
 

NCH Ευρώπης Διακήρυξη Βιωσιμότητας 

 

Ο κόσμος μας σήμερα 

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε αντιμετωπίζει σοβαρές οικολογικές απειλές όπως η κλιματική 

αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η εξάντληση των φυσικών πόρων. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι αυτές οι απειλές προκαλούνται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων, είτε 

είναι προσωπικής, εμπορικής ή βιομηχανικής φύσης.  

Σε κάθε επίπεδο, αναδύονται πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές που στοχεύουν στην 

αναστροφή της ζημίας που προκαλείται στα οικολογικά συστήματα του πλανήτη. Είτε 

πρόκειται για προγράμματα απορριμμάτων τροφίμων της Σκανδιναβίας σε εγχώριο επίπεδο, 

είτε για διεθνή συνέδρια όπως το COP26, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τους 

ανθρώπους. 

Η επιτυχία των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων αειφορίας εξαρτάται από τη 

συμμετοχή όλων μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε αποτελέσματα μεγαλύτερα 

από το άθροισμα των ατομικών μας προσπαθειών. Όλοι έχουμε μερίδιο στην προστασία του 

πλανήτη μας και του κατοικήσιμου μέλλοντός του, επομένως ο καθένας μας έχει την ευθύνη 

να κάνει το μέρος που μας αναλογεί στη δημιουργία επιτυχίας βιωσιμότητας. 

Η Ιστορία της NCH μέχρι σήμερα 

Η NCH έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία βιωσιμότητας και έχει αναπτύξει καινοτόμες 

λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων. Οι μηχανές λίπανσης βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση. Ο καθαρισμός 

των εξαρτημάτων βελτιώνει τη μακροζωία τους, αντιμετωπίζοντας την πιθανότητα ζημιάς 

πριν προκύψει, εξαλείφοντας την ανάγκη για αντικατάσταση. Η σωστή συντήρηση των 

συστημάτων νερού και αποχέτευσης αποτρέπει την εμφάνιση αποβλήτων και μόλυνσης.  

Πέρα από τις εφαρμογές, τα προϊόντα της NCH έχουν σχεδιαστεί για να είναι περιβαλλοντικά 

συνειδητά.  

Η NCH απασχολεί μια ασυναγώνιστη ομάδα εσωτερικών χημικών που επιφορτίζονται όχι 

μόνο με τη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και με τη βελτίωση και την ανάπτυξη 

υπαρχόντων προϊόντων. Λένε ότι ένα έργο τέχνης δεν τελειώνει ποτέ, ο καλλιτέχνης απλά 

σταματά να το δουλεύει. Οι χημικοί μας συνεχίζουν να διερευνούν νέους τρόπους για να 

εξελίξουν τα προϊόντα περαιτέρω, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα και μετριάζοντας τις 

ζημιές.  

Η ομάδα των χημικών μας επιτρέπει να είμαστε προνοητικοί, χωρίς να χρειάζεται να 

περιμένουμε αλλαγές τρίτων σε προϊόντα. Αυτή η συνεχής ανάπτυξη σημαίνει ότι το 

καλύτερο, πιο βιώσιμο, προϊόν είναι πάντα διαθέσιμο.  

Βιώσιμοι Στόχοι για το Μέλλον 



Ως διεθνής ηγέτης, η NCH έχει τη δύναμη να προσφέρει βελτιώσεις βιωσιμότητας για τους 

πελάτες της σε όλο τον κόσμο μέσω εκλεπτυσμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Έχουμε 

επίσης ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι δικές μας πρακτικές και διαδικασίες είναι όσο το 

δυνατόν βέλτιστες. 

Τα επόμενα χρόνια θα εργαστούμε για να επιτύχουμε τα ακόλουθα: 

 Δημιουργία καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ασφάλεια και το περιβαλλοντικό 

προφίλ των προϊόντων μας 

 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας 

 Βελτίωση της κοινωνικής συμβολής της εταιρείας μας 

 

 

 

Πιστεύουμε ότι, όπως και με τη μέτρηση της κλιματικής αλλαγής και άλλων οικολογικών 

φαινομένων, η επιτυχής αποκατάσταση της ζημίας και η πρόληψη περαιτέρω ζημιών, 

έρχεται μέσω της εφαρμογής επιστημονικών αρχών στα βήματα που κάνουμε.  

Ως υπεύθυνη επιχείρηση, πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε την ιστορία μας για τη 

βιωσιμότητα, τόσο σε αυτό που κάνουμε όσο και σε αυτό που παράγουμε. 
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