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ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2025

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

20% μείωση του δείκτη χρήσης νερού σε περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας 

100% προστασία νερού σε περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας 



Πλάνο Διαχείρισης Νερού των εργοστασίων μας
WATER STEWARDSHIP PLAN

➢ Συνεχής μείωση της ποσότητας νερού

➢ Πλήρης επεξεργασίας των λυμάτων μας 

➢ Προγράμματα για τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασιών και τη ρύπανση των 
θαλασσών

➢ Εξάλειψη ή μετριασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται 
με τη χρήση νερού από εμάς στις λεκάνες απορροής των μονάδων μας

➢ Βοήθεια βελτίωσης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό στις τοπικές κοινωνίες

➢ Συνεργασία με τους προμηθευτές μας για το αποτύπωμα νερού των αγροτικών 
συστατικών μας και των άλλων πρώτων υλών. 

➢ Αύξηση της ευαισθητοποίησης για το νερό σε συνεργασία με κοινότητες και 
ενδιαφερόμενους φορείς

➢ Δημιουργία συνεργασιών διαχείρισης νερού με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς

➢ Ανταλλαγή μη ανταγωνιστικών πρακτικών διαχείρισης νερού, ανάπτυξη προτύπων και 
πολιτικών



ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΑΙΓΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΚΚΟΣ  
Water Priority Plants
➢ Σταθερή βελτίωση του δείκτη κατανάλωσης νερού (g H2O/lt) έως το 2030 σε σχέση με το 2017 με τον καθορισμό 

υψηλών στόχων και οδικού χάρτη επίτευξής τους 
➢ Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νερού εντός της εγκατάστασης
➢ 100% συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα υγρά απόβλητα
➢ Πιστοποίηση AWS πριν το 2024

ΗΡΑΚΛΕΙΟ- Leadership Water Plant

Επιπλέον απαίτηση έως 2030:

➢ Αντιστάθμιση του καταναλισκόμενου νερού μέσω αναπλήρωσης υδάτινων ταμιευτήρων, κοινωνικών έργων 
εξοικονόμησης νερού, αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης για πότισμα αγροτεμαχίων,
κλπ
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➢ Επαναχρησιμοποίηση νερού ψύξης των αντλιών κενού (SCH, AIG, HER)

➢ Βελτιστοποίηση νερού έκπληξης συσκευασιών (SCH, HER)

➢ Ξηρή λίπανση στις γραμμές παραγωγής (SCH, AIG, HER, CY)

➢ Βελτιστοποίηση CIP (SCH, AIG, HER, CY)

➢ Πρόληψη και περιορισμό διαρροών (ALL PLANTS)

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ) - 2020

Mειώσαμε την κατανάλωση 
νερού στα εργοστάσιά μας κατά 

202.584.400 λίτρα νερού 
που αντιστοιχεί σε μείωση 
17% σε σχέση με το 2019  

Επαναχρησιμοποιήσαμε & 
ανακυκλώσαμε στην 

παραγωγική διαδικασία  
54.509.000 λίτρα νερού 

στα εργοστάσιά μας

5.938.000 λίτρα νερού από 
τον βιολογικό καθαρισμό 
επαναχρησιμοποιήθηκαν 
για άλλες δραστηριότητες 
(π.χ. καθαρισμός-πότισμα)



ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ

Το 2019, η Coca-Cola Ελλάδος, με τη στήριξη του
Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola 

Foundation) υλοποίησε το πρόγραμμα «Το Νερό 
στην Πόλη» στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ
Συνεργαζόμαστε από το 2016 στην Ελλάδα και το 
2013 στην Κύπρο , με τον διεθνή οργανισμό Global

Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) για την 
υλοποίηση του Προγράμματος «Αποστολή Νερό»
καθώς εξοικονομούνται

5,840,000 λίτρα νερού ετησίως



Υιοθέτηση της Φολεγάνδρου και εξέλιξή της σε νησί με μηδενικές απώλειες νερού με την 
εξοικονόμηση 10 εκατ. λίτρων νερού ετησίως, συμμετοχικών, ενημερωτικών / εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων & αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών

ZERO DROP: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚHΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ



ZERO WASTE ΕΛΛΑΔΑ 2018 - 2021

Για το Πρόγραμμα συνεργαζόμαστε με την ΜΚΟ Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης και την start-up The New Raw

• Δράση «Ανακυκλώνω στην Παραλία» συλλογή και 
ανακύκλωση τεσσάρων διαφορετικών υλικών, από τον 
Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2018

• Σε μόλις 12 εβδομάδες, συλλέχθηκαν διαχωρισμένα 222 
τόνοι υλικών και ενημερώθηκαν περισσότερα από 230.000 
άτομα

• Print your City – Θεσσαλονίκη: πάνω από 3.000 σχέδια 
στην online πλατφόρμα, ενώ για τα τρισδιάστατα 
εκτυπωμένα έπιπλα ανακυκλώθηκαν 800kg πλαστικού από 
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης

• «Zero Waste Beaches» που υλοποιήθηκε σε 9 
πολυσύχναστες παραλίες και 27 παραλιακές επιχειρήσεις 
όπου καλέσαμε τους πολίτες να δώσουν 2η ζωή στα 
πλαστικά απορρίμματα.

• Συγκεντρώθηκαν 352.612 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.
• Zero Waste Future στο Γκάζι: με τον Δήμο Αθηναίων και 

την ΟΕΑ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αύξηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης στην περιοχή και την εκπαίδευση 
των επαγγελματιών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων HoReCa
σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.



ZERO WASTE BEACH ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2018 - 2021

Αποτελέσματα

Για το Πρόγραμμα συνεργαζόμαστε με την ΜΚΟ 
ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών & Έρευνας.

• Κινητοποιήσαμε 44 αρμόδιους φορείς, 18 
τοπικές αρχές, 1.229 εθελοντές, 
204 παραλιακές επιχειρήσεις, τα ΜΜΕ και το 
ευρύ κοινό για την καταπολέμηση της πλαστικής 
ρύπανσης των θαλασσών μας.

• Συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνοι ανακυκλώσιμων 
υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές,

• Πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών & 13 
καθαρισμοί βυθού,

• Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό δίκτυο, πρότυπο 
και για άλλες χώρες, το δίκτυο «Υπεύθυνων 
Παράκτιων επιχειρήσεων» που σήμερα 
αριθμεί 204 μέλη.

• Έχουμε λάβει 4 ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ



ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ! 

Τι είναι το Alliance for Water Stewardship (AWS)?

Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ορθής διαχείρισης του νερού που εστιάζει στην 
διαφύλαξη του κοινού αγαθού και πολύτιμου πόρου, του νερού, μέσω της 
υπεύθυνης διαχείρισής του:

➢ Εντός των παραγωγικών μονάδων (χρήση νερού και διαχείριση υγρών 
αποβλήτων)

➢ Εντοπισμός και μείωση των σχετικών με το νερό ρίσκων εντός των μονάδων 
παραγωγής και εντός των λεκανών απορροής που είναι εγκατεστημένες

➢ Συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κοινωνικούς εταίρους 



ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ! 

ΤΑ ΜΟΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PLATINUM ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, 

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ και ΚΥΠΡΟ

Alliance for Water Stewarship (AWS)

• Σχηματάρι Mega-Plant:  Platinum

• Μονάδα Παραγωγής Αίγιο: Platinum

• Μονάδα Παραγωγής Ηράκλειο: Platinum

• Μονάδα Παραγωγής Λευκωσίας: Gold

• Μονάδα Παραγωγής Κύκκου: Platinum



Ευχαριστούμε πολύ !


