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µήνυµα

προέδρου



Hτήρηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
αποτελεί για την εταιρία µας επένδυση µε πολλαπλά
οφέλη. Σήµερα η φήµη και η αξία του σήµατος µιας εται-

ρίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και οι καταναλωτές που
αποτελούν τον τελικό αποδέκτη του προϊόντος είναι πολύ πιο
ευαισθητοποιηµένοι και ενηµερωµένοι σε περιβαλλοντικά θέ-
µατα, σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. Η εφαρµογή των αρχών
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσδίδει στην εταιρία µας
πρόσθετη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και συµβάλλει
στην καθιέρωσή της παγκοσµίως ανάµεσα στους δέκα πρώτους
παραγωγούς ιχθυηρών.

Το 2009 ήταν το έτος της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης που
άγγιξε και τη χώρα µας. Ταυτόχρονα ήταν και κρίσιµο έτος για τον
κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας κι έτσι υποχρεωθήκαµε να προχω-
ρήσουµε σε συγκράτηση των εξόδων. Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο,
περιορίσθηκε το οικονοµικό µέρος των δράσεων που είχαµε προ-
γραµµατίσει το 2009 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και προ-
ωθήσαµε άλλες ενέργειες. Έτσι παρέµειναν αυτούσιες και
ενισχύθηκαν οι περιβαλλοντικές µας δράσεις και διατηρήθηκαν
επίσης οι ετήσιες χορηγίες στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστη-
ριοποιείται η εταιρία µας.

Όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθούµε τις αρχές της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχείρησή µας έχουµε στόχο να εφαρ-
µόζουµε και να υιοθετούµε τα συστήµατα, τα εργαλεία και τις
διεργασίες εκείνες ώστε να παράγουµε υγιεινά προϊόντα, µε
υψηλή διατροφική αξία και το ανθρώπινο δυναµικό µας να αι-
σθάνεται ότι εργάζεται σε µια δίκαιη και αξιοκρατική εταιρία που
φροντίζει, µε οικιοθελείς παροχές, για την ευηµερία των ανθρώ-
πων της, παίρνει πρωτοβουλίες και λαµβάνει αποφάσεις για την
επιχειρησιακή λειτουργία της βασιζόµενη στις εταιρικές της αξίες
και στο όραµά της.

Αριστείδης Μπελλές
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εταιρία µας



ΗΝηρεύς είναι µια πρωτοπόρος εταιρία διεθνώς. Με τζίρο 163εκ € και εξαγω-
γές σε πάνω από 35 χώρες, µε πλήρως καθετοποιηµένη δοµή και µε την πο-
λύτιµη τεχνογνωσία που διαθέτει, είναι η ηγέτιδα εταιρία στην παραγωγή

Μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας.
Έχοντας παραγωγική δραστηριότητα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, εξασφαλίζει

διαθεσιµότητα των προϊόντων της καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σε συν-
δυασµό µε το αποτελεσµατικό δίκτυο πωλήσεων και διανοµής που διαθέτει, την κα-
θιστά ως τον κύριο προµηθευτή των µεγαλύτερων αλυσίδων Super Market της
Ευρώπης, καθώς και των υπολοίπων καναλιών διανοµής ιχθυηρών.

Συγκαταλέγεται µέσα στις µεγαλύτερες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, όπου
προπορεύονται της Νηρεύς µόνο εταιρίες παραγωγής σολοµού, στη βόρεια Ευρώπη.

Η Νηρεύς κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησή της:
ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως καθετοποιηµένη στην παραγωγή και στις
πωλήσεις καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας µε την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεν-
νητόρων, επιλεγµένων αυγών, γόνου, έτοιµου ψαριού, επεξεργασµένων προϊόντων
και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας.

Η Νηρεύς έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η µεγαλύτερη εξαγωγική
εταιρία στον κλάδο τροφίµων στην Ελλάδα, συµβάλλοντας δυναµικά στο ελληνικό
εθνικό προϊόν, στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, καθώς και στον παραγωγικό και
κοινωνικό ιστό της χώρας. Το 2009 οι εξαγωγές της ξεπέρασαν τα €107 εκ.

2009
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Χώρα Πωλήσεις (εκ.)
ΝΗΡΕΎΣ Α.Ε. Ελλάδα 163,52
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 136,00
∆ΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 112,55
KILIC* Τουρκία 75,00
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α* Ελλάδα 60,00
* Οι πωλήσεις της Kilic και της Ανδροµέδας είναι κατ’ εκτίµηση

ΙΧΘΥΟ-
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Γεννήτορες
Αυγά

Γόνος
2 γρ.

& 10 γρ.

Νωπά Ιχθυηρά
Τσιπούρα
Λαβράκι
Μυτάκι

Φαγκρί κ.α.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Φιλέτα

Απεντερωµένα

Κατεψυγµένα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Τσιπούρα

Λαβράκι

Πέστροφα

Λοιπές

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κλουβιά

∆ίχτυα

Άλλα

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΑ

Γενετικό Υλικό

∆ιατροφικά
Συµπληρώµατα

Άλλα

Ο όµιλος δραστηριοποιείται σήµερα
κυρίως σε πέντε µεγάλους τοµείς:

ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
7 %

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
2%

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
13 %

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

78 %
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ανα κλάδο
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ΗΝηρεύς 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 διατροφικής αξίας και εγγυη-
µένης ποιότητας.

∆ιαθέτει µονάδες παραγωγής Γόνου,
Πάχυνσης, Μεταποίησης προϊόντων Ιχθυο-
καλλιέργειας, παραγωγής ιχθυοτρο-φών
καθώς και εργοστάσιο κατασκευής εξοπλι-
σµού µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Λει-
τουργεί διαθέτοντας προϊόντα υψηλής
ποιότητας, µε προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα
και τις ανάγκες των πελατών της διεθνώς.

Τα κύρια είδη που παράγει και εµπο-
ρεύεται είναι Τσιπούρα και Λαβράκι.
Επίσης παράγει Μυτάκι και Μυλοκόπι
ενώ µέσω της συµµετοχής της στην
BLUE FIN TUNA HELLAS S.A. διαθέτει
και Τόνο Μεσογείου. Η Νηρεύς έχει επί-
σης αναπτύξει µια σηµαντική σειρά µετα-
ποιηµένων και κατεψυγµένων
προϊόντων. Έτσι το Λαβράκι και η Τσι-
πούρα παράγονται καθαρισµένα ή φι-
λέτα, νωπά ή κατεψυγµένα.

Η Νηρεύς ήδη διαθέτει στην αγορά
επώνυµο προϊόν σε συνεργασία µε γνω-
στές αλυσίδες super market στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Τον Σεπτέµβρη του
2009 η Νηρεύς λάνσαρε µια νέα σειρά
προϊόντων στην Ελληνική αγορά µε την
επωνυµία «ΘΑΛΑΣΣΑ». Έτσι, µέσω των
καταστηµάτων ΜΑΚΡΟ οι καταναλωτές
µπορούν να βρίσκουν φρέσκο καθαρισ-
µένο Λαβράκι και Τσιπούρα σε συσκευα-
σία των 2 τεµαχίων, ενώ την Τσιπούρα
µπορούν να τη βρουν και σε φιλέτο σε συ-
σκευασία του ενός κιλού.

προϊόντα µε
εγγύηση ποιότητας



9

2009 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
σε εκ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA Καθαρά κέρδη Ίδια Κεφάλαια
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 163.52 22.12 0.34 165.94
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. 136.00 21.41 0.16 89.44
∆ΙΑΣ Α.Ε. 112.55 15.86 3.80 33.07
INTERFISH A.E. 54.05 4.96 0.18 21.04
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ 39.55 -1.73 -6.33 2.47
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι Α.Ε. 22.25 2.84 0.45 14.75
Η Interfish ενοποιείται από τη Σελόντα

(Στο σχεδιάγραµµα φαίνεται η χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής της
εταιρίας ως προς το Γενικό ∆είκτη - Ιαν. 2009=100).

Νηρεύς έναντι Γενικού Δείκτη
& FTSE ASE 80

Ιαν 2009 (=100) - Μαρ 2010
Νηρεύς
ΓΔ
FTSE ASE 80
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HNηρεύς είναι
σταθερά προση-
λωµένη στην

επέκτασή της στο εξω-
τερικό, δίνοντας έµ-
φαση όχι µόνο στις
εξαγωγές αλλά και
στη παραγωγική της
διεθνοποίηση.
Εκτός της Ελλάδας, η
εταιρία διαθέτει παρα-
γωγικές εγκαταστάσεις σε Ισπανία και Τουρκία. Παράλληλα ο Όµιλος απέκτησε το
2007 συµµετοχή στην εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Όσλο της Νορβηγίας MA-
RINE FARMS, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση σολοµού στη
Σκωτία, στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια στην Ισπανία καθώς και στην παραγωγή
του τροπικού ψαριού cobia στην Κεντρική Αµερική και στο Βιετνάµ.

Ο Όµιλος είναι εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1995 και έχει
63.628.748 µετοχές. Η Νηρεύς βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των εισηγµένων
εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο από πλευράς µεγεθών όγκου παραγωγής όσο και
πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων.

ΙΤΑΛΙΑ
21%

EΛΛΑΔΑ
12%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4%

ΓΑΛΛΙΑ
20%

ΑΛΛΕΣ
14%

ΤΟΥΡΚΙΑ
1%

ΑΓΓΛΙΑ
9%

ΙΣΠΑΝΙΑ
6%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
10%

ΗΠΑ
3%

πωλήσεις προϊόντων

ιχθυοκαλλιέργειας ανά χώρα (%)



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται
από 3 έως 11 µέλη και έχει πενταετή θητεία.

10 Την λειτουργία του
υποστηρίζουν

οι παρακάτω επιτροπές:
Ελεγκτική επιτροπή

Επιτροπή Αµοιβών &
Παροχών

Επιτροπή Στρατηγικού
Σχεδιασµού

Επιτροπή Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης

Τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης
του Οµίλου είναι:
Συµβούλιο ∆ιοίκησης
Εταιρίας

Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης
Οµίλου

Εκτελεστική Επιτροπή
Οµίλου

Μονάδα Τεκµηρίωσης,
Οργάνωσης & Σχεδιασµού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΑΝΑΠ/ΞΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,

ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

& R&D

Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΠΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ
LOGISTICS

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δ.Λ.Π.

ΤΜΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

η δοµή µας



Έχοντας σαν στόχο να γίνει η εταιρία µας ηγέτης
στην µεσογεακή ιχθυοκαλλιέργεια, φροντίζουµε
για την πιστοποίηση των προϊόντων µας µε ∆ιεθνή

Πρότυπα ώστε να διασφαλίζουµε στους πελάτες µας στα-
θερή και υψηλού επιπέδου ποιότητα.

Η Νηρεύς έχει πιστοποιηθεί
από έγκριτους διεθνείς φορείς ως εξής :

EN ISO 9001:2008
για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

EN ISO 14001:2004
για το Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

EN ISO 22000:2005
για το Σύστηµα Υγιεινής και
Ασφάλειας Τροφίµων

BRC (British Retail Consortium)
Global Standard για την
Ασφάλεια Τροφίµων.
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λειτουργούµε µε
ασφάλεια και ευθύνη



η ιστορία µας
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1988 Ίδρυση της εταιρίας / 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 εταιρίας «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 εταιρίας στα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, µε συµµετοχή στην INTL FISH FARMING COMPANY.

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

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

2003 Ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας «BLUE FIN TUNA HELLAS S.A.» στην
οποία συµµετέχουν η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και η

AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES.
2005 H ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. συµβλήθηκε ως στρατηγικός επενδυτής στην

συµφωνία της εταιρίας SEAFARM IONIAN Α.Ε. µε τους πιστωτές της.
2005-2006 Είσοδος της εταιρίας στην Τουρκική αγορά µε συµµετοχή στην

Τουρκική εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας ILKNAK.
2006 Περαιτέρω αναδιάρθρωση του οµίλου Νηρεύς µέσω των

απορροφήσεων (FEEDUS-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ,
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 εταιρίας PREDOMAR.
Εξαγορά της Τουρκικής εταιρίας 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 αγρο
κτηνοπτηνοτροφικών και εισφορά στη θυγατρική KEGO AGRI A.E.

2009 Ίδρυση υποκαταστήµατος Νηρεύς στο Μιλάνο της Ιταλίας στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας TRADIMAR.



οι αξίες µας
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Ηεταιρία µας από την ίδρυσή της
λειτουργεί µε όραµα την εδραίωση
της, ως ηγέτης στην µεσογειακή

ιχθυοκαλλιέργεια, ανάµεσα στους πέντε
πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών, µε την
παραγωγή υγιεινών προϊόντων µε υψηλή
διατροφική αξία και προσιτή τιµή για τον
καταναλωτή, µεριµνώντας για τους µετό-
χους της, τους εργαζόµενους της, το πε-
ριβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες των
περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Οι αξίες που διέπουν
την λειτουργία µας:
� Επιχειρηµατική ηθική.

� Οµαδική εργασία, ταχύτητα,
συνεργασία και δέσµευση
για το αποτέλεσµα.

� Καθοδήγηση µέσω παραδείγµατος.

� Επαγγελµατική ικανοποίηση των
ανθρώπων µας και εξισορρόπηση
εργασίας και προσωπικής ζωής.

� Ικανοποίηση των πελατών µας και
συνεργασία µε πελάτες και
προµηθευτές που έχουν τις ίδιες αξίες
και τα ίδια πρότυπα εργασίας µε εµάς.

� Συστηµατική ενίσχυση της
καινοτοµίας.

� Παραγωγή, επεξεργασία και
διακίνηση των προϊόντων µας µε τον
πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο.

� Επικοινωνία µε µετόχους και
επενδυτές.

� Ηγεσία και επαγγελµατική υπεροχή.



ο κλάδος

της ιχθυοκαλλιέργειας

αρωγός της

ελληνικής οικονοµίας
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Αν και το 70% της επιφάνειας της γης καλύ-
πτεται από νερό, η αξιοποίηση των υδάτινων
πόρων για τη µαζική παραγωγή ανθρώπινης

τροφής άρχισε µόλις το δεύτερο µισό του 20ου
αιώνα.

Η εξέλιξη της υδατοκαλλιέργειας ήταν ραγδαία
και ξεπέρασε τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις.
Σήµερα παράγονται στο νερό περισσότερα από 50
εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι τροφής που καλύπτουν
το 50% της συνολικής ζήτησης για ψάρια, οστρα-
κοειδή, µαλακόδερµα κ.α.
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Υδατοκαλλιέργεια

Αλιεία

Πληθυσμός

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0.90 3.62 4.71 8.02 13.08 24.38 35.48 48.15 59.70 70.56 83.60 100.7 121.6

62.82 61.86 67.22 78.24 84.62 92.30 95.62 93.26 96.57 100.0 103.5 107.2 111.0

3.9 4.2 4.5 4.9 5.2 5.6 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1

FAO 2005 - Προοπτικές για παγκόσμια
υδατοκαλλιέργεια και αλιεία



Μετά την καλλιέργεια σολοµού, η καλλιέργεια
των µεσογειακών ψαριών καταλαµβάνει τη δεύ-
τερη µεγαλύτερη θέση παγκοσµίως ανάµεσα στις
θαλασσινές ιχθυοκαλλιέργειες.

Η Ελλάδα είναι ο βασικός παραγωγός µεσογει-
ακών ψαριών και διατηρεί σταθερά µερίδιο της
τάξης του 50% της παγκόσµιας παραγωγής. Το
25% της παραγωγής λαµβάνει χώρα στη Τουρκία,
ενώ η παραγωγή του υπόλοιπου 25% σε άλλες µε-
σογειακές χώρες.

Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δρα-
στηριοποιούνται περίπου 100 εταιρίες, µε τζίρο
µεγαλύτερο από 600 εκ. ευρώ, που απασχολούν 10
χιλιάδες εργαζόµενους σε περιοχές αποµακρυ-
σµένες από τα αστικά κέντρα.

Ο κλάδος συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύ-
τερων εξαγωγικών δυνάµεων της χώρας και το
75% της συνολικής παραγωγής εξάγεται, µε κύρια
κατεύθυνση την Ευρώπη.
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Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας στηρίζει την ελλη-
νική οικονοµία και την υγιή ανάπτυξη της.
Κατά το α’ εξάµηνο του 2009, οι εξαγωγές ψαριών
κατέλαβαν τη πρώτη θέση στις εξαγωγές ελληνικών
αγροτικών προϊόντων, ξεπερνώντας ακόµη και τις
εξαγωγές του ελαιολάδου.

ΙΣΠΑΝΙΑ;
12.5%

ΓΑΛΛΙΑ;
10.8%

AΓΓΛΙΑ;
7.5%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ;
5.0%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ;
2.5%

ΕΛΛΑΔΑ;
24.2%

ΙΤΑΛΙΑ;
32.5%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ;
5.0%
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ΣΕΘ: Προορισμός Ελληνικής Παραγωγής
Τσιπούρας - Λαβρακιού 2009
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άνθρωποί µας



Για τη Νηρεύς η ανάπτυξη και η εξέλιξη ξε-
κινά από το ανθρώπινο δυναµικό της.

Ο Όµιλος τον ∆εκέµβριο του 2009 απασχο-
λούσε 1.146 άτοµα στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό και από 01/01 έως 31/12/2009 κατέβαλε
26.145 χιλ.€ σε µισθούς και επιδόµατα (µικτές
αποδοχές) και 6.007 χιλ. € σε εργοδοτικές ει-
σφορές.

Εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι
ο κύριος όγκος του δυναµικού του, απασχολούν-
ται και εργαζόµενοι µε ποικίλες ειδικότητες
λόγω του αντικειµένου της εργασίας :

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
∆ΥΤΕΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ

Λόγω της µεγάλης διασποράς των υποκατα-
στηµάτων της εταιρίας ο Όµιλος µας είναι στις
περισσότερες περιοχές ο µεγαλύτερος και ο προ-
τιµητέος εργοδότης. Η επιλογή του προσωπικού
γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια, βάσει τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και
όπου απαιτείται και µε προσωπική συνέντευξη.
Στην επαρχία δε προτιµούνται εργαζόµενοι από
τις τοπικές κοινωνίες.

Για όλες τις θέσεις εργασίας έχουν σχεδια-
στεί περιγραφές και κάθε διεύθυνση διαθέτει
αναλυτικό οργανόγραµµα. Επίσης έχει σχεδια-
στεί πρόγραµµα υποδοχής και ένταξης νέων στε-
λεχών στην εταιρία.

Το 2009 ξεκίνησε η εφαρµογή Συστήµατος
Αξιολόγησης της Απόδοσης βάσει ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται κάθε
χρονιά από τους στρατηγικούς στόχους της εται-
ρίας και κοινοποιούνται στους εργαζόµενους. Τα
έτη 2010 και 2011 η εφαρµογή του Συστήµατος
θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόµενους.
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Από τα αποτελέσµατα του Συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης προκύπτουν οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζοµένων οι οποίες, σε συνδυασµό µε τον µα-
κροχρόνιο σχεδιασµό της καριέρας των ανθρώπων µας, καθορίζουν το εκπαι-

δευτικό πρόγραµµα κάθε έτους.
Έτσι το 2009 έγιναν 4 σηµαντικά ενδοεταιρικά σεµινάρια:

� «Χρηµατοοικονοµική Νοηµοσύνη» για την εκπαίδευση των στελεχών πρώτης
γραµµής σε βασικά χρηµατοοικονοµικά θέµατα.
� «Επιτυχηµένη επικοινωνία µε πελάτες» σε συνδυασµό µε ατοµικό και team
coaching για τα στελέχη της ∆/νσης Πωλήσεων.
� «Βασικές ∆ιοικητικές ∆εξιότητες» για τους προϊσταµένους της παραγωγής όλων
των µονάδων της ιχθυοκαλλιέργειας.
� «Υγιεινή και Ασφάλεια» για τους εργαζόµενους στην παραγωγή.

Επίσης επιµορφώθηκαν εργαζόµενοι σε µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και επί-
πεδο Diploma.

Το έτος 2009 σε όλο τον Όµιλο επιµορφώθηκαν 108 εργαζόµενοι διαφόρων ει-
δικοτήτων σε ενδοεταιρικά και ανοικτά σεµινάρια συνολικής διάρκειας εκπαίδευσης
2.233 ωρών. Η δαπάνη της επιµόρφωσης ανήλθε σε 69.884 €.

προσφορά ζωής
προσφορά αίµατος

Στο πλαίσιο της προσφοράς της εταιρίας µας
στο κοινωνικό σύνολο και της φροντίδας προς
τους εργαζόµενους της από το έτος 2005, σε
συνεργασία µε το Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέ-
µιγκ», δηµιουργήσαµε Τράπεζα Αίµατος µε την
συνεισφορά των εργαζοµένων στα κεντρικά
γραφεία του Κορωπίου.

Το 2006 η εθελοντική αιµοδοσία των εργα-
ζοµένων του Οµίλου επεκτάθηκε και στις πε-
ριοχές της Χίου και της Πάτρας, σε συνεργασία
µε τα αντίστοιχα νοσοκοµεία.

Η Εθελοντική Αιµοδοσία προσφέρει ζωή
σε εργαζόµενους µας (µέλη της και µη) και

σε συγγενείς τους.

φροντίδα για την ασφάλειά τους
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 ιδιω-
τική ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 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.

η εκπαίδευσή τους
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Εκτός από τα παραπάνω η εταιρία
µας παρέχει επίσης στους εργαζό-
µενούς της:

� Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οι-
κονοµικά τους προβλήµατα.
� ∆ώρο γάµου και δώρο γέννησης παι-
διού (χρηµατικό ποσό).
� ∆ιαγωνισµό παιδικής ζωγραφικής για
παιδιά εργαζοµένων από 8 έως 12 ετών
µε χρηµατικό έπαθλο. Ένα από τα έργα γίνεται η χριστου-
γεννιάτικη κάρτα της εταιρίας µας και κάθε παιδί που συµ-
µετέχει παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής.
� Λειτουργία καφέ-εστιατορίου µε ειδικές τιµές για το προ-
σωπικό για τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
� Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρίας.
� Επιπλέον ηµέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς προσκόµιση
δικαιολογητικών.
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Γιώ
ργος

Μ
ίχος,2
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ραβείο

Μαριάνθη Μηνδρινού, 5ο Βραβείο

Atakan Deniz Akdemir, 6ο Βραβείο

Χριστιάνα Παντελούκα, 1ο Βραβείο

πρόσθετες παροχές

Aliye Guven, 4ο Βραβείο

Ρίβα Κοθανούρ, 3ο Βραβείο



το
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κοινωνικό µας

αποτύπωµα



κκοοιιννωωννιικκήή  σσυυννεειισσφφοορράά  ττηηςς  ΝΝηηρρεεύύςς

� Φόρους στο ΚΚρράάττοοςς

& τις τοπικές αρχές: 66
4411..000000€

� Σε τοπικούς και διεθνείς ππρροοµµηηθθεευυττέέςς:

2266..661155..000000€

� Νέες εεππεεννδδύύσσεειιςς  σε
 πάγια:1100..335577..000000€

� Σε εργαζοµέν
ους για µµιισσθθοούύςς,,  σσυυννττάάξξεε

ιιςς  και 

ππρρόόσσθθεεττεεςς  ππααρροοχχέέςς περιλαµβανοµ
ένων

και πέρα τον κατά νόµο υπ
οχρεωτικών:

2255..888811..000000€

Στη Νηρεύς αναγνωρίζουµε ότι οι
άριστες εταιρίες κρίνονται όχι µόνο
µε βάση τα οικονοµικά τους αποτε-

λέσµατα ή την ποιότητα των προϊόντων
και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά
και µε βάση την προσφορά τους  προς τα
κοινωνικά σύνολα  στα οποία δραστη-
ριοποιούνται.  

Ο Όµιλος µας είναι άρρηκτα συν   δεδε-
µένος µε τις τοπικές κοινωνίες, ανα-
γνωρίζει την υποστήριξή τους στην
ανάπτυξή του και την ανταποδίδει. Έτσι
και το 2009 στηρίξαµε δραστηριότητες
τοπικών κοινωνιών, πολιτιστικές εκδη-
λώσεις και µη κερδοσκοπικούς ορ  γα   -
νισµούς.  Συνεχίστηκε επίσης η συνεισ-
φορά µας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
µέσω Πα νε   πιστηµιακών Ιδρυµάτων και
Φοιτητικών Οργανώσεων.

Πέρα λοιπόν από τις δράσεις που αφο-
ρούν στο προσωπικό µας, φροντίζουµε
πάντα σύµφωνα µε τις δυνατότητες µας,
να σεβόµαστε το περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιείται ο όµιλος µας.
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Κάθε χρόνο, ενισχύουµε οικονοµικά το Ίδρυµα
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) για κάλυψη δαπανών για µελέτες που

αφορούν την ελληνική οικονοµία στο σύνολό της.
Έχοντας προτεραιότητα την ευηµερία των παι-

διών µε ειδικές ανάγκες, προσφέραµε προϊόντα µας
στο µη κερδοσκοπικό σωµατείο Ε.Ε.Ψ.Ψ.-εταιρία
κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας-
καθώς και στο ίδρυµα «Εστία-Αγ.Νικόλαος» που
φιλοξενεί άτοµα µε νοητική στέρηση, για την κάλυψη
των καθηµερινών τους αναγκών.

Στηρίξαµε οικονοµικά την Ιερά µητρόπολη
Ύδρας-Σπετσών-Αιγίνης Ερµιονίδας και Τροι-
ζηνίας για την ανακατασκευή δύο σηµαντικών ναών
της ενορίας, της Θεοτόκου και του Αγ. Σώζοντος.

Ήµασταν χορηγοί του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Χίου που συνδιοργάνωσε, µε τεράστια επιτυχία, το
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο ένωσης Ελλήνων ∆ι-
κονοµολόγων, το οποίο τίµησαν µε την παρουσία
τους ανώτατα πρόσωπα από το δικαστικό και Πανε-
πιστηµιακό χώρο.

Ενισχύσαµε οικονοµικά την ανακαίνιση γραφείων
του λιµεναρχείου Αστακού καθώς και την κάλυψη
επισκευής λιµενικού σκάφους στο Μεσολόγγι.

Συµβάλλαµε στην οικονοµική ενίσχυση της
«γιορτής της τσιπούρας» του πνευµατικού κέντρου
του ∆ήµου Σαγιάδας στη Θεσπρωτία.

∆ωρίσαµε προϊόντα στην Αγ.Τριάδα Νίκαιας
καθώς και στο δήµο Μεσολογγίου, για τον εορτα-
σµό της 183ης επετείου της ηρωικής φρουράς των
ελεύθερων πολιορκηµένων όπου παρευρέθησαν
πλήθος κόσµου από την πνευµατική, στρατιωτική και
πολιτική ηγεσία της χώρας µας.

Ενισχύσαµε οικονοµικά την τοπική αθλητική
οµάδα «Παίδων» του handball στο Κορωπί ,στο
πανελλήνιο πρωτάθληµα που διεξήχθη στο Κιλκίς,
η οποία αναδείχθηκε µία από τις τέσσερις καλύτε-
ρες της Ελλάδας.

Τέλος, στηρίξαµε οικονοµικά την Γ’ Λυκείου
ΕΠΑΛ τελειόφοιτων στα Καρδάµυλα Χίου καθώς
και στο Βροντάδο Χίου ώστε να πραγµατοποιήσουν
τις πενθήµερες εκπαιδευτικές εκδροµές τους.

χορηγίες
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο κος Α. Μπελλές µε
την διπλή ιδιότητα αφενός του Προέδρου ενός από
τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οµίλους της

χώρας και αφετέρου του Προέδρου της Λέσχης Επιχειρηµα-
τικότητας, έδωσε τις παρακάτω διαλέξεις :
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στο Τµήµα Τροφίµων και ∆ια-
τροφής στη Μύρινα της Λήµνου και
Στο Τεχνικό Λύκειο «Μανιάτικα Πειραιά».
Σκοπός και των δύο διαλέξεων ήταν η πρώτη επαφή των
φοιτητών-σπουδαστών µε τον κόσµο των επιχειρήσεων των
τροφίµων, αλλά και η ενηµέρωση, η διάχυση της γνώσης και
εµπειρίας στους µελλοντικούς επιχειρηµατίες της χώρας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος «COMENIUS-Το µέλλον των λαών της Μεσο-
γείου» που έχει σαν στόχο τη διάσωση της Μεσογείου και
στηρίζεται από επιστήµονες των Ηνωµένων Εθνών, φιλοξε-
νήσαµε 13 καθηγητές και 20 µαθητές από Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία και Τουρκία. Η συγκεκριµένη οµάδα επισκέφτηκε τις
εγκαταστάσεις µας στη Χίο και ενηµερώθηκε για τον κλάδο
και τη διαδικασία παραγωγής.
Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου µε τίτλο «Activity Week
Chios 2009» υπό τη µέριµνα της πανευρωπαϊκής φοιτητι-
κής οργάνωσης “European students of industrial engi-
neering and Management”(ESTIEM), φιλοξενήσαµε στις
εγκαταστάσεις µας στη Χίο φοιτητές από όλη την Ευρώπη και
την Τουρκία και τους παρουσιάσαµε τη δοµή, τις δραστηριό-
τητες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας.
Και στις δύο περιπτώσεις καλύψαµε µέρος των εξόδων που
απαιτούνταν για την οµαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. 

συνεργασίες
Η εταιρία ως ενεργό και δραστήριο µέλος της επιχειρηµατι-
κής κοινότητας συµµετέχει στις παρακάτω ενώσεις/συνδέ-
σµους :
�Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
�Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.
�Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων.
�Σύνδεσµος Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών.
�Ένωση Εταιρειών Ανατολικής Αττικής.
�Λέσχη Επιχειρηµατικότητας.
�ALBA Graduate Business School.

παιδεία � πολιτισµός



το

περιβαλλοντικό µας
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η προσοχή µας στραµµένη
στο περιβάλλονΗανάπτυξη και η συνεχής στήριξη

του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης είναι αποτέλεσµα της

έµφασης της ∆ιοίκησης σε θέµατα Περι-
βάλλοντος και της αντίληψης σύµφωνα
µε την οποία η οικονοµική ανάπτυξη πρέ-
πει να εναρµονίζεται µε το σεβασµό του
φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος. Η υλοποίηση όµως του Συ-
στήµατος είναι αποτέλεσµα της
συλλογικής προσπάθειας και της περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνειδη-
σίας των εργαζοµένων της Νηρεύς.

περιβάλλον
“το σπίτι µας”

Η Νηρεύς, λειτουργεί µε σεβασµό στο
περιβάλλον και πάντα µε γνώµονα την αει-
φόρο ανάπτυξη τόσο στο βραχυπρόθεσµο
όσο και στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της.
Φροντίζει για το φυσικό περιβάλλον που µε
τον πλούτο του της δίνει την δυνατότητα να
παράγει ένα αρίστων προδιαγραφών προ-
ϊόν, για τους εκατοµµύρια καταναλωτές της
σε όλο τον κόσµο.

Η Μεσόγειος θάλασσα, περιοχή που βρί-
σκονται οι µονάδες εκτροφής  της Νηρεύς,
αναγνωρίζεται παγκοσµίως ως µια από τις
καθαρότερες θάλασσες στον κόσµο. 

Η Νηρεύς σεβόµενη το φυσικό περιβάλ-
λον και ιδιαίτερα το θαλάσσιο περιβάλλον
της Μεσογείου, που αποτελεί και το “σπίτι”
των προϊόντων της, φροντίζει µέσα από το
Πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14000: 2004  που εφαρµό-
ζει να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντι-
κές τις επιδόσεις.



θαλασσινό νερό
η ζωή για τα ψάρια µας

το 
περιβαλλοντικό

µας 
αποτύπωµα
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Το έτος 2009 πραγµατοποιήθηκαν
στα νερά εκτροφής 350 φυσικοχη-
µικές και 840 µικροβιολογικές ανα-

λύσεις. Η εντατικοποίηση των αναλύ-
σεων και η συστηµατική παρακολούθηση
των παραµέτρων εκτροφής διασφαλί-
ζουν την διατήρηση της ποιότητας του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων
αποδεικνύουν ότι η Ιχθυοκαλλιεργητική
δραστηριότητα της Νηρεύς δεν έχει καµία
επίπτωση στο θαλασσινό νερό, στις µο-
νάδες εκτροφής.

Αναφορικά  µε τον πυθµένα, παρατη-
ρείται µικρής έκτασης επίπτωση η οποία
είναι απολύτως αναστρέψιµη κατά 100%,
σε χρονικό διάστηµα 2 ετών.

Επιπροσθέτως η πρόβλεψη της εται-
ρίας για την τοποθέτηση των µονάδων σε
ανοιχτά σηµεία, όπου υπάρχουν ρεύµατα,
οδηγεί σε σωστή και περιβαλλοντικά
ευαίσθητη  λειτουργία.

Τα αποτελέσµατα των προγραµµά-
των παρακολούθησης της ποιότητας
των νερών εκτροφής κοινοποιούνται
τουλάχιστον σε ετήσια βάση στις Αρ-
µόδιες Υπηρεσίες. 



συµβολή στη µείωση
της υπεραλίευσης

των θαλασσών

το 
περιβαλλοντικό

µας 
αποτύπωµα
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Είναι γεγονός ότι η Ιχθυοκαλλιέρ-
γεια σαν δραστηριότητα από µόνη
της συµβάλει στην µείωση της υπε-

ραλίευσης των θαλασσών, µιας και κα-
λύπτει την όλο και αυξανόµενη ζήτηση
για ιχθυηρά, παγκοσµίως.
Επιπλέον η Νηρεύς, θέλοντας να συµβά-
λει ακόµη περισσότερο στην προστασία
των θαλάσσιων ιχθυοαποθεµάτων, έχει
µειώσει κατά 40% το ποσοστό των ιχ-
θυάλευρων που χρησιµοποιεί κατά την
τελευταία πενταετία.



34

εγκαταστάσεις
φιλικές στο περιβάλλον

το 
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ΗΝηρεύς επενδύει συνεχώς στην
αναβάθµιση του εξοπλισµού των
εγκαταστάσεων της στοχεύοντας

στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργα-
σίας, στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών
και στην πρόληψη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων.

Οι δυο βασικοί άξονες  για τις εργα-
σίες αναβάθµισης το 2009 ήταν  η διαχεί-
ρηση υγρών αποβλήτων που προκύπτουν
από τις παραγωγικές διαδικασίες και η
αισθητική του περιβάλλοντα χώρου των
εγκαταστάσεων.

Συγκεκριµένα, σηµαντικά έργα πραγ-
µατοποιήθηκαν, για τον εκσυγχρονισµό
των µονάδων επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων στις µονάδες παραγωγής ιχθυ-
δίων και µεταποίησης αλιευµάτων.

Στις χερσαίες εγκαταστάσεις δόθηκε
πολύ µεγάλη έµφαση στην αισθητική
αναβάθµιση, µε δενδροφυτεύσεις και το-
ποθέτηση φυτών στον περιβάλλοντα
χώρο των γραφείων. Στις εργασίες αυτές
συµµετείχαν µε ενθουσιασµό και το προ-
σωπικό της κάθε εγκατάστασης, ενδει-
κτικό της ευαισθητοποίησης όχι µόνο της
∆ιοίκησης της εταιρίας αλλά και των
ίδιων των εργαζοµένων.
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ανακύκλωση
πηγή ζωής
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Ηεταιρία συµµετέχει ενεργά στα
Συλλογικά Προγράµµατα Ανακύ-
κλωσης που έχουν αναπτυχθεί σε

πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε µικρό-
τερα προγράµµατα που αναπτύσσει η ίδια.

Το 2009, συλλέχθηκαν και διατέθηκαν
προς ανακύκλωση 

�  4,9 τόνοι χαρτί. 

�  25 κιλά φορητές µπαταρίες 

�  1137 κιλά µεγάλες µπαταρίες 
κίνησης

�  120 συσκευές και 350 λαµπτήρες 
(από το 2007 έως το 2009)

�  6 τόνοι σιδήρου, 
προερχόµενοι από τα έργα αναβάθµισης
των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Μεγάλη έµφαση δίνεται επίσης και
στην διαχείριση των υλικών συσκευα-
σίας. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσονται
προγράµµατα για την µείωση της χρήσης
ιχθυοκιβωτίων από διογκωµένη πολυ -
στερίνη στις ενδοεταιρικές µεταφορές,
παράλληλα µε προγράµµατα για την ανα-
κύκλωση των υπολειπόµενων συσκευα-
σιών.  Από τη διαχείριση αυτή το 2009
δόθηκαν για ανακύκλωση 

�  80 τόνοι πλαστικό 

�  96 τόνοι πολυστερίνης.
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διαχείριση υγρών 
αποβλήτων

και υποπροϊόντων

το 
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Τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται µέσω ερ-
γαστηριακών αναλύσεων οι οποίες υλοποι-
ούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και

σε εξωτερικά διαπιστευµένα εργαστήρια. Σκοπός
των αναλύσεων είναι να διασφαλίζεται ότι τα υγρά
απόβλητα δεν θα µεταβάλλουν τις φυσικοχηµικές
ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη, που είναι η θά-
λασσα και τα αποχετευτικά δίκτυα.

Το 2009 υλοποιήθηκαν 865 αναλύσεις σε υγρά
απόβλητα, πάνω από τις διπλάσιες σε σχέση µε το
2008 και επιπλέον από αυτές που επιβάλει η νοµο-
θεσία, αποδεικνύοντας το πόσο σηµαντικό είναι για
την Νηρεύς η παρακολούθηση παραµέτρων που θα
µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αποτελεσµατικής
και περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας της Νηρεύς
είναι και το ότι το θαλασσινό νερό που επιστρέφει
στη θάλασσα από τους  ιχθυογεννητικούς σταθµούς,
είναι πιο καθαρό από το αρχικό που είχε αντληθεί.

Το σύνολο των υποπροϊόντων της µεταποίησης
αξιοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισµούς για την διαχείριση παραπροϊόντων ιχθυη-
ρών. Τα εντόσθια και τα κεφάλια αποστέλλονται σε
εκτροφέα γουνοφόρων ζώων, ο οποίος τα χρησιµο-
ποιεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τροφής.

Τα υποπροϊόντα των µονάδων εκτροφής ψα-
ριών αποτεφρώνονται σε κτηνιατρικό κλίβανο της
εταιρίας.
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εξωστρέφεια
συνεργασίες µε 

ερευνητικούς φορείς

το 
περιβαλλοντικό

µας 
αποτύπωµα



41

ΗΝηρεύς συνεργάζεται µε
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ιν-
στιτούτα για την ανάπτυξη

νέων γνώσεων µε στόχο το σύ-
νολο της λειτουργίας της να µην
επιβαρύνει το περιβάλλον στο
οποίο δραστηριοποιείται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει επί-
σης στην επικοινωνία µε ενδιαφε-
ρόµενα µέρη, όπως τον Σύνδεσµο
Ελληνικών Θαλασσοκαλλιερ-
γειών, τις Αρχές, τις Τοπικές Κοι-
νωνίες και την Πανεπιστηµιακή
Κοινότητα.  

Στελέχη του Οµίλου συµµετέ-
χουν ενεργά σε συνέδρια που ορ-
γανώνονται από διακεκριµένους
Πανεπιστηµιακούς µε θέµα την
αλληλεπίδραση της ιχθυοκαλ-
λιέργειας και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, τα ίδια αυτά στελέχη
είναι µέλη και της Γνωµοδοτικής
Επιστηµονικής Επιτροπής του
Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσο-
καλλιεργειών.



η
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αναγνώριση

των προσπαθειών µας
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περιβαλλοντική διαχείριση µε 
αίσθηµα ευθύνης

Το 2009, η Νηρεύς υπέβαλε πρόταση για τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρή-
σεων για το Περιβάλλον που διοργανώνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και θα της απονεµηθεί βραβείο για
το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει, µέσα στο 2010.
Σκοπός των Βραβείων αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επι-
χειρήσεις να συµµετάσχουν στον Ευρωπαϊκό θεσµό EUROPEAN BUSINESS
AWARDS FOR THE ENVIRONMENT, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές
τους επιδόσεις ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρίες της Ευρώπης. Η Νηρεύς
προκρίθηκε και στα Ευρωπαϊκά βραβεία.

και άλλες διακρίσεις

Η συνεχής προσπάθεια και ο στόχος της εταιρίας να λειτουργεί µε ηθική και
κοινωνική ευαισθησία, αναγνωρίσθηκε και το 2009 από διάφορους φορείς. Ως
αποτέλεσµα αυτού η εταιρία έλαβε το 2009 τις εξής διακρίσεις: 

Βραβείο από την 
� ΕΕ∆Ε (Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων) για την αναγνώριση του
Οµίλου Νηρεύς για την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε υποστηρίζον-
τας το έργο της Εταιρίας κατά τα έτη 2007-2008.

2ο Επιχειρηµατικό Βραβείο 
�  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ» στην κατηγορία «ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» από την
εφηµερίδα «ΧΡΗΜΑ».



επικοινωνία για τον κοινωνικό απολογισµό

Κα Ρέα Ελευθεράκη
∆/ντρια Ανθρωπίνων Πόρων

Τηλ.: +30 210 6624280
e-mail: r.eleftheraki@nireus.com

www.nireus.com

Σεβόµενοι το οικολογικό µας αποτύπωµα, 
για το 2009 εκδώσαµε τον κοινωνικό µας απολογισµό 

µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.


