμε τα στερεά απόβλητα
που αναπόφευκτα δημιουργούνται και παράλληλα
να ανακυκλώνουμε το μεγαλύτερο μέρος τους.

Διαχειριζόμαστε
τα υγρά απόβλητα
Σε όλες τις μονάδες παραγωγής
μας, η διαχείριση αποβλήτων
πραγματοποιείται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και το Πρότυπο
Ποιότητας Υγρών Αποβλήτων του
Ομίλου. Πραγματοποιούμε αναλύσεις σε
ημερήσια, εβδομαδιαία και μηναία βάση
για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση ως
προς τις παραμέτρους της ισχύουσας
νομοθεσίας και των εσωτερικών
διαδικασιών της εταιρείας.
Το εργοστάσιο της Λευκωσίας
διαθέτει μονάδα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων, ενώ το εργοστάσιο του
Κύκκου διαθέτει μονάδα επεξεργασίας
αποβλήτων τα οποία προκύπτουν από
την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον,
είναι αδειοδοτημένο από το Τμήμα
Περιβάλλοντος και τηρεί αυστηρούς
κανονισμούς ώστε να επιστρέφει το
νερό με ασφάλεια στο περιβάλλον. Στο
πλαίσιο της επένδυσης στη μονάδα
της Λευκωσίας το 2015, προχωρήσαμε
σε επέκταση και εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού,
σύμφωνα με την πρωτοποριακή
τεχνολογία MBBR (Moving Bed - Biological-Reactors), την κορυφαία
και καινοτόμο μέθοδο βιολογικού
καθαρισμού.

Προκειμένου να το πετύχουμε, συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένους φορείς
ανακύκλωσης και με κυβερνητικούς φορείς.
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Πως αξιολογούμε
την πρόοδό
μας ως προς τη
διαχείριση της
συσκευασίας και
των αποβλήτων

Προμηθευόμαστε
ανακυκλωμένες
συσκευασίες
αλουμινίου

Το 100%

της συσκευασίας αλουμινίου
ανακυκλώνεται. Στις εγκαταστάσεις
μας υπάρχουν σημεία συλλογής κενών
προϊόντων αλλά και προϊόντων που
επεστράφησαν επειδή δεν διατέθηκαν
στην αγορά.

Μειώνουμε το
πλαστικό των
συσκευασιών
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει
συνεχείς προσπάθειες μείωσης των
υλικών συσκευασίας:
To 2015 εφαρμόστηκε το Light Weight
Project για τη μείωση πλαστικού στις
φιάλες του αναψυκτικού, εξοικονομώντας
περίπου

18 τόνους
πλαστικού ετησίως οι οποίοι αντιστοιχούν
σε 45 τόνους CO2 εκπομπών (Scope 1, 2 & 3).

Οι 45 τόνοι CO2
ισοδυναμούν με:
- Τις εκπομπές CO2
της ηλεκτρικής
ενέργειας που θα
κατανάλωναν 5 σπίτια
μέσα σε ένα χρόνο.
- Τις εκπομπές
9 επιβατηγών
αυτοκινήτων
σε έναν χρόνο*.
* ( Calculations Source: U.S. Environment Protection
Agency)
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Μειώνουμε
τον όγκο
των αποβλήτων
Κάθε χρόνο θέτουμε όλο και υψηλότερους
στόχους στα ποσοστά ανακύκλωσης
στις παραγωγικές μονάδες μας, έχοντας
καταφέρει το 2017 να μειώσουμε τα μη
ανακυκλώσιμα απορρίμματά μας κατά
12.3% σε σχέση με το 2016 ενώ φτάσαμε
το 2017

ποσοστό ανακύκλωσης

91%

GRI 306-2

Στερεά απόβλητα
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στη χώρα.

Στερεά απορρίμματα για ανακύκλωση (kg)

Στερεά απορρίμματα για απόρριψη (kg)

Επιπλέον, το 2017, πετύχαμε μείωση
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής
ταφής κατά 18% σε σχέση με το 2016.

Υγρα απόβλητα

Διαχειριζόμαστε
υπεύθυνα τα υλικά
ειδικού χειρισμού
Τα υλικά ειδικού χειρισμού για το 2017
έφτασαν τα 1.579 κιλά.

100%

των υλικών ειδικού χειρισμού

Το 2017 οι μονάδες μας επεξεργάστηκαν περίπου

61.284.000 lt νερού
Επίσης, από το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στον Κύκκο
επιστράφηκαν, μετά από κατάλληλη επεξεργασία,

3.400 m3
για την άρδευση του δάσους.

ανακυκλώνεται.
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ΝΕΡΟ
Το νερό αποτελεί το βασικότερο
συστατικό των προϊόντων μας και
αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής
μας διαδικασίας
Το νερό αποτελεί το βασικότερο συστατικό των
προϊόντων μας και είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε (π.χ. ζάχαρη,
φρούτα κ.α.).
Επίσης, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής
μας διαδικασίας, αφού χρησιμοποιείται τόσο για την
παραγωγή όσο και για τον καθαρισμό, την πλύση και
την απολύμανση των μηχανημάτων. Τέλος, αποτελεί
ξεχωριστή κατηγορία προϊόντος για την εταιρεία,
με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ.
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Αναλαμβάνουμε δράσεις για την
ολιστική διαχείριση του νερού με στόχο
τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας
GRI 102-11

Στάδια της αλυσίδας αξίας
όπου παρατηρείται
κατανάλωση νερού

Ο Όμιλός μας και κατ’ επέκταση και εμείς
στοχεύουμε στη μείωση κατά 30% της χρήσης
νερού μέχρι το 2020*.
* Ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος, σε σχέση με το 2010.

Η προμήθεια
των πρώτων
υλών μας

Η δραστηριότητά μας

Διαθέτουμε πολιτική
για την ορθή
διαχείριση του νερού
Μέσω της πολιτικής μας δεσμευόμαστε
να ελαχιστοποιήσουμε τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
μας, χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό
και διασφαλίζοντας την κατάλληλη
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της
παραγωγικής μας διαδικασίας, ώστε
να προστατεύεται η υδρόβια ζωή και
το φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα,
τα εργοστάσιά μας στην Κύπρο
διαθέτουν τις δικές τους εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων ή χρησιμοποιούν
τις κατά τόπους εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων των αντίστοιχων
δήμων. Το επεξεργασμένο νερό που
απορρέει προς το περιβάλλον είναι
κατάλληλο για χρήση στη γεωργία και
φιλικό προς το περιβάλλον.
Επιπλέον, αξιολογούμε την ποσότητα
του διαθέσιμου νερού μελλοντικά και
μειώνουμε τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται
με το νερό που χρησιμοποιούμε.
Παράλληλα, αναπτύσσουμε πρότυπα και
πολιτικές για το νερό, τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία
με τους βασικούς κοινωνικούς μας
εταίρους.

Επίσης, εφαρμόζουμε ενέργειες όπως:
-Η
 υλοποίηση βασικών Πρακτικών
Εξοικονόμησης (TOP Water Saving
Practices) του Ομίλου μας
στα εργοστάσιά μας (>70%).
-O
 συνεχής έλεγχος και η καταμέτρηση
καταναλώσεων μέσω αναλύσεων και
online μετρήσεων σε καθημερινή βάση.
-H
 ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση του νερού,
όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, όπως για
παράδειγμα στο νερό πλύσης φιαλών.
-H
 εγκατάσταση ξηρής/ημίξηρης
λίπανσης σε γραμμές πλαστικής
φιάλης (PET) και γυάλινης φιάλης
(RGB), επιθεωρώντας την απόδοση των
συστημάτων ψεκασμού των λιπάνσεων.
-O
 έλεγχος και η άμεση αντιμετώπιση
των διαρροών νερού.
-O
 σχεδιασμός ενός πλάνου
προστασίας σύμφωνα με τα παγκόσμια
προγράμματα SVA/SWPP της The
Coca-Cola Company, με σκοπό να
διασφαλίσουμε την υγιή και βιώσιμη
διαχείριση των πηγών νερού που
χρησιμοποιούμε.
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Πώς αξιολογούμε
τις ενέργειές μας
για το νερό

Χάρη στις ενέργειες των εργοστασίων μας σε
σχέση με τη διαχείριση νερού καταφέραμε το 2017
να καταναλώσουμε περίπου 17,900 m3 λιγότερα
σε σχέση με την κατανάλωση που είχαμε το 2013,
ποσότητα που ισοδυναμεί περίπου με τον όγκο που
έχουν 7 Ολυμπιακές πισίνες*.
*(Typical Olympic Pool Volume: 50m*25m*2m)

European Water
Stewardship (EWS)
Ένα σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων
δύο χρόνων και χαρακτηριστικό της
ολιστικής προσέγγισης που ακολουθούμε
στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η διαδικασία
πιστοποίησης των μονάδων μας με την
πρωτοποριακή πιστοποίηση European Water Stewardship (EWS), μία
πρωτοβουλία του οργανισμού European
Water Partnership, η οποία έχει ήδη φέρει
επιτυχημένα αποτελέσματα.
Η μονάδα παραγωγής του Φυσικού
Μεταλλικού Νερού KYKKOΣ, ήταν η πρώτη
μονάδα παραγωγής στην Κύπρο που
έλαβε, το 2016, την πιστοποίηση EWS.
Έχοντας επιτύχει 100% σε περισσότερους
από 40 δείκτες, έλαβε τη Χρυσή
Διάκριση (Gold European Water Steward).
Παράλληλα, μέσα στο 2018, προχωρούμε
στην πιστοποίηση του εργοστασίου
μας στη Λευκωσία, το οποίο αποτελεί το
μεγαλύτερο εργοστάσιο της εταιρείας.

74

Για τις μονάδες μας, η πιστοποίηση
EWS σημαίνει ότι:
- Εφαρμόζουν πρακτικές συνεχούς
βελτίωσης της διαχείρισης του νερού.
- Υιοθετούν μία συνολική ποιοτική
προσέγγιση για το νερό που
αποβάλλεται, η οποία αφορά την
περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική
διαδικασία, τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο,
τη βελτίωση και την ασφαλή διάθεση της
ποσότητας του νερού που αποβάλλεται.
- 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, κάτι που
στοχεύει στην καλύτερη μεταξύ τους
αναλογία.
- Φροντίζουν για την προστασία των
ευάλωτων περιοχών γύρω από αυτές.
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Με το EWS,
αποτυπώνεται η
περιβαλλοντική μας
επίδοση σε κάθε έναν
από τους παραπάνω
πυλώνες ενώ παράλληλα
σχεδιάζεται ένα πλάνο
βελτίωσης, τα
αποτελέσματα του
οποίου επανεξετάζονται
κάθε χρόνο.
Διαμορφώνεται, με αυτόν τον τρόπο,
μία στρατηγική που μας επιτρέπει να
αυξάνουμε τις καλές πρακτικές μας
και να τις επικοινωνούμε τόσο στους
εργαζομένους μας όσο και προς τα έξω.
Ειδικότερα, η επιτυχία της πιστοποίησης
EWS αποτελεί παράδειγμα καλής
πρακτικής τόσο για άλλες εταιρείες του
κλάδου όσο και ευρύτερα για την Κύπρο.

Χρησιμοποιούμε το νερό* πιο αποδοτικά
GRI 303-1

Κατανάλωση νερού στις παραγωγικές μας μονάδες
(m3)
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Δείκτης κατανάλωσης νερού στις παραγωγικές μας μονάδες
ανά μονάδα προϊόντος (lt/ltpr)

1,8
1,6

1,52

1,49

2016

2017

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

* Το νερό προέρχεται 100% από δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Χρησιμοποιούμε ενέργεια σε όλες τις
δραστηριότητές μας: στις παραγωγικές
μας μονάδες, στην αποθήκευση
και διανομή των προϊόντων μας
και στα ψυγεία μας στην αγορά
Αναγνωρίζουμε τη σημασία και τις επιπτώσεις που
σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
τόσο για τον πλανήτη, όσο και για την ίδια την εταιρεία.
Η σωστή χρήση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική για
τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφού επηρεάζει
παράλληλα το κόστος της.
Καταναλώνουμε ενέργεια σε κάθε στάδιο της αλυσίδας
αξίας μας: στην παραγωγή, στη μεταφορά, στην
αποθήκευση και ψύξη καθώς και στη διαχείριση των
αποβλήτων, γεγονός που διαμορφώνει το ανθρακικό μας
αποτύπωμα. Η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος
αυτού αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της
δέσμευσής μας να συμβάλουμε στον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής.

76

Α/φοι Λανίτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Η προμήθεια
των πρώτων
υλών μας

Η προμήθεια
των υλικών
συσκευασίας μας

Η δραστηριότητά μας

GRI 102-11

Στάδια στην
αλυσίδα αξίας όπου
υπάρχει σημαντική
κατανάλωση
ενέργειας και
υψηλές εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα

Η διανομή
και διακίνηση των
προϊόντων μας

H διάθεση των
προϊόντων μας
στην αγορά

Θέτουμε όλο και πιο
αυστηρούς στόχους
στην ενεργειακή μας
κατανάλωση
Αναλαμβάνουμε σημαντικές
πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίζουμε
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις,
μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση
και τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη
δραστηριότητά μας.
Εντείνουμε τις προσπάθειές μας στη
μείωση κατανάλωσης ενέργειας:

i.
στα εργοστάσια
εμφιάλωσης
Η κατανάλωση των
προϊόντων μας

ii. 
στα ψυγεία
που διαθέτουμε
στην αγορά
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Εξοικονομούμε ενέργεια 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 ατμογεννητριών και ατμολεβήτων που απαιτούνται
για τη λειτουργία των μονάδων. Έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση ενεργειακής
απόδοσης των μονάδων μας και επιδιώκουμε τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής,
μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση 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 μονοξείδιο του άνθρακα) σε όλες τις μονάδες.
- Έχουμε υλοποιήσει πάνω από 70% τις TOP Energy Saving Practices του Ομίλου στα
εργοστάσιά μας (>70%).
- Αναφέρουμε τις απώλειες όπου αυτές εντοπίζονται και τις επιδιορθώνουμε άμεσα.
- Έχουμε αντικαταστήσει πάνω από 90% με λαμπτήρες LED τον φωτισμό στα
εργοστάσιά μας.
- Δημιουργούμε διατμηματικές ομάδες στα εργοστάσια με στόχο την εύρεση περιοχών
για συνεχή βελτίωση στη χρήση ενέργειας.
- Εφαρμόζουμε, σε τακτικό επίπεδο, συγκεκριμένες πρακτικές για την εξοικονόμηση
ενέργειας σε όλες τις μονάδες μας.
Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας:
Το 2016 και το 2017 η εταιρεία μας προχώρησε σε επενδύσεις για την εξοικονόμηση
ενέργειας της τάξεως των €95.000.
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Παρέχουμε ψυκτικό
εξοπλισμό υψηλής
ενεργειακής απόδοσης
Η τοποθέτηση ψυγείων στους χώρους
των πελατών μας αποτελεί κομμάτι
της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.
Παρότι δεν διαχειριζόμαστε εμείς την
λειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού,
αισθανόμαστε την υποχρέωση να
μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, οι οποίες σχετίζονται
με τη λειτουργία του.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε
με τους προμηθευτές μας για να
βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση
του ψυκτικού εξοπλισμού. Λόγω της
διαρκούς εξέλιξης που γνωρίζει ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός, έχουμε πλέον
τη δυνατότητα να αγοράζουμε ψυγεία με
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Επίσης, καταργούμε οριστικά
τους υδροφθοράνθρακες (HFC)
από τον ψυκτικό εξοπλισμό μας
και όλα τα καινούρια ψυγεία που
προμηθευόμαστε δεν περιέχουν HFC.
Οι υδροφθοράνθρακες είναι τα αέρια
του θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται
σε αρκετές εμπορικές και οικιακές
εφαρμογές για την παραγωγή ψύξης.
Τέλος, οι χλωροφθοράνθρακες (CFC)
τείνουν να καταργηθούν πλήρως από τον
εξοπλισμό μας, χάρη σε ένα πρόγραμμα
συλλογής και απόσυρσής τους από την
αγορά.

Πώς αξιολογούμε τις προσπάθειές μας για τη μείωση
του ενεργειακού μας αποτυπώματος
Ενέργεια

Eνεργειακό αποτύπωμα στις παραγωγικές μας μονάδες
(MJ/litre of product)

GRI 302-3

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2014

2015

2016

2017

Πηγές ενέργειας

2017

2016

38%

33%

59%

64%
3%

3%

Πετρέλαιο

Υγροποιημένο αέριο

Ηλεκτρική ενέργεια
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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Ο Όμιλός μας και εμείς στοχεύουμε
να μειώσουμε την ένταση των εκπομπών άνθρακα
κατά 50% μέχρι το 2020*
* ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με το 2010

Εκπομπές CO2
2015

2016

2017

Σημεία πώλησης (tns)

15,138

14,116

14,375

Μονάδες παραγωγής και γραφεία (tns)

6,026

5,691

5,585

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

GRI 305-4
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Το 2017 μειώσαμε τον δείκτη διοξειδίου του άνθρακα των
εργοστασίων μας στην Κύπρο κατά 8% σε σχέση με το 2016.
Κατανομή CO2 ανά τμήμα της αλυσίδας αξίας μας στην Κύπρο
για το 2017

Συστατικά

Συσκευασία

2%

18%

άνθρακας

Παραγωγή

20%

άνθρακας

άνθρακας

Διανομή

Ψύξη

7%

52%

άνθρακας

άνθρακας

Το 2017 το 100% των ψυγείων της εταιρείας χρησιμοποιούν
ως ψυκτικό μέσο υλικά που δεν επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζοντος
(όπως R290, R600 και R134a).
Διαρροές σε μονάδες και ψυγεία (kg)
900
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700
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0
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ΕΙΔΟΣ

2015

2016

2017

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

851

527

51

CFC / HCFC (π.χ. R11, R12a, R12, R22)

25

22

0

898

557

51

ΣΥΝΟΛΟ
2015

2016

2017
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ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Για την παραγωγή των προϊόντων
μας συνεργαζόμαστε με ΔΕΚΑΔΕΣ
προμηθευτές για τις πρώτες ύλες,
τα υλικά συσκευασίας και τις υπηρεσίες
που χρειαζόμαστε
Οι υπεύθυνες προμήθειες είναι ένα θέμα που επηρεάζει
τόσο τον κλάδο μας συνολικά, όσο και το κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
Είμαστε ένας από τους κυριότερους αγοραστές
πρώτων υλών με έμφαση στις αγροτικές πρώτες
ύλες και χωρίς αυτές δεν μπορούμε να παράγουμε
τα προϊόντα μας. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα
των προμηθευτών μας είναι συνδεδεμένη με τη δική
μας, ενώ και οι δύο μαζί είμαστε υπεύθυνοι για μία
σειρά οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
επιδράσεων που προκύπτουν από την παραγωγή
των προϊόντων μας.
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GRI 102-9

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

Στάδια στην αλυσίδα αξίας
με σημαντικές κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιδράσεις που σχετίζονται
με τις προμήθειές μας

Η προμήθεια
των πρώτων
υλών μας

Η προμήθεια
των υλικών
συσκευασίας μας
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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
προμηθευτές και τους έμμεσους. Η
διάκριση αυτή βασίζεται 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), καθώς
και στο ποσό που δαπανάται στον κάθε
προμηθευτή.
Προκειμένου να επηρεάσουμε θετικά την
αλυσίδα αγορών μας, εφαρμόζουμε τις
Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές
που έχει αναπτύξει ο Όμιλός μας. Οι
Αρχές περιέχουν τις απαιτήσεις που
θέτουμε στους προμηθευτές 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,
την εκμετάλλευση στην εργασία,
τους μισθούς και τα επιδόματα,
την εκπροσώπηση από τρίτους,
τις περιβαλλοντικές πρακτικές, τις
συγκρούσεις συμφερόντων, τα δώρα,
τα γεύματα και την ψυχαγωγία, τα
επαγγελματικά και οικονομικά έγγραφα,
τη δωροδοκία και την προστασία
πληροφοριών.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε
νέο προμηθευτή να συνυπογράψει
τις Κατευθυντήριες Αρχές για
Προμηθευτές, προτού ξεκινήσει
οποιαδήποτε συνεργασία μαζί μας. Οι
Αρχές επισκοπούνται και ανανεώνονται
περιοδικά ώστε να ακολουθούν όλες τις
τελευταίες κλαδικές και κανονιστικές
εξελίξεις και απαιτήσεις.
Μέσω της εφαρμογής των Αρχών,
στοχεύουμε στη δημιουργία μίας
βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας που
προάγει την ευημερία των τοπικών
κοινωνιών και εξασφαλίζει τη σωστή
λειτουργία και επιτυχία της επιχείρησής
μας. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα
προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι
προμηθευτές γεωργικών πρώτων υλών
οι οποίοι καλούνται να ακολουθήσουν
τις Κατευθυντήριες Αρχές για τη βιώσιμη
αγροτική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα
αυτές αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος εργασίας και βοηθούν
στη δημιουργία μίας κοινωνίας που έχει
ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Επιλέγουμε υπεύθυνα
τους προμηθευτές μας
Στόχος μας είναι
να συμβάλουμε
στη δέσμευση
του Ομίλου μας για
μείωση ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων
της εφοδιαστικής μας
αλυσίδας έως το 2020.
Οι περισσότεροι προμηθευτές μας
είναι εγκεκριμένοι από τον Όμιλο, ενώ
στις περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές
ανήκουν σε μικρότερες αγορές, η
επιλογή τους γίνεται βάσει απαιτήσεων
που έχουν να κάνουν με θέματα όπως
η προστασία του περιβάλλοντος, η
υγεία και η ασφάλεια, ο σεβασμός των
ανθρώπινων δικαιωμάτων κτλ.
Η ανάθεση εργασιών γίνεται μόνο σε
προμηθευτές που:
- Έχουν επιλεγεί κατόπιν έρευνας αγοράς
και διεξαγωγής διαγωνισμού, ενώ όπου
κρίνεται σκόπιμο, 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.
- Τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας
και ασφάλειας και έχουν υπογράψει
τις «Κατευθυντήριες Αρχές για
Προμηθευτές» του Ομίλου.
- Έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO
14001:2004, ISO 9001:2008 και ΗACCP,
όπου αυτό απαιτείται.
- Πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών
προτύπων 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.
Επίσης, ήδη από το 2016, αναπτύσσουμε
δυναμικά την ψηφιοποίηση του
συστήματος προμηθειών μας ώστε να
αυξήσουμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα,
την ποιότητα και την αποδοτικότητα των
διαδικασιών.

Περισσότερες πληροφορίες για
τις Κατευθυντήριες Αρχές για
Προμηθευτές στο site
της εταιρείας:
cy.coca-colahellenic.com

Πώς αξιολογούμε τις ενέργειές
μας με τους συνεργαζόμενους
προμηθευτές μας
GRI 414-1

GRI 308-1

GRI-G4 FP1

Οι προμηθευτές μας υιοθετούν τις Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές
του Ομίλου μας
Έχουμε υπογράψει με το 100% των προμηθευτών μας τις Κατευθυντήριες Αρχές
για τους Προμηθευτές του Ομίλου. Κατ’επέκταση, το 100% του συνολικού όγκου
προμηθειών προέρχεται από προμηθευτές οι οποίοι συμμορφώνονται με αυτές
τις Αρχές.

GRI 204-1

Στηρίζουμε
τους εγχώριους
προμηθευτές
Οι προμηθευτές μας ανέρχονται σε

908

σε όλη την Κύπρο

88%

GRI 308-2

Επίπεδο συμμόρφωσης των προμηθευτών μας
Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να
εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι προμηθευτές της εφοδιαστικής μας αλυσίδας εφαρμόζουν
πρακτικές που προάγουν τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι σύμφωνες
με τις πολιτικές μας σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πρακτικές, αναμένουμε από τους
προμηθευτές μας να ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται
η προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό των μονάδων μας αξιολογεί τους
συνεργαζόμενους προμηθευτές βάσει ερωτηματολογίου, συλλέγει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και άδειες (όπως ορίζονται από τις Κατευθυντήριες Αρχές για
Προμηθευτές), φροντίζει για να συμπεριληφθούν οι σχετικοί όροι στα συμφωνητικά, ενώ
πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για την εξακρίβωση των παραπάνω. Σε περίπτωση που οι
συνεργαζόμενοι προμηθευτές δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά μέτρα, το προσωπικό των
μονάδων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας μαζί τους.

εγχώριοι προμηθευτές
Το ποσοστό των συνολικών δαπανών
για αγορές, το οποίο διατέθηκε σε
εγχώριους προμηθευτές έφτασε το

96%
το 2017
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