
Κάθε μπουκάλι και κουτάκι αναψυκτικού μας έχει αξία και δεν πρέπει
να καταλήγει στα απορρίμματα. Είμαστε προσηλωμένοι στον σχεδιασμό 
πιο βιώσιμων συσκευασιών που στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας 
μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή. Επενδύουμε σε υποδομές, συνεργασίες 
που μπορούν να εξασφαλίσουν τη συλλογή και ανακύκλωση του 100% 
των συσκευασιών  που πουλάμε έως το 2030.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ
Βασική μας πεποίθηση είναι πως η αλλαγή της στάσης 
των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα σε συνδυασμό
με ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα 
εγγυοδοσίας, που καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος 
μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχος 
για συλλογή και ανακύκλωση.

Από το 2020 μειώσαμε κατά 3% το βάρος των 
συσκευασιών αλουμινίου στα 330 ml και 6% στο 500ml.

Μειώσαμε το βάρος  των χυμών ΑΜΙΤΑ
κατά 3% στα 330 ml και κατά 8% στο 1L,
και χρησιμοποιούμε χαρτί που προέρχεται
από δάση με υπεύθυνη διαχείριση.

Πρώτοι αντικαταστήσαμε τα πλαστικά καλαμάκια
στους χυμούς Amita με χάρτινα

~30 εκατομμύρια λιγότερα πλαστικά 
καλαμάκια ετησίως.

Από το 2014 επενδύουμε στον 
σχεδιασμό των συσκευασιών μας 
μειώνοντας τη χρήση πλαστικού.

Μειώσαμε το βάρος στο καπάκι
& στόμιο φιάλης στην πλαστική 
συσκευασία του αναψυκτικού.  

Μειώνουμε το βάρος των συσκευασιών μας 

μείωση 
χρήσης
~500

τόνων
πλαστικού

ετησίως

Το Νερό ΑΥΡΑ 
διαθέτει μια από
τις ελαφρύτερες 
συσκευασίες νερού 
στον κόσμο.

100%
Διαθέτουμε στην 
αγορά 100% 
ανακυκλώσιμες 
συσκευασίες

Ανακυκλωσιμότητα

Πρώτοι στην Ελλάδα που 
χρησιμοποιήσαμε 
ανακυκλωμένο πλαστικό
στις συσκευασίες μας.
Διαθέτουμε στην αγορά
συσκευασίες αναψυκτικού
από 20% rPET.

Ανακυκλωμένο Πλαστικό

20%

Πρώτοι στον κλάδο μας 
επενδύουμε στην 
καινοτόμο τεχνολογία 
KeelClip™,
καταργώντας την πλαστική 
μεμβράνη από τις 
πολυ-συσκευασίες αλουμινίου.

Λιγότερα υλικά συσκευασίας, 
μείωση χρήσης πλαστικού 
κατά ~540 τόνους
ετησίως, ελαχιστοποίηση
του χαρτιού που απαιτείται. 

Το χαρτί που χρησιμοποιείται
είναι 100% ανακυκλώσιμο
και προέρχεται από δάση με
υπεύθυνη διαχείριση.

Καταργούμε τα περιττά υλικά συσκευασίας

μείωση
~900

τόνων
πλαστικού

ετησίως

μείωση
~540

τόνων
πλαστικού

ετησίως

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Εκπαιδεύουμε τους πολίτες πάνω στις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας και την αύξηση των ποσοστών συλλογής και 
ανακύκλωσης. 

Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε
εκπαιδευτικές δράσεις και καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης. 


