
Coca‐Cola 3Ε: Στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones για 4η συνεχή 
χρονιά 

Στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI), που συνιστούν κορυφαίους δείκτες αναφοράς 
για τη βιωσιμότητα με διεθνή εμβέλεια, συμπεριλήφθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Coca-
Cola Τρία Έψιλον. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δείκτες DJSI βασίζονται σε μια ανάλυση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των 2.500 μεγαλύτερων 
εταιρειών του κόσμου με βάση την κεφαλαιοποίησή τους. Μόνο οι εταιρείες που ανήκουν 
στο 10% των κορυφαίων επιτυγχάνουν την ένταξή τους, κατόπιν αξιολόγησης ενός 
φάσματος γενικών και κλαδικών θεμάτων, όπως της αντιμετώπισης των κλιματικών 
αλλαγών, των προτύπων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εργασιακών πρακτικών.  
 
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μία από τις τρεις εταιρείες αναψυκτικών στον κόσμο που 
εντάσσεται στο δείκτη DJSI World και μία από τις δύο μόνο που έχουν κατορθώσει να 
ενταχθούν στο δείκτη DJSI Europe. Επίσης, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία με θέση και στους 
δύο δείκτες. Στη διαδικασία αξιολόγησης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έλαβε πολύ υψηλές 
βαθμολογίες για τον κλάδο των αναψυκτικών στις εννιά κατηγορίες που υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση και απέσπασε άριστη βαθμολογία σε δύο από αυτές: στην Περιβαλλοντική 
διαχείριση/Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην Συσκευασία.  

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που οι προσπάθειές μας αναγνωρίζονται για τέταρτη συνεχή χρονιά ως 
βέλτιστες πρακτικές για τη βιωσιμότητα σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.  
 
Η ένταξή μας στους Δείκτες συνιστά από μόνη της επίτευγμα. Η διατήρηση της θέσης μας 
για τέσσερα συναπτά έτη προϋποθέτει συνεχή βελτίωση και σε αυτό επικεντρώνεται το 
μακροχρόνιο πρόγραμμά μας για Βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί να 
επιδείξουμε περαιτέρω πρόοδο για να επιτύχουμε την ένταξή μας και τον επόμενο χρόνο, 
και είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».  

Τα κριτήρια επιλογής εξελίσσονται κάθε χρόνο και οι εταιρείες, των οποίων η πρόοδος 
παρακολουθείται καθόλη τη διάρκεια του έτους, πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα 
μακροχρόνια σχέδιά τους προκειμένου να διατηρήσουν την ένταξή τους στο Δείκτη. Μέσα 
στα τέσσερα έτη που συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον σημείωσε 
συνεχή βελτίωση στη συνολική βαθμολογία, ξεκινώντας από 72% και φτάνοντας στο 77%.  
 
Στην αξιολόγησή της για το 2011, η εταιρεία έλαβε τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κλάδο 
των αναψυκτικών. Οι βαθμολογίες ανά κατηγορία έχουν ως εξής: Περιβαλλοντική 
Διαχείριση/Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (100%), Συσκευασία (100%), Διαχείριση 
Πελατειακών Σχέσεων (99%), Υποβολή Περιβαλλοντικών Εκθέσεων (97%), Υποβολή 
Κοινωνικών Εκθέσεων (93%), Πρακτικές εργασίας (88%), Υγεία & Διατροφή (84%), Κοινωνική 
Ευθύνη (76%), και Προσέλκυση/Συγκράτηση ταλέντων (66%).  

Εκτός από την ένταξή της στους Δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 
είναι επίσης παλαιό μέλος του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, κατατάσσεται σταθερά από 
το 2000 και έκτοτε στο δείκτη FTSE4Good και συνεργάζεται με περισσότερους από 200 



οργανισμούς εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων αειφορίας.  

Η πλήρης περιγραφή των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον 
είναι διαθέσιμη στην Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθυνής της εταιρείας στη σελίδα 
http://csrreport.2010.coca-colahellenic.com/. 
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