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Η Nissan ηγείται της ασφάλειας των υδάτων, σύμφωνα με 
τον CDP 

O περιβαλλοντικός οργανισμός επαινεί τη Nissan για τη διαχείριση του νερού 

 

Οι ενέργειες της Nissan Motor Co. Ltd. στον τομέα της διαχείρισης των 
υδάτων, αναγνωρίστηκαν από τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό 
οργανισμό CDP. 

Συγκεκριμένα, ο CDP κατέταξε την Nissan  στην λίστα με τις κορυφαίες 
εταιρείες που ηγούνται της προσπάθειας για την ασφάλεια των υδάτων, για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 

Η λειψυδρία είναι ένας από τους τέσσερις βασικούς τομείς εστίασης του 
προγράμματος Nissan Green, του μεσοπρόθεσμου περιβαλλοντικού σχεδίου 
της εταιρείας. Το σχέδιο επιδιώκει τη μείωση της πρόσληψης νερού σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής, σε παγκόσμια κλίμακα, όπως και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στην ανακύκλωση των λυμάτων. Λοιποί τομείς στους 
οποίους εστιάζει το πρόγραμμα είναι η κλιματική αλλαγή, η εξάρτηση από 
τους φυσικούς πόρους και η ποιότητα του αέρα. 

Η ετήσια περιβαλλοντική αναφορά και βαθμολόγηση του CDP αναγνωρίζεται 
ευρέως ως το χρυσό πρότυπο για την εταιρική περιβαλλοντική διαφάνεια. Ο 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός επαίνεσε τη Nissan για ενέργειες όπως: 

 

 εκτίμηση κινδύνου στους υδάτινους πόρους, σε παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, σε όλο τον κόσμο, 
 

 ολοκληρωμένη διαχείριση των προκλήσεων για την ασφάλεια των 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την αντιμετώπιση 



πιθανών κινδύνων, από την Επιτροπή Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης της εταιρείας και τις περιφερειακές επιτροπές, 
 

 Εσωτερικά διοικητικά πρότυπα διαχείρισης των υδάτων αποχέτευσης 
που είναι αυστηρότερα από τα απαιτούμενα από το νόμο, καθώς και 
ελέγχου διασφάλισης ποιότητας των υδάτων και, 
 

 συνεργασία με τοπικές κοινότητες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
με στόχο τη διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος στις 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις 

“Μέσω του προγράμματος Nissan Green, οι εργαζόμενοί μας βελτιώνουν 
συνεχώς την απόδοση στην ανακύκλωση των λυμάτων και μειώνουν την 
πρόσληψη νερού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις μας”, δήλωσε ο Makoto 
Uchida, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. "Θα συνεχίσουμε να 
εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των πόρων, μαζί με τους 
προμηθευτές μας και άλλους ενδιαφερόμενους." 

Περισσότεροι από 525 επενδυτές που κατέχουν ενεργητικό  άνω των 106 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 150 μεγάλοι αγοραστές που 
αντιπροσωπεύουν 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε  δαπάνες προμηθειών,  
ζήτησαν από τις εταιρείες να αποκαλύψουν στοιχεία σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, μέσω της 
πλατφόρμας του CDP, για το 2020. Περισσότερα από 9.600 εταιρείες 
απάντησαν σχετικά. 


