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το όραμά μας
Η εδραίωση της εταιρείας μας ως ηγέτη στη Mεσογειακή
Iχθυοκαλλιέργεια και η καθιέρωσή της παγκοσμίως ανάμεσα
στους δέκα πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών, με την παραγωγή
υγιεινών προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και προσιτή

τιμή για τον καταναλωτή, με τεχνοκρατική προσήλωση για την
επίτευξη οικονομικής ευρωστίας προς όφελος των μετόχων της,

αλλά και η μέριμνα προς τους εργαζoμένους της, το περιβάλ-
λον και τις κοινωνικές ανάγκες των περιοχών όπου

δραστηριοποιείται.

εταιρικές αξίες
l Καλλιεργούμε μια επιχειρηματική ηθική που διαπνέει όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων μας.

l Στην εταιρική μας κουλτούρα, προωθούμε την ομαδική εργασία, τη συνεργασία και την επικοινωνία
με δέσμευση για το αποτέλεσμα.

l Λειτουργούμε με ταχύτητα και αίσθηση του επείγοντος.

l Εφαρμόζουμε την καθοδήγηση μέσω του παραδείγματος.
l Οι άνθρωποί μας είναι οι συντελεστές της επιτυχίας μας. Στις προτεραιότητές μας είναι η 

επαγγελματική τους ικανοποίηση και  η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία 

και στην προσωπική ζωή τους.

l Επιδιώκουμε την ικανοποίηση των πελατών μας και τη δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης με αυτούς, καθώς και τη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές 

που έχουν τις ίδιες αξίες και τα ίδια πρότυπα εργασίας με εμάς.

l Εστιάζουμε μακροπρόθεσμα στην συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας,

επιδιώκοντας την τελειοποίηση της ποιοτικής ανάπτυξης των προϊόντων μας. 

l Παράγουμε, επεξεργαζόμαστε και διακινούμε τα προϊόντα  μας με τον πιο

φιλικό, για το περιβάλλον, τρόπο.

l Παραμένει προτεραιότητα μας η επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές 

με στόχο την επαρκή πληροφόρηση για την πορεία της εταιρείας.

l Διατηρούμε την ηγεσία και επαγγελματική υπεροχή
με ώθηση την επιθυμία να είμαστε οι καλύτεροι.
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Κατά την διάρκεια του 2008, μιας χρονιάς που σφραγίσθηκε απο το ξέσπασμα

της πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και μιας κρίσης

αξιών στην ελεύθερη οικονομία,  η ΝΗΡΕΥΣ παρέμεινε πιστή και σταθερή

στην πραγμάτωση της εταιρικής κοινωνικής εύθυνης, ιεραρχώντας και συ-

νεκτιμώντας τις δράσεις αυτές πολύ ψηλά σε σχέση με αναμφίβολα αναγκαίες

και επιβεβλημένες περικοπές δαπανών. 

Ο εθελοντικός χαρακτήρας της κοινωνικής παρουσίας του Ομίλου, η μέριμνα για την βιώσιμη

ανάπτυξη και το περιβάλλον αποτελούν στρατηγικές και διαχρονικές επιλογές μας, τις οποίες συστηματικά προωθούμε και

εντάσσουμε στις δραστηριότητές μας, ανάλογα με τις ανάγκες που εκάστοτε εκδηλώνονται ή εντοπίζονται με το ενδιαφέρον

των ανθρώπων της ΝΗΡΕΥΣ και τις δυνατότητες μας να καλύψουμε όσο περισσότερες απο αυτές είναι εφικτό.

Στα είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας μας, πιστεύουμε ότι στη ΝΗΡΕΥΣ έχει πια διαμορφωθεί η δική μας επιχειρηματική

ηθική η οποία συνοψίζεται στις βασικές αρχές  της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης προς όφελος των μετόχων μας,

του σεβασμού των νόμων και των θεσμών, της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας,

της διατήρησης άριστων σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, της ανιδιοτελούς προσφοράς σε ευαίσθητες ομάδες συναν-

θρώπων μας και της φροντίδας για το προσωπικό μας. 

Ο απολογισμός που ακολουθεί, αποτελεί αφενός απόδειξη ότι το έμψυχο δυναμικό της ΝΗΡΕΥΣ, αξιοποιώντας τους δια-

θέσιμους πόρους αλλά κυρίως την συλλογική πρωτοβουλία και ομαδικότητα, έχει ενστερνιστεί πλήρως τις αρχές αυτές

και συνεχίζει κάθε χρόνο να τις κάνει πράξη και αφετέρου αποτελεί δέσμευση για συνέχεια και συνέπεια στο μέλλον.  

Αριστείδης Μπελλές

μήνυμα
Π

ροέδρου
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Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο με σκοπό τη δη-

μιουργία μονάδων αναπαραγωγής - καλλιέργειας ιχθύων, τη με-

ταποίηση, την παραγωγή ιχθυοτροφών και την εμπορία των

προϊόντων αυτών.

Πολύ γρήγορα, μέσω επενδύσεων και εξαγορών, εξελίχθηκε σε

ένα ισχυρό όμιλο, τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα Τσι-

πούρας και Λαβρακίου παγκοσμίως, με δίκτυο διανομής
σε πάνω από 35 χώρες.

Tο 1999, επεκτάθηκε και στον κλάδο ζαχαρωδών και ιδιαίτερα στα παραδο-
σιακά γλυκά κουταλιού μέσω της Σαραντής ΑΕΒΕ, επιχειρηματική κίνηση που

επιβραβεύθηκε το 2003, με την είσοδο της τελευταίας στο ΧΑ., η οποία συγχωνεύθηκε
εντός του 2004 με την επίσης θυγατρική εταιρεία ιχθυοτροφών Feedus ΑΕΒΕ. Στις 27/12/2007

ο κλάδος ζαχαρωδών πωλήθηκε στην εταιρεία ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου για συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Στα τέλη του 2004, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δραστηριοτήτων του, σημαντικότατη κίνηση αποτέλεσε η συγχώνευση
της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ με τη Feedus ΑΕΒΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχήματος με πλήρως συμπληρω-
ματικές δραστηριότητες στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Από το 2006 άρχισε να δραστηριοποιείται και στην Τουρκία με την εξαγορά της εταιρείας ILKNAK, ενώ από
τις αρχές του 2007 και στην Ισπανία, όπου εξαγόρασε την PREDOMAR. Τον Μάρτιο του 2007εξαγοράστηκε
το 51% της εισηγμένης KEGO A.E., η οποία κατέχει παγκόσμια αποκλειστικότητα στην παραγωγή επιλεγμέ-
νων αυγών ιχθυοκαλλιέργειας. 
Στις 14/05/07 η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε το 33,34% της εισηγμένης Νορβηγικής εταιρείας MARINE FARMS ASA.
Η Νορβηγική εταιρεία έχει παραγωγή Mεσογειακών ειδών (Τσιπούρα-Λαβράκι) στην Ισπανία, παραγωγή Σολω-
μού στη Σκωτία και παραγωγή ψαριού Cobia στη Κεντρική Αμερική και το Βιετνάμ. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή γόνου, η παραγωγή ιχθύων και η εμπορία και διάθεση αυτών στην
εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή εξοπλισμού όπως δίκτυα και κλουβιά για ιχθυοπαραγωγικές μονάδες, η παραγωγή και
εμπορία ιχθυοτροφών, καθώς και η παραγωγή και εμπορία μεταποιημένων ιχθύων και αγροπτηνοτροφικών προϊόντων.

Σήμερα ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι πλήρως καθετοποιημένος με μονάδες παραγωγής και εμπορίας γόνου, ιχθύων, ιχθυο-

τροφών, μεταποιημένων ιχθυηρών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα,
την Τουρκία και την Ισπανία. Συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε νέες αγορές και προϊόντα, διαθέτοντας υγιή χρη-

ματοοικονομική και επιχειρησιακή διάρθρωση και εξειδικευμένο στελεχιακό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που φθάνει τα 1200

περίπου άτομα. Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1995, είναι από το 1998 στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. και συμ-
μετέχει στο δείκτη FTSE ASE 80, ενώ ανήκει στην ομάδα εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία Διεθνών Οργανισμών, σε αναγνώριση της υψη-
λής ποιότητας των προϊόντων αλλά και του επιτυχημένου εξαγωγικού δυναμισμού του. Έχει πετύχει μέσo ρυθμό αύξησης πω-
λήσεων και λειτουργικών κερδών άνω του 19% και άνω του 10% αντίστοιχα, κατά την δεκαετία 1997 - 2007. Έτσι σήμερα
βρίσκεται στην υψηλότερη θέση του κλάδου εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας τόσο από πλευράς μεγεθών - όγκου παραγωγής όσο
και πωλήσεων, λειτουργικών αλλά και καθαρών κερδών.
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σημαντικά
γεγονότα
1988 Ίδρυση της εταιρείας / λειτουργία ως μονάδα 

πάχυνσης έως το 1990.
1991 Κατασκευή και λειτουργία του 

πρώτου ιχθυογεννητικού σταθμού.
1994 Συγχώνευση με την ΠΡΩΤΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες.
1995 Είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (παράλληλη αγορά).
1995-1996 Εξαγορές / συγχωνεύσεις με στόχο την αύξηση 

παραγωγικής δυναμικότητας.
1996 Ίδρυση της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ». 

1996-1997 Αγορά εργοστασίου στο Κορωπί και μετεγκατάσταση των γραφείων,
έναρξη λειτουργίας μονάδων μεταποίησης, συσκευασίας - φύλαξης και μεταφόρτωσης ιχθυηρών.

1998 Ίδρυση της FEEDUS και έναρξη παραγωγής ιχθυοτροφών.
Μετάταξη των μετοχών από την παράλληλη στην κύρια αγορά Χ.Α.
Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
με συμμετοχή στην INTL FISH FARMING COMPANY.

1999 Εξαγορές / συμμετοχές σε εταιρείες (ΣΑΡΑΝΤΗΣ - EUROCATERERS) με σκοπό την περαιτέρω 
ισχυροποίηση στο χώρο των τροφίμων αλλά και της ιχθυοκαλλιέργειας (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ).

2000-2001 Αναδιάρθρωση του Ομίλου μέσω απορροφήσεων (ΑΙΓΕΑΣ Α.Ε. - ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ), εξαγορών (ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε.), και συμμετοχών (INTERPESCA A.E.).

2003 Ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας «BLUE FIN TUNA» στην οποία συμμετέχουν η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., 
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και η AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES.

2005 Συμμετοχή της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ως στρατηγικός επενδυτής στην εταιρεία του 
κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας SEAFARM IONIAN Α.Ε..       

2005-2006 Είσοδος της εταιρείας στην Τουρκική αγορά με συμμετοχή στην Τουρκική εταιρεία
ιχθυοκαλλιέργειας ILKNAK.

2006 Περαιτέρω αναδιάρθρωση του ομίλου ΝΗΡΕΥΣ μέσω των απορροφήσεων (FEEDUS-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ κ.λ.π.).
Ίδρυση της NIREUS INTERNATIONAL  L.T.D. και απόκτηση από αυτήν της MIRAMAR (Τουρκία). 
Συμφωνία με ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για διάθεση μέσω των καταστημάτων του, 
επώνυμου ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒ - ΝΗΡΕΥΣ).

2007 Εξαγορά της εισηγμένης KEGO A.E. 
Εξαγορά της Ισπανικής εταιρείας PREDOMAR.
Έξαγορά της Τουρκικής εταιρείας CARBON A.S. 
Συμμετοχή κατά 30,2 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Νορβηγικής MARINE FARMS A.S.A. 
που δραστηριοποιείται σε Νορβηγία, Σκωτία, Ισπανία, ΗΠΑ, Μπελίζ, Βιετνάμ, σε σολομό, τσιπούρα, λαβράκι και Cobia.
Κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονης μονάδας προπάχυνσης γόνου στη Θεσπρωτία.

2008 Απορρόφηση KEGO A.E. με ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών 
και εισφορά στη θυγατρική KEGO AGRI A.E.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

R&D

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ
& ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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συνοπτικά
επιχειρηματικά
στοιχεία
Η ΝΗΡΕΥΣ λειτουργεί από το 1988 και μέσα στα 20 χρόνια της

επιτυχούς λειτουργίας της κατέκτησε την πρώτη θέση,

παγκοσμίως, στη παραγωγή και διάθεση Μεσογειακών ψα-

ριών.  Ταυτόχρονα ο Όμιλος συγκαταλέγεται μέσα στις μεγαλύτερες

εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, όπου προ-

πορεύονται της ΝΗΡΕΥΣ μόνο νορβηγικές εταιρείες παραγωγής σολομού.

Στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρίες παρα-
γωγής μεσογειακών ψαριών (λαβράκι - τσιπούρα).  Το μερίδιο παραγωγής του Ομίλου στο έτοιμο ψάρι φτάνει στο 20% στην
Ελλάδα και 10% παγκόσμια - στο γόνο παράγει το 50% της ελληνικής παραγωγής και 25% της παγκόσμιας και στις ιχθυο-
τροφές κατέχει το 44% της ελληνικής παραγωγής.  

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι πλήρως καθετοποιημένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας με
την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, επιλεγμένων αυγών, γόνου, έτοιμου ψαριού, επεξεργασμένων προϊόντων και
εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργεί 2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας
90.000 τόνων, 8 ιχθυογεννητικούς σταθμούς με ετήσια δυναμικότητα 230 εκ. τεμάχια, 70 μονάδες πάχυνσης με τρέχουσα ετή-
σια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 35.000 τόνων, 3 μονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γρ. στη στεριά με συνολική δυ-
ναμικότητα 50 εκ. τεμαχίων, 17 σύγχρονα συσκευαστήρια και 1 εργοστάσιο μεταποίησης, 1 κέντρο γενετικής για ψάρια και
μία εταιρεία που παράγει εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργειας, όπως κλωβούς και δίχτυα.  Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει μέσω της
100% θυγατρικής του εταιρίας KEGO Agri αναπαραγωγικό υλικό, διατροφικά προϊόντα και εξειδικευμένες λύσεις σε κτη-
νοτρόφους και πτηνοτρόφους στην Ελλάδα και Κύπρο.  Το γεγονός ότι η ΝΗΡΕΥΣ διαθέτει μια ευρεία γκάμα πρόιόντων, της
παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

2008
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Χώρα                     Πωλήσεις (εκ.)
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Ελλάδα 169,75
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 120,30
ΔΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 94,00
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ελλάδα 69,33
KILIC* Τουρκία 50,00
* Οι πωλήσεις της Kilic είναι κατ’ εκτίμηση
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Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δραστηριοποιείται
σήμερα κυρίως σε πέντε μεγάλους
τομείς:
l Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεν -
νήτορες, αυγό ψαριού, γόνος και
ψάρια εμπορεύσιμου μεγέθους)
έχοντας σε λειτουργία περίπου
2.500 ιχθυοκλωβούς σε γεωγρα-

φική διασπορά.
l Τη μεταποίηση ψαριών σε σύγ-

 χρονο εργοστάσιο μεταποίησης.
l Τον τομέα ιχθυοτροφών με 2 εργο -

στάσια παραγωγικής δυναμικότητας άνω των
40.000 τόνων έκαστο.

l Το τομέα κατασκευής εξειδικευμένου εξοπλι-
σμού ιχθυοκαλλιέργειας είτε για ίδια χρήση είτε για άλλες

εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας.
l Τον τομέα της κτηνοπτηνοτροφίας με την παραγωγή συμπληρωμάτων δια-

τροφής παραγωγικών ζώων και τη διάθεση γενετικού υλικού στην κτηνοτροφία.

Οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των ψαριών αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα του Ομίλου και έχουν
τις μεγαλύτερες πωλήσεις.  Ακολουθεί ο κλάδος των ιχθυοτροφών και έπονται τα άλλα προϊόντα. 

οικονομικ
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ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Γόνος
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Η ΝΗΡΕΥΣ πωλεί τα προϊόντα της σε πάνω από 35 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και την Β. Αμερική, ενώ οι εξαγωγές της το
2008 ξεπέρασαν τα 100 εκ. €. Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στον
κλάδο τροφίμων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας δυναμικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, στον πρωτογενή τομέα παραγωγής,
καθώς και  στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.  Για την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων της στην Ευρώπη,
η ΝΗΡΕΥΣ δημιούργησε σε συνεργασία με την TRADIMAR υπηρεσία logistics στο Μιλάνο.  Η TRADIMAR εξειδικεύεται σε logi-
stics θαλασσινών και είναι θυγατρική της STEF-TFE, της μεγαλύτερης εταιρίας στην αποθήκευση και διακίνηση κρύων προϊ -
όντων στην Ευρώπη.  Ο κάτωθι πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη του μεριδίου εξαγωγών στις πωλήσεις του Ομίλου το οποίο
διατηρείται σταθερά άνω του 50%.

Εξέλιξη Μεριδίου Εξαγωγών

Εξαγωγές

2002
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ελλάδα
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Η ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προση -
λωμένη στην επέκτασή της στο εξωτε-
ρικό δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις
εξαγωγές αλλά και στη παραγωγική
της διεθνοποίηση.  Εκτός της Ελλά-
δας, η εταιρία διαθέτει παραγωγικές
εγκαταστάσεις στην Ισπανία και Τουρ-

κία.  Παράλληλα, ο Όμιλος απέκτησε
το 2007 συμμετοχή στην εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο του Όσλο της Νορβηγίας
MARINE FARMS, η οποία δραστηριοποιεί-

ται στην παραγωγή και πώληση σολομού στη
Σκωτία, στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια στην

Ισπανία καθώς και στην παραγωγή του τροπικού
ψαριού Cobia στην Κεντρική Αμερική και το Βιετνάμ. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΝΗΡΕΥΣ εστιάζει τόσο στη παραγωγική
της διεθνοποίηση όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας.  Κατά την περίοδο

2006-2007 πραγματοποίηθηκαν εξαγορές και συμμετοχές σε Ισπανικές, Τουρκικές και Νορβηγικές εταιρίες με στόχο την
ανάπτυξη της παραγωγής σε άλλες χώρες.  Κατά το 2007 εξαγοράστηκε επίσης η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών KEGO
A.E, η οποία απορροφήθηκε το 2008.  Η εξαγορά της KEGO διπλασίασε την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου σε ιχ-
θυοτροφές, επαύξησε την παραγωγή σε ψάρια και πρόσθεσε στο δυναμικό του Ομίλου τον κλάδο των κτηνοπτηνοτροφικών
και το μοναδικό πρόγραμμα παραγωγής επιλεγμένων αυγών για ψάρια, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το νορβη-
γικό ινστιτούτο AKVAFORSK.  Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είχε αναπτυχθεί αρχικά για την τσιπούρα και ακολούθως επεκτάθηκε
και στο λαβράκι, έχει επιτύχει τη μείωση του χρόνου παραγωγής των ψαριών κατά 15% με συνακόλουθες οφέλειες στο κό-
στος παραγωγής και την ανάγκη για κεφάλαια κίνησης.  Επιπρόσθετα, ο όμιλος ΝΗΡΕΥΣ επένδυσε σε 3 χερσαίες μονάδες πα-
ραγωγής γόνου 10 γραμ, 1 στην Ισπανία και 2 στην Ελλάδα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πάχυνση του γόνου κατά
τους χειμερινούς μήνες και μειώνουν το χρόνο παραγωγής κατά μέσον όρον 15%.  

Επενδύσεις 2004 - 2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2008

2007

2006

2005

2004
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Η ΝΗΡΕΥΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και είναι πιστοποιημένη με διεθνή πι-
στοποιητικά  (ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, BRC και ISO 22000: 2005) που εγγυώνται έμπρακτα την ποιότητα και την
ασφάλεια των προϊόντων του.
Οι μετοχές του Ομίλου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και είναι συνολικά 63.592.539.   Η ΝΗΡΕΥΣ
βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των εισηγμένων εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο από πλευράς μεγεθών - όγκου παραγω-
γής - όσο και πωλήσεων, λειτουργικών και καθαρών κερδών και ιδίων κεφαλαίων.  

(Στο σχεδιάγραμμα φαίνεται η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής της εταιρείας ως προς το Γενικό Δείκτη  Ιαν. 2006=100)

2008
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

σε εκ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA Κέρδη προ Φόρων Ίδια Κεφάλαια
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 169.75 29.91 9.78 168.27
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. 120.30 21.87 2.76 104.93
ΔΙΑΣ Α.Ε. 94.00 12.73 3.95 27.57
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ 69.33 -22.41 -27.77 8.92
INTERFISH A.E. 49.59 5.39 2.65 20.86
ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. 22.67 3.16 0.79 14.23

Η Interfish ενοποιείται από τη Σελόντα
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Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ το Δεκέμβριο του 2008 απασχολούσε 1.338
άτομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από 01/01 έως
31/12/2008 κατέβαλε 25.844 χιλ.€ σε μισθούς και επιδόματα
(μικτές αποδοχές) και 5.950 χιλ. € σε εργοδοτικές εισφορές.
Στον Όμιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι ο κύ-
ριος όγκος του δυναμικού του, υπάρχουν και εργαζόμενοι με
τις παρακάτω ειδικότητες :
l ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

l ΒΙΟΛΟΓΟΙ 

l ΓΕΩΠΟΝΟΙ

l ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

l ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

l ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

l ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

l ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

l ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

l ΛΟΓΙΣΤΕΣ

l ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

l ΔΥΤΕΣ

l ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ

l ΠΩΛΗΤΕΣ

εκπαίδευση - επιμόρφωση
Κατά το μακροχρόνιο σχεδιασμό της καριέρας των ανθρώπων μας λαμβάνουμε υπόψη τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτή-

σουν μέσω της εκπαίδευσης για να προχωρήσουν στην ιεραρχία της εταιρείας. Γι’ αυτό το λόγο το 2008 έγινε ένα μεγάλο ενδοε-

ταιρικό σεμινάριο για την «Τέχνη των διαπραγματεύσεων» με συμμετέχοντες από όλα τα τμήματα της εταιρείας και επίσης επιμορφώθηκαν

εργαζόμενοι σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και επίπεδο Diploma.

Το έτος 2008 σε όλο τον Όμιλο επιμορφώθηκαν 78 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων σε ενδοεταιρικά και ανοικτά σε-
μινάριασυνολικής διάρκειας εκπαίδευσης 1.574 ωρών. Η δαπάνη

της επιμόρφωσης για το έτος αυτό ανήλθε σε 54.357 €.

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Ομίλου έχουν καθιε-
ρωθεί τακτικές τριμηνιαίες συσκέψεις στελεχών προκειμένου να
γίνεται μια γενικότερη ενημέρωση για την στρατηγική της εται-
ρείας, να συζητούνται τρέχουσες εξελίξεις αλλά και να γίνεται αν-
ταλλαγή απόψεων και προτάσεων.
Έτσι στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο

“HOLIDAY INN” η 2η τακτική τριμηνιαία σύσκεψη
στην οποία έλαβαν μέρος 52 στελέχη της εταιρείας.



Στη σύσκεψη τέθηκαν οι στόχοι του
2009 που συνοψίζονται στους εξής:
l Εξοικονόμηση δαπανών σε όλο
το φάσμα της παραγωγής και εν γένει
της λειτουργίας της εταιρείας.
l Αύξηση της κερδοφορίας της
εταιρείας.
l Συγκέντρωση των μονάδων στα

μεγάλα παραγωγικά κέντρα προκειμένου
να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.
l Ποιοτική βελτίωση των παραγο μένων

προϊόντων.

τράπεζα
αίματος

Ο Όμιλος ήδη από το 2005, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ,
δημιούργησε Τράπεζα Αίματος με την συνεισφορά των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία του Κορωπίου. 
Το 2006 η εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων του Ομίλου επεκτάθηκε και στις περιοχές της Χίου και της Πάτρας σε συ-
νεργασία με τα αντίστοιχα νοσοκομεία. 
Η Εθελοντική Αιμοδοσία των εργαζομένων μας προσφέρει ζωή σε εργαζόμενους μας (μέλη της και μη) και σε συγγενείς τους. 
Το 2008 ο Όμιλος συγκέντρωσε 48 φιάλες αίμα και διέθεσε τις 13 από αυτές καλύπτοντας ανάγκες του προσωπικού.

εφημερίδα
Ένα από τα μέσα επικοινωνίας της Διοίκησης με το προσωπικό είναι και η εφημερίδα του Ομίλου (SEA LINE) η οποία είναι δω-
δεκασέλιδη και εκδίδεται κάθε τρίμηνο. Έχει μόνιμες στήλες αλλά και θέματα διαφορετικά κάθε φορά που σχετίζονται με τις επι-
χειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Άρθρα προς δημοσίευση ποικίλης ύλης δίνουν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας.
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πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική
& νοσοκομειακή κάλυψη 
και ασφάλεια ζωής
Το 75% των εργαζομένων μας είναι εργατοτεχνικό προσωπικό και προκειμένου να τους βοηθήσουμε συμπληρωματικά με τα
ασφαλιστικά τους ταμεία σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, αποφασίσαμε από 01/01/2007 να παρέχουμε σε όλους τους
εργαζόμενους μας, χωρίς καμία επιβάρυνση από την πλευρά τους, πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομει-
ακή κάλυψη αλλά και ασφάλεια ζωής. Το πρόσθετο αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και κάλυψη εισο-
δήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα. 
Επίσης οι εργαζόμενοί μας μπορούν να ασφαλίσουν τα μέλη της οικογένειάς τους σε προνομιακές τιμές με τις παροχές που
έχουν και οι ίδιοι.

άλλες οικειοθελείς παροχές
της εταιρείας
προς τους εργαζόμενους
Η εταιρεία μας παρέχει επίσης στους εργαζόμενούς της :
l Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οικονομικά τους προβλήματα (κυρίως αυτά
που αφορούν θέματα υγείας).
l Δώρο γάμου και δώρο γέννησης παιδιού (χρηματικό ποσό).

l Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής για παιδιά εργαζομένων από 8 έως 12 ετών
με χρηματικό έπαθλο. Ένα από τα έργα γίνεται η χριστουγεννιάτικη κάρτα της εταιρείας
μας και κάθε παιδί που συμμετέχει παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής.
l Σύστημα υποτροφιών για τα παιδιά των εργαζομένων μας  που έχουν τουλάχιστον
τριετή προϋπηρεσία στην εταιρεία μας και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 20.000,00€. Δίνουμε 2 υποτροφίες ετησίως,
ύψους 500€ τον μήνα η κάθε μία για 10 μήνες τον χρόνο.
l Λειτουργία καφε-εστιατορίου με ειδικές τιμές για το προσωπικό για τα κεντρικά
γραφεία της Αθήνας.
l Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας.

l Stock options plan (για τα στελέχη).

l Επιπλέον ημέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.
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προϊόντα
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ιχθυοκαλλιέργεια
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ είναι ηγέτης
στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και αποτελεί τον μεγα-
λύτερο παραγωγό και εξαγωγέα Τσιπούρας
και Λαβρακίου παγκοσμίως, με διανομή σε πε-

ρισσότερες από 35 χώρες.

Σήμερα διαθέτει μια πλήρως καθετοποιημένη οργάνωση με μονάδες

παραγωγής Γόνου, Πάχυνσης, Μεταποίησης προ-
ϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας και παρασκευής ιχθυο-

τροφών. Λειτουργεί διαθέτοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, υγιεινής και

ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών της διεθνώς.

Τα κύρια είδη που παράγει και εμπορεύεται είναι Τσιπούρα και Λαβράκι. Επίσης παράγει Μυτάκι, Φαγκρί και άλλα είδη ενώ
μέσω της συμμετοχής της στην BLUE FIN TUNA διαθέτει και Μεσογειακό Τόνο. Η ΝΗΡΕΥΣ έχει επίσης αναπτύξει μια σημαν-
τική σειρά μεταποιημένων και κατεψυγμένων προϊόντων. Έτσι το Λαβράκι και η Τσιπούρα διατείθονται καθαρισμένα ή φι-
λέτα, νωπά ή κατεψυγμένα.

Χάρη στις ευέλικτες παραγωγικές διαδικασίες και στον εξοπλισμό της, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να διαλέξουν
το είδος και τον τύπο συσκευασίας αυτών των προϊόντων. Η ΝΗΡΕΥΣ ήδη διαθέτει στην αγορά επώνυμο προϊόν σε συνεργα-
σία με γνωστές αλυσίδες super market στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η ΝΗΡΕΥΣ παράγει, χρησιμοποιεί αλλά και διαθέτει σε πελάτες Γόνο ψαριών, με προδιαγραφές υψηλής ποι-
ότητας όσον αφορά την υγεία και τη βιωσιμότητα καθώς και εγγύηση για υψηλά ποσοστά απόδοσης.

Σημαντικότατη κατηγορία της ΝΗΡΕΥΣ είναι και οι Ιχθυοτροφές που παράγει, χρησιμοποιεί και διαθέτει. Ιχθυοτροφές κα-

τάλληλες για γεννήτορες, γόνο και πάχυνση ψαριού για διάφορους τύπους Μεσογειακών ειδών. Οι Ιχθυοτροφές έχουν ανα-

πτυχθεί από το επιστημονικό προσωπικό της ΝΗΡΕΥΣ σε συνεργασία με Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα
Έρευνας και Τεχνολογίας.
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Η ΝΗΡΕΥΣ, έχοντας καθετοποιήσει πλήρως την παραγωγή της,

ελέγχει και διασφαλίζει όλα τα στάδια πα-
ραγωγής από τους γεννήτορες μέχρι το τελικό προϊόν. Σαν

αποτέλεσμα, παρέχει προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας και εγγυημένης ποιότητας.

Η ΝΗΡΕΥΣ είναι η μόνη εταιρεία που παρέχει μέσω της ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ, εταιρεία του Ομίλου, ολοκληρωμένες λύσεις σε μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας:
l Σχεδιασμό και οργάνωση μονάδων εκτροφής.
l Παραγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμών και συστημάτων 

υψηλής τεχνολογίας.
l Project management μεγάλων έργων και παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

ζωική
παραγωγή
Μετά την απορρόφηση της εταιρείας KEGO A.E, ο κλάδος των κτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων επήλθε στην δικαιοδοσία της
θυγατρικής εταιρείας KEGO AGRI A.E. Έτσι ένας νέος επιχειρηματικός τομέας προστέθηκε στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Με επικέντρωση στην επιχειρηματική ζωική παραγωγή, ειδικότερα στους κλάδους της πτηνοτροφίας, της χοιροτροφίας, των
μηρυκαστικών αλλά και της βιομηχανίας ζωοτροφών, η KEGO AGRI A.E παρέχει:

l Προϊόντα επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού υψηλής γενετικής αξίας

l Προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων

l Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διατροφής, αναπαραγωγής και 

διαχείρισης κτηνιατρικής υγιεινής στους παραγωγούς

l Υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού μονάδων ζωοτροφών.
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Το 2008 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Συστήματος Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO
14001 για τέταρτη χρονιά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις

της Χίου, του Αστακού, της Φωκίδας και στα Κεντρικά Γραφεία.

Τον Ιούλιο του 2008 πραγματοποιήθηκε και η επιθεώρηση επι-

τήρησης από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria, η

οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Το 2008, η εταιρεία δαπάνησε σημαντικούς πόρους για την επί-

τευξη των στόχων της και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επι-

δόσεων, όπως αναλύονται στη συνέχεια.

αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός
εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού
Το 2008, οι εργασίες αναβάθμισης ήταν περισσότερο εστιασμένες στην βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο στην επεξεργασία του νερού και την διαχείριση των αποβλήτων. 
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής ιχθυδίων, εφαρμόζονται μέτρα για την Βιοασφάλεια και την βελτίωση των συνθηκών δια-
βίωσης των ψαριών.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις των εργαζομένων στις μονάδες εκτροφής για τον καθαρισμό των
ακτών και του πυθμένα γύρω από τις πλωτές εγκαταστάσεις.

παρακολούθηση ποιότητας
θαλασσινού νερού
Το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν στα νερά εκτροφής 400 φυσικοχημικές και 850 μικροβιολογικές αναλύσεις. Ο αριθμός των
αναλύσεων αυξήθηκαν κατά 56% για τις φυσικοχημικές και 43% για τις μικροβιολογικές, σε σχέση με την προηγούμενη χρο-
νιά. 
Οι φυσικοχημικές αναλύσεις αφορούν βαρέα μέταλλα, υδράργυρο, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και θρεπτικά άλατα, και οι μι-
κροβιολογικές είναι ΟΜΧ (Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα), Total Coliforms, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Fecal
streptococci, Clostridium perfringens, Pseudomonas, Fecal coliforms. Η εντατικοποίηση των αναλύσεων και η συστηματική πα-
ρακολούθηση των παραμέτρων εκτροφής διασφαλίζουν την διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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παρακολούθηση
ποιότητας
πυθμένα
Στο πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση της ποιότητας του
πυθμένα κάτω και γύρω από τις πλωτές εγκαταστάσεις. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν 250 φυσικοχημικές αναλύσεις σε θα-
λάσσιο ίζημα, σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο. Οι αναλύσεις έγιναν για βαρέα μέταλλα (χαλκό, ψευδάργυρο, κάδ-
μιο), ολικό φώσφορο, ολικό άζωτο και ολικό οργανικό άνθρακα. 
Παράλληλα, ξεκίνησε και η παρακολούθηση ενός βιολογικού δείκτη για την αξιολόγηση της επίπτωσης της ιχθυοκαλλιέργειας
στην βιοποικιλότητα του βυθού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 στη Χίο, όπου σε συνεργασία με επιστημο-
νικό προσωπικό του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έγινε ταυτοποίηση και καταμέτρηση των ζωντανών
οργανισμών του πυθμένα.

παρακολούθηση
παραμέτρων
υγρών αποβλήτων
Τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται ως προς το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο
(COD), τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), το ολικό άζωτο και το ολικό φώσφορο, μέσω εργαστηριακών αναλύσεων οι
οποίες υλοποιούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Σκοπός των αναλύσεων
είναι να διασφαλίζεται πως τα υγρά απόβλητα δεν θα μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη
(θάλασσα, αποχετευτικά δίκτυα). Το 2008 υλοποιήθηκαν 335 αναλύσεις σε υγρά απόβλητα.

προγράμματα
ανακύκλωσης
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράμματα Ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο
αλλά και σε μικρότερα προγράμματα που αναπτύσσει η ίδια.

l Το 2008, συλλέχθηκαν 10,5 τόνοι χαρτί για ανακύκλωση. Η διάθεσή του γίνεται σε εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ

υπεργολάβο, αδειοδοτημένο για την διαχείριση παλαιού χάρτου.

l Οι φορητές μπαταρίες που παραδόθηκαν στον φορέα διαχείρισης ΑΦΗΣ, έφτασαν τα 15 κιλά.

l Ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι λάμπες φθορίου συγκεντρώνονται και διατίθενται

στο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. που αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση. 
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l Τα χρησιμοποιημένα μελάνια επιστρέφονται στον προμηθευτή και το 2008 επεστράφη το 20% των αγοραζόμενων με-

λανοταινιών και toner.

l Το 2008 ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών ιχθυοτροφής  σε συνεργασία με εταιρεία ανα-

κύκλωσης πλαστικών. Οι άδειοι σάκοι ιχθυοτροφής συλλέγονται από όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, και

μετά από επεξεργασία, χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή σακούλων σκουπιδιών οικιακής χρήσης. Το 2008

επεξεργάστηκαν 68 τόνοι πλαστικό.
Τα προγράμματα ανακύκλωσης επεκτείνονται σταδιακά σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου.  

διαχείριση
υποπροϊόντων
παραγωγής
Το σύνολο των υποπροϊόντων της μεταποίησης αξιοποιείται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την διαχείριση
παραπροϊόντων ιχθυηρών. Τα εντόσθια και τα κεφάλια προορίζονται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τροφής γουνοφό-
ρων ζώων.

ενέργειες
επικοινωνίας
Η εταιρία δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην επικοινωνία των περιβαλλοντικών της επιδόσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς. Τέτοιοι φορείς είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δημόσιες Αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητα, αλλά και Κινήσεις - πρω-
τοβουλίες πολιτών για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Παράλληλα ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές εποπτεύουν τη
λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει αναπτύξει και λειτουργεί η εταιρεία. Στενή συνεργασία, με την
ανταλλαγή στοιχείων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων, έχει αναπτυχθεί με την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα με τα Τμήματα Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΝΗΡΕΥΣ έχει διαθέσει και θα συνεχίσει να διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την διατήρηση
υψηλών στόχων ποιότητας με σεβασμό προς το φυσικό και κοινωνικό Περιβάλλον. Η επιτυχία όμως του Συστήματος Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνει-
δησίας των εργαζομένων.
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Η φήμη μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα και
οι επιδόσεις της στο χρηματοοικονομικό τομέα και στην αγορά.
Είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της,
η αξία του σήματός της, η στάση της προς την κοινωνία και οι
επιδόσεις της στην αγορά.  
Στη ΝΗΡΕΥΣ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και δε-
σμευόμαστε ότι είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσεται σε αρ-

μονία με το κοινωνικό της περίγυρο, που πιστεύει στον ειλικρινή
διάλογο και στην τήρηση του τρίπτυχου κερδοφορία -

διαφάνεια - χρηστή διαχείριση.   
Πιστεύουμε σταθερά ότι έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τις οικο-

νομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδρά-
σεις, που συνδέονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, και να

επηρεάσουμε και να ενθαρρύνουμε και τους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο.
Πιστοί στις αρχές μας στηρίξαμε και το 2008 τους τέσσερις πυλώνες δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εται-
ρείας μας (Κοινωνία - Πολιτισμός - Παιδεία - Αθλητισμός).

κοινωνία
Η κορυφαία κοινωνική δράση του Ομίλου μας το 2008 ήταν η προσφορά ενός ειδικά διαμορφωμένου αυτοκινήτου αξίας
64,000.00 € στον σύλλογο Α.Μ.Ε.Α. «ΑΛΚΥΟΝΗ» της Ναυπάκτου. 

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε την Τετάρτη 30 Ιουλίου στα γραφεία του Συλλόγου προκειμένου να παραστούν στην παράδοση
του αυτοκινήτου που δώρισε στο Σύλλογο η εταιρεία μας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Βάσω Παναγοπούλου, ευχαρίστησε την
εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ για την προσφορά και τη βοήθεια, ώστε να αποκτήσει ο σύλλογος ένα μέσο μεταφοράς που πληροί όλες τις
προδιαγραφές και θα βοηθήσει στην ασφαλή μετακίνηση των παιδιών.
Ο δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης ευχαρίστησε με την σειρά του τόσο τη ΝΗΡΕΥΣ για την δωρεά όσο και την
«ΑΛΚΥΟΝΗ» για το έργο που προσφέρουν στην Ναύπακτο.
Η εκδήλωση έκλεισε με την «ΑΛΚΥΟΝΗ» να δωρίζει με τη σειρά της στον πρόεδρο της ΝΗΡΕΥΣ ένα αυτοκίνητο ... διαφορε-
τικό. Φτιαγμένο από τα ίδια τα παιδιά στο εργαστήρι κεραμικής που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, το συμβο-
λικό δώρο έχει στους δύο τροχούς του ζωγραφισμένο το σύμβολο της ΝΗΡΕΥΣ και το Σύμβολο της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ». Η κ.
Παναγοπούλου διευκρίνισε ότι ο ένας τρόχος είναι η προσφορά (ΝΗΡΕΥΣ) και ο άλλος τροχός η αγάπη («ΑΛΚΥΟΝΗ») και
οι δύο μαζί συνδυάζονται και βοηθούν ώστε να κινηθεί η προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. 



Συνεχίζοντας την στήριξη και αυτή τη
χρονιά στους δήμους που επλήγησαν
το 2007 από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές, δωρίσαμε ένα βυτιοφόρο
αξίας 33.000€ στον Δήμο Αστακού.

Όπως κάθε χρόνο ενισχύσαμε οικο-
νομικά τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυ-

ναικών με Καρκίνο Μαστού, γνωστό
με το όνομα ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και το ΙΟΒΕ.

Προσφέραμε προϊόντα μας στον Δήμο Με-
σολογγίου, στον Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,

στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Νίκαιας για το φιλανθρω-
πικό τους έργο, στον σύλλογο “ΑΝΑΔΥΣΗ” για τη δια-

σφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων στη ζωή για τα αυτιστικά
παιδιά, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο μη Κερδοσκοπικό

Οργανισμό υποστήριξης προσφύγων CARITAS.

Επίσης έγιναν χρηματικές δωρεές στο Δήμο Σαγιάδας, στον Σύλλογο Φίλων Οινουσσών, στον Φιλοπρόοδο Όμιλο Μ. Διδύ-
μας, στους Αλιείς Χίου και στον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών Νομού Θεσπρωτίας.

Οι εργαζόμενοι μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική ευαισθησία τους συμμετείχαν στον καθαρισμό του λιμα-
νιού στο Πόρτο Χέλι και των ακτών στα Μέθανα.
Συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου 2008 , Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, οι εργαζόμενοι του Ιχθυογεννητικού Σταθμού της Sea
Farm Ionian στα  Μέθανα, θέλοντας να συμμετάσχουν  ενεργά στον εορτασμό της ημέρας, εργάστηκαν εθελοντικά καθαρί-
ζοντας μία ακτή, πέριξ του σταθμού. Ο καθαρισμός δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία καθώς χιλιάδες σκουπίδια και κυρίως
πλαστικά μπουκάλια είχαν κατακλύσει την ακτή. Επίσης φυτεύτηκαν και αρκετά δέντρα (πικροδάφνες και αλμυρίκια) στην
ακτή, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού, για την ενίσχυση του πράσινου και των δέντρων της περιοχής. 
Την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό του λιμανιού στο Πόρτο Χέλι πήρε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σκαφών Αναψυχής της περιοχής ο
οποίος ζήτησε και την βοήθεια των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Εκ μέρους μας συμμετείχε το
σκάφος SEA FARM ISLAND. 
Με πρωτοβουλία του Λιμενάρχη Ερμιόνης, κ Παναγιώτη Ξυπολιτάκου, αποφασίσαμε τα χρήματα που διέθεσε η εταιρείας μας για
τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας, να δοθούν το 2008 για την προσπάθεια ανέγερσης του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου
για παιδιά από τον Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, του οποίου πρόεδρος είναι η κα Μ. Βαρδινογιάννη. Στις 26 Ιουλίου 2008 σε
εκδήλωση που έγινε στη Θερμησία Αργολίδας βραβεύτηκαν όλοι όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια, μεταξύ αυτών, και η
εταιρεία μας, την οποία εκπροσώπησε ο κ Μ. Μηλιωτάκης.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων η κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Νομάρχης Αργολίδας κος Βασίλειος Σω-
τηρόπουλος, ο Δήμαρχος Ύδρας κος Κωνσταντίνος Αναστόπουλος και ο Δήμαρχος Ερμιόνης κος Ανάργυρος Λεμπέσης.

Ο κ. Μ. Μηλιωτάκης παραλαμβάνει το αναμνηστικό δίπλωμα

Η εταιρεία μας το 2008 αποφάσισε να υποστηρίξει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Compact).
Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ που έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της
κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης και συμμετέχουν σε αυτήν περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις από περισσότερες από 100 χώρες.
Το Οικουμενικό Σύμφωνο απαρτίζεται από 10 αρχές που εντάσσονται κάτω από τέσσερα γενικά θεματικά πεδία : Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Εργασιακές Σχέσεις, Περιβάλλον, Διαφθορά. 

Αναλυτικά οι αρχές του Συμφώνου είναι οι εξής:
Αρχή 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δι-
καιωμάτων.
Αρχή 2: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων.
Αρχή 3: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δι-
καιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Αρχή 4: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
Αρχή 5: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
Αρχή 6: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και στην απασχόληση.
Αρχή 7: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Αρχή 8: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Αρχή 9: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Αρχή 10: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της
δωροδοκίας.

Καθαρισμός λιμανιού στο Πόρτο Χέλι. Καθαρισμός ακτής στα Μέθανα



Συμμετέχοντας μία εταιρεία στο Οικουμενικό Σύμ-
φωνο και υποστηρίζοντάς το αποδεικνύει σε όλους
τους κοινωνικούς της εταίρους ότι είναι Κοινωνικά
Υπεύθυνη, κάτι που έχει βαρύνουσα σημασία για
πελάτες, προμηθευτές και επενδυτές αλλά και για
τους εργαζόμενους της (παρόντες και μελλοντι-
κούς), καθώς για τον καθένα μας σημαίνει πολλά
να εργαζόμαστε σε μια εταιρεία που ακολουθεί τις
παραπάνω δέκα αρχές. 

πολιτισμός
Η κύρια δράση μας το 2008 για τον Πολιτισμό ήταν η
χορηγία του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ «Τέχνη στη Γη
της Μαστίχας» που έγινε στην Χίο τον Ιούλιο και τον

Αύγουστο του 2008.  Η ΝΗΡΕΥΣ ήταν ο βα-
σικός χορηγός των εκδηλώσεων.

Σκοπός του φεστιβάλ ήταν να συντελέσει στην πολιτιστική αναβάθμιση του Αιγαίου αλλά και να συνεισφέρει στη χώρα μας
πολιτιστικά και τουριστικά, μέσα από την πολιτιστική της αποκέντρωση.
Στόχος του, να γίνει η Χίος το πολιτιστικό κέντρο της Μεσογείου, προτείνοντας ένα πρόγραμμα με Μεσογειακή υπόσταση και εμβέλεια.

Είναι το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ που δίνει προτεραιότητα στα παιδιά προτείνοντας  έναν κύκλο εκδηλώσεων με τη συμμε-
τοχή των ίδιων των παιδιών, αλλά και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
Πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (Καστρομηνάς), όπου έχουν γίνει εικαστικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε τα παι-
διά να έχουν τη δυνατότητα της πληροφόρησης, της μάθησης, της ψυχαγωγίας, της συνύπαρξης, της συμμετοχής.
Το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ «Τέχνη στη Γη της Μαστίχας», συμπεριλαμβάνει στις εκδηλώσεις του τα «Θεοδωράκεια», τα οποία απο-
κτούν πλέον Μεσογειακή υπόσταση και διεθνή εμβέλεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές και τραγούδια από τα Ελληνόφωνα
χωριά του Σαλέντο με καλλιτέχνες και συγκροτήματα της Κάτω Ιταλίας, καθώς και συναυλία με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες από
τις χώρες της Μεσογείου και της Τουρκίας.
Επίσης μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών τίμησαν με την παρουσία τους το φεστιβάλ, όπως Χ. Αλεξίου, Φ. Πλιάτσικας, Π. Θα-
λασσινός, Goran Bregovic και πολλοί άλλοι.

Η  εταιρεία μας με κύριο πεδίο δραστηριότητας τη θάλασσα, στηρίζει κάθε χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις με θαλασσινά θέ-
ματα. Έτσι το 2008 υποστήριξε οικονομικά τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας στο Μεσολόγγι, στην Αιδηψό, στο Ναύ-
πλιο και στο Αλιβέρι και ήταν χορηγός στην γιορτή τράτας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Τολοφώνα Φωκίδας και
στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Ιωνίας Χίου.
Ανταποκρίθηκε στο αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Σουδενιωτών Πατρών.

Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου μας κύριος Αντώνης Χαχλάκης πα-
ραδίδει στον επικεφαλής των Global Compact Networks & Global Compact Part-
nerships του ΟΗΕ, κ. Soren Petersen, την επιστολή υποστήριξης της εταιρείας μας
προς το Οικουμενικό Σύμφωνο.
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Επίσης ενίσχυσε οικονομικά την έκδοση των βιβλίων:

l «Λεξικό των λαών του Αρχαίου κόσμου», 

«Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και Περί - Ελλαδικών

φυλών» του κυρίου Δ. Ευαγγελίδη. 

l «Ο τεθλασμένος κύκλος μιας ζωής»

του κυρίου Α. Κώνστα.

παιδεία
Η Νηρεύς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα παιδείας, έχοντας

στον όμιλο πάνω από 780 παιδιά εργαζομένων. Ενισχύει οικονομικά πανεπιστη-
μιακά συνέδρια, επιβραβεύει με χρηματικά ποσά βραβευθέντες φοιτητές, και συνεργάζε-

ται με ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστημιακούς φορείς, στους κλάδους της ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυοτροφών.

Το 2008 ήταν χορηγός του 3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου Υδροβιολογίας - Αλιείας, της ημερίδας της Κτηνιατρικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του 11ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δόθηκαν επιταγές στους βραβευθέντες φοιτητές στην τελετή καθομολόγησης και απονομής δι-
πλωμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ενίσχυσε, επίσης, οικονομικά τις εκπαιδευτικές εκδρομές του Λυκείου Καρδαμύλων Χίου και του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου.

Τέλος, δέχθηκε φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα κεντρικά γραφεία στο Κορωπί Αττικής, στους οποίους
μίλησε για την ιχθυοκαλλιέργεια ο Πρόεδρος του Ομίλου της, κ. Α. Μπελλές, και ξενάγησε τους φοιτητές βιολογίας του St.
Catherine’s College στις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού της σταθμού στα Ψαχνά Ευβοίας.

αθλητισμός
Η εταιρεία, εδώ και χρόνια, υποστηρίζει οικονομικά αθλητικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.
Το 2008 πραγματοποίησε χρηματικές χορηγίες στον Α.Π.Σ. Φιλιππιάδας «ΕΘΝΙΚΟ», στον Γυμναστικό Σύλλογο του Δήμου Κρω-
πίας, στον Γυμναστικό Σύλλογο Κορωπίου «Άγιοι Πάντες» και στην ποδοσφαιρική ομάδα Αιδηψού.
Επίσης, ενίσχυσε οικονομικά τους αγώνες δρόμου «Γύρος Πόλεων» της Νομαρχίας Χίου και τον 1ο Διεθνή Αγώνα Κανόε/Κα-
γιάκ Σλάλομ «Εύηνος». 






