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Εδώ και 25 χρόνια, ο όμιλος ΝΗ-
ΡΕΥΣ στηρίζει καθημερινά τους
πελάτες, τους εργαζόμενους,
την τοπική και ευρύτερη οικο-

νομία, στην Ελλάδα και όλες τις
χώρες δράσης του.

Το 2013, ο Όμιλος μας, έκλεισε
μια 25ετή αναπτυξιακή πορεία συνεχί-
ζοντας να αποτελεί την πρωτοπόρο
και μεγαλύτερη εταιρεία μεσογειακών
ψαριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία
μας το 1988 στη Χίο, ήμασταν ενθου-
σιασμένοι που συμμετείχαμε στην ανά-
πτυξη ενός νέου κλάδου, του κλάδου
της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.
Δεν μπορούσαμε όμως να φαντα-
στούμε ότι 25 χρόνια αργότερα, θα εί-
χαμε όλοι μαζί χτίσει μια εταιρεία με
περισσότερα από 200 εκατομμύρια
πωλήσεις που εξάγει 1,5 εκατομμύριο
ψάρια κάθε βδομάδα σε περισσότερες
από 40 χώρες σε όλο το κόσμο.

Στα 25 αυτά χρόνια της λειτουρ-
γίας μας αντιμετωπίσαμε πολλές προ-
κλήσεις, αλλά και πολλές ευκαιρίες,
πάντα με αφοσίωση, σκληρή δου-
λειά, καινοτομία, αλλά και ιδιαίτερη
υπευθυνότητα προς όλους τους εταί-
ρους μας και την κοινωνία.

Κατά το 2012, όχι μόνον αντιμετω-
πίσαμε την εξαιρετικά δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία, αλλά καταφέραμε και
να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του Ομίλου μέσω της αύ-
ξησης των πωλήσεων και της παρου-
σίας μας στις νέες αγορές.

Το 77% των συνολικών μας πω-

λήσεων και το 90% των πωλήσεων
ψαριών κατευθύνθηκε σε αγορές του
εξωτερικού στηρίζοντας την ελληνική
οικονομία με την εισαγωγή συναλ-
λάγματος και τη διατήρηση θέσεων
εργασίας.

Υποστηρίξαμε τους πελάτες μας
και τους καταναλωτές με ποιοτικά
προϊόντα που συμβάλλουν στη βιω-
σιμότητα του πλανήτη.

Φροντίσαμε το περιβάλλον με
ενέργειες και πρωτοβουλίες σε όλες
μας τις εγκαταστάσεις και με πλήρη
διαφάνεια στην κοινοποίηση των
στοιχείων και των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να στη-
ρίζουμε με υπευθυνότητα και με συνέ-
πεια τους εργαζόμενούς μας και την
κοινωνία με μία σειρά από δράσεις
που παραθέτουμε στην Έκθεση που
ακολουθεί.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους συνεργάτες, τους μετό-
χους και τους εργαζόμενους που μας
στήριξαν στο όραμά μας τα προ-
ηγούμενα 25 χρόνια.  Και παράλληλα
να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχί-
σουμε την πορεία μας βασιζόμενοι
στις ίδιες αρχές:  συνέπεια, αλληλεγ-
γύη, συλλογικότητα, ενθάρρυνση της
καινοτομίας, και προσήλωση στην
ποιότητα, που σήμερα είναι περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίες
για την κοινωνική και οικονομική συγ-
κρότηση της χώρας.

Αριστείδης Μπελλές
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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ΟΝΗΡΕΑΣ δημιουργήθηκε το 1988. Μέσα στα 25 χρόνια της επιτυ-
χούς λειτουργίας του κατέκτησε τη πρώτη θέση, παγκοσμίως,
στην παραγωγή και διάθεση μεσογειακών ψαριών.  Ταυτόχρονα
συγκαταλέγεται μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέρ-

γειας στο κόσμο.

οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας
πωλήσεις 2012 (εκ. ευρώ)

Οι πωλήσεις της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι κατ’ εκτίμηση.

Ο όμιλος ΝΗΡΕΑ παράγει σε 3 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει
ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Είναι
πλήρως καθετοποιημένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις καλύπτοντας
όλη την αλυσίδα αξίας με την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, γόνου,
έτοιμου ψαριού, επεξεργασμένων προϊόντων και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέρ-
γειας.  Έχει 2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, 5 ιχθυογεννητικούς
σταθμούς, 42 μονάδες πάχυνσης, 3 μονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γρ.
στη στεριά, 8 σύγχρονα συσκευαστήρια, εργοστάσιο μεταποίησης, ερευ-
νητικό κέντρο και μία εταιρεία που παράγει εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργειας,
όπως κλωβούς και δίχτυα.  Επί πλέον, ο Όμιλος διαθέτει μέσω της 100% θυ-
γατρικής του εταιρείας KEGOagri αναπαραγωγικό υλικό, διατροφικά προ-
ϊόντα, φάρμακα, προϊόντα υγιεινής και εξοπλισμό σε κτηνοτρόφους,
πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  



Οόμιλος ΝΗΡΕΥΣ δραστηριοποιείται σήμερα σε πέντε μεγάλους τομείς:
●Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεννήτορες, γόνος και ψάρια εμπορεύσι-
μου μεγέθους) έχοντας σε λειτουργία περίπου 2.500 ιχθυοκλω-
βούς σε γεωγραφική διασπορά.

●Τη μεταποίηση ψαριών σε σύγχρονο εργοστάσιο μεταποίησης.
●Τον τομέα ιχθυοτροφών με 2 εργοστάσια παραγωγικής δυναμικότητας άνω
των 40.000 τόνων έκαστο.
●Τον τομέα κατασκευής και εμπορίας εξειδικευμένου εξοπλισμού ιχθυοκαλ-
λιέργειας είτε για ίδια χρήση είτε για άλλες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας.
●Τον τομέα της παροχής λύσεων και προϊόντων για τη βιομηχανική ζωική
παραγωγή με τη διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής, γενετικού υλικού, εξο-
πλισμού μονάδων και φαρμάκων στην πτηνοτροφία και στην κτηνοτροφία.

ιχθυοκαλλιέργεια

Γεννήτορες

Γόνος
2γρ.

& 10γρ.

Νωπά Ιχθυηρά
Τσιπούρα
Λαβράκι

Μυλοκόπι
Φαγκρί
Λιθρίνι
Μυτάκι

μεταποίηση

Νωπά και
Κατεψυγμένα

Φιλέτα

Απεντερωμένα

ιχθυοτροφές

Τσιπούρα

Λαβράκι

Πέστροφα

Λοιπές

εξοπλισμός

Κλουβιά

Δίχτυα

Άλλα

κτηνοπτηνοτροφία

Γενετικό υλικό

Διατροφικά
συμπληρώματα

Φάρμακα

Εξοπλισμός

Οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των ψαριών αποτε-
λούν τον σημαντικότερο τομέα του Ομίλου και έχουν τις μεγαλύτερες πωλή-
σεις.  Ακολουθεί ο κλάδος των ιχθυοτροφών και έπονται τα άλλα προϊόντα. 
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ΟΌμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και η Νηρεύς έχει καταστεί η
μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στον κλάδο τροφίμων στην Ελ-
λάδα, συμβάλλοντας δυναμικά στο ελληνικό εθνικό προϊόν, στον
πρωτογενή τομέα παραγωγής,  καθώς και  στον παραγωγικό και

κοινωνικό ιστό της χώρας. Το 2012 οι εξαγωγές του έφθασαν τα €155,6 εκ.
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη του μεριδίου εξαγωγών στις
πωλήσεις του Ομίλου, το οποίο το 2012 έφθασε το 77%.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
6%6%

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

7%7%

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

87%87%

εξέλιξη μεριδίου εξαγωγών

Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι σταθερά προσηλωμένος στην επέκτασή του στο εξωτερικό,
δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις εξαγωγές αλλά και στην παραγωγική του διε-
θνοποίηση.  Εκτός της Ελλάδας, η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστά-
σεις στην Ισπανία και Τουρκία. Εξάγει το 90% των ψαριών σε πάνω από 40
χώρες στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και στη Β. Αμερική, Αφρική και Ασία.



Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης
ανάπτυξης, είναι πιστοποιημένος με διεθνή πιστοποιητικά  (ISO 9001: 2000,
ISO 14001: 2004 και ISO 22000: 2005, BRC, Global GAP) και έχει βραβευθεί
για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

Το μετοχικό κεφάλαιο του ΝΗΡΕΑ διαιρείται σε 63.683.276 μετοχές που δια-
πραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι μετοχές του συμμετέχουν στη σύνθεση επτά δεικτών, με κύριους το Γενικό
Δείκτη, το Δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης FTSEM και το Δείκτη Διεθνούς
Δραστηριοποίησης Plus FTSEGTI.

πωλήσεις ψαριών 2012 ανα χώρα (% αξίας)

ΑΓΓΛΙΑ 8%ΑΓΓΛΙΑ 8%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4%ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4%

ΓΑΛΛΙΑ 16%ΓΑΛΛΙΑ 16%

ΙΣΠΑΝΙΑ 9%ΙΣΠΑΝΙΑ 9%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 10%ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 10%
Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 5%Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 5%

ΙΤΑΛΙΑ 17%ΙΤΑΛΙΑ 17%

ΕΛΛΑΔΑ 10%ΕΛΛΑΔΑ 10%

ΤΟΥΡΚΙΑ 4%ΤΟΥΡΚΙΑ 4%

ΑΛΛΕΣ 13%ΑΛΛΕΣ 13%

ΡΩΣΙΑ 4%ΡΩΣΙΑ 4%
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Ηαναπτυξιακή πορεία του Ομίλου  βασίζεται στην ανάπτυξη και διά-
θεση νέων προϊόντων σε συνδυασμό με την γεωγραφική του επέ-
κταση σε νέες αγορές 

Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εμπλουτισμένη γκάμα στοχεύει
στην διεθνή του καταξίωση  σε προϊόντα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η
κύρια παραγωγή του ΝΗΡΕΑ βασίζεται στην τσιπούρα και το λαβράκι που
διατίθενται ολόκληρα, σε φιλέτα ή απεντερωμένα, νωπά ή κατεψυγμένα. Το
2010 ξεκίνησε να διαθέτει στην ελληνική και ξένη αγορά μυλοκόπι ενώ το 2011
ξεκίνησε τη διάθεση φαγκριού.  

Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Νηρέας ήταν πρωτοπόρος στο
άνοιγμα νέων αγορών.  Σήμερα είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρεία της Ελλά-
δας στο χώρο των τροφίμων και τα ψάρια του εξάγονται σε περισσότερες
από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανέρχονται στα 156εκ. €.   



Στρατηγική του Νηρέα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρεφούς πο-
ρείας του ιδιαίτερα σε νέες αγορές, όπως Βόρεια Αμερική, Ανατολική Ευ-
ρώπη και Ασία. Μέσω σταθερών συνεργασιών στοχεύει στην  ανάπτυξη
των επιμέρους τμημάτων  της αγοράς των ιχθυηρών στις χώρες που προ-
αναφέρθηκαν.

Θέλοντας να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά, πρόσφατα πιστοποίησε
προϊόντα του με το διεθνές πρότυπο καλών πρακτικών υδατοκαλλιέργειας
GLOBALG.A.P. τα οποία αποτελούν νέα σειρά προϊόντων που διατίθενται
στην Ελληνική και στις Ευρωπαϊκές αγορές. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση
επιβεβαιώνει τις άοκνες προσπάθειες της εταιρείας για την παραγωγή προ-
ϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στηριζόμενη στις αρχές της αειφορίας. Στόχος της
εταιρείας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με επιλεγμένους
πελάτες και ο κοινός σχεδιασμός προδιαγραφών προσφερομένων προϊόν-
των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων διατροφικής ασφάλειας και επιχειρησια-
κής αειφορίας στους τελικούς καταναλωτές.
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Ο κλάδος της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παράγει σήμερα
πάνω από 300.000 τόνους ψάρια (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι,
μυλοκόπι, φαγκρί, λιθρίνι κ.α.) με τη τσιπούρα και το λαβράκι
να αποτελούν ακόμη τα κύρια παραγόμενα είδη.  Είναι ο δεύτε-

ρος μεγαλύτερος κλάδος θαλασσινής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως μετά
τη παραγωγή του Ατλαντικού σολομού.

παγκόσμια παραγωγή θαλασσινών ψαριών (χιλ. τόνοι)

Η Ελλάδα είναι η βασική χώρα παραγωγός μεσογειακών ψαριών έχοντας πε-
ρίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Σχεδόν τo 30% της παγκόσμιας
παραγωγής λαμβάνει χώρα στην Τουρκία ενώ το υπόλοιπο 30%+ είναι μοι-
ρασμένο στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου:  Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία,
Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, Κροατία, Τυνησία, κ.α.
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εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας
(εκτίμηση: kontali analyse)

Ο Ελληνικός κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύ-
τερων εξαγωγικών δυνάμεων της χώρας και τα 2/3 της συνολικής παραγω-
γής εξάγεται με κύρια κατεύθυνση την Ευρώπη.

Εξαγωγές Ελληνικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού 2012
(πηγή: Kontali Analyse)

ΙΤΑΛΙΑ 45,3%ΙΤΑΛΙΑ 45,3%

ΙΣΠΑΝΙΑ 14%ΙΣΠΑΝΙΑ 14%

ΓΑΛΛΙΑ 11,7%ΓΑΛΛΙΑ 11,7%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8,9%ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8,9%

ΑΓΓΛΙΑ 5,6%ΑΓΓΛΙΑ 5,6%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3%ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,2%ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,2%

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 8,3%ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 8,3%



Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περίπου 100
εταιρίες με τζίρο μεγαλύτερο από 800 εκ. ευρώ που απασχολούν 10 χιλιάδες
εργαζόμενους σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Τα 2/3
του τζίρου πραγματοποιούνται από τις 5 μεγαλύτερες εταιρίες, ενώ η συνολική
θαλάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις τους είναι 7,8 χλμ2 (συγκριτικά το αε-
ροδρόμιο των Σπάτων καταλαμβάνει 16,5 χλμ2).

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει μόλις το 0,2% του εγχώριου προ-
ϊόντος, αλλά οι εξαγωγές του καλύπτουν το 3% των εξαγωγών της χώρας και
το 12% των εξαγωγών πρωτογενούς τομέα (Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, 2010). 

Εξαγωγές Ελληνικών ψαριών 1999-2012 (εκ. €) (πηγή:  ΟΠΕ)

Κατά το 2012, οι εξαγωγές ψαριών κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στις εξαγω-
γές ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ήταν μεγαλύτερες από τις εξαγωγές
βαμβακιού, ελαιολάδου, και λαχανικών.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2012 (€)

ΦΡΟΥΤΑ - ΚΑΡΠΟΙ 718.155.607

ΨΑΡΙΑ
(ΝΩΠΑ - ΚΑΤΕΨΥΓΜ.) 518.759.252

ΒΑΜΒΑΚΙ 443.277.198
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ΗKEGOagri είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και κατέχει ηγετική θέση
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων στην Ελλη-
νική επιχειρηματική ζωική παραγωγή και ειδικότερα στους κλάδους
της Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας και των Μηρυκαστικών,

καθώς και στη Βιομηχανία Ζωοτροφών.
Η KEGOagri έχει αναπτύξει αποκλειστικές συνεργασίες με τoυς παγκόσμι-

ους ηγέτες παραγωγής γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρμάκων, προ-
ϊόντων βιοπροστασίας και εξοπλισμών μονάδων.

Η γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η KEGOagri καλύπτει
όλες τις ανάγκες για όλα τα είδη των ζώων και τους παρέχει τη δυνατότητα
να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή στο χαμηλό-
τερο δυνατόν κόστος.

Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι:

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην αγελαδοτροφία μέσω ανα-

παραγωγικών προγραμμάτων επιλογής.

► H KEGOagri παράγει χοίρους αναπαραγωγής και σπέρμα Hermitage
στην ιδιόκτητη φάρμα της στη Βοιωτία.
► Διαθέτει τους νεοσσούς Ross, του παγκόσμιου ηγέτη πτηνοτροφίας
AVIAGEN. 
► Διαθέτει  σπέρμα για βοοειδή από την παγκοσμίου φήμης Alta Genetics.
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ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ σε θέματα διατροφής από εξει-
δικευμένους διατροφολόγους, αναπαραγωγής, διαχείρισης, κτηνιατρικής και
υγιεινής στους παραγωγούς, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και συμβου-
λευτικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
► Παρασκευάζει προϊόντα διατροφής για όλα τα είδη των ζώων, που πα-
ράγονται στο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο της Νηρεύς, το οποίο έχει
πιστοποιηθεί από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 & EN ISO 22000:2005
(HACCP) για τις διεργασίες σχεδιασμού, προμηθειών, παραγωγής, πωλή-
σεων και ποιοτικού ελέγχου.
► Διαθέτει διατροφικά προϊόντα εισαγωγής από τις εταιρίες Lactalis, Lalle-
mand, Suomen Rehu, Aveve και APC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
► Η KEGOagri αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανοικοδόμηση και τον εξο-
πλισμό εργοστασίων ζωοτροφών σε συνεργασία με την Amandus Kahl.
► Διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα σταυλισμού και σίτισης για πτηνο-
τροφικές και χοιροτροφικές μονάδες, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εται-
ρίες Roxell, Fancom, Munters, Nedap.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
► Διαθέτει κατ’αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά τα προϊόντα βιοπροστα-
σίας της DUPONT, με πρωτοπόρο το απολυμαντικό γενικής χρήσης VIRKON-S.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ
► Συνεργάζεται και διαθέτει στους παραγωγούς, κτηνιατρικά φάρμακα και
εμβόλια όλων των φαρμακευτικών εταιριών.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Η KEGOagri, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία του ΝΗΡΕΑ, στο εξω-

τερικό και έχοντας σαν βάση την επιτυχημένη της εξαγωγική δραστηριότητα
στην Κύπρο, προσανατολίζεται σε διείσδυση σε αγορές όπως αυτή της Τουρ-
κίας και των Βαλκανικών χωρών καθώς και σε χώρες της Β.Αφρικής, όπως
αυτή της Τυνησίας.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συμμετοχή της εταιρείας στις εκθέσεις:

NOVISAD AGRICULTURAL FAIR, που διοργανώθηκε στην Σερβία, τον Μάιο
2012 και INTAGRA 2012, που διοργανώθηκε στη Ρουμανία, τον Οκτώβριο
2012, όπου η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει την πλήρη γκάμα
των προϊόντων της καθώς και να έρθει σε επαφή με τους σημαντικότερους
παραγωγούς των χωρών της Βαλκανικής.

Η εταιρεία συμμετείχε με επιτυχία, σε ενιαίο περίπτερο με τον ΝΗΡΕΑ, στην
σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στην Σ.Αραβία: SAUDI AGROFOOD-SAUDI
AGRICULTURE, που πραγματοποιήθηκε στo RIYADH, τον Σεπτέμβριο 2012.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ προς τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ του κλάδου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Ημερίδα ενημέρωσης αγελαδοτρόφων σε συνεργασία με την ALTA GENETICS.
Οι αγελαδοτρόφοι εκπαιδεύτηκαν από ειδικούς επιστήμονες της ALTA GENE-
TICS για θέματα αναπαραγωγής των αγελάδων και για τον τρόπο αντιμετώ-
πισης του heat stress για βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Ημερίδα ενημέρωσης πτηνοτρόφων-παραγωγών πατρογονικών ROSS 308
του Α.Π.Σ.Ι. «ΠΙΝΔΟΣ» στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης, διοργανώθηκε ημερίδα κατά την
οποία το επιστημονικό προσωπικό της AVIAGEN και της KEGOagri, εστία-
σαν στις τελευταίες εξελίξεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κοπαδιών
ROSS 308, δίνοντας έμφαση στη βιοασφάλεια και στις ενδεδειγμένες διαδικα-
σίες εκτροφής.



20

ΗΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξειδικεύεται στην
παραγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων τεχνικών
λύσεων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του
Ομίλου, αλλά και αυτές των παραγωγών Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέρ-

γειας παγκοσμίως. Xαρακτηρίζεται σαν μία από τις ισχυρότερες εταιρίες του
κλάδου του εξοπλισμού των ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο, έχοντας κερδί-
σει την εμπιστοσύνη τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του
εξωτερικού.

Η ΠΡΩΤΕYΣ προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για τη Μεσογειακή
ιχθυοκαλλιέργεια και έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει και να παραδίδει έργα
"με το κλειδί στο χέρι":   από τη  μελέτη σχεδιασμού και σκοπιμότητας μέχρι την
κατασκευή και τον εξοπλισμό ιχθυογεννητικών σταθμών, μονάδων μεταποί-
ησης και συσκευασίας και μονάδων εκτροφής ψαριών. 

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο στη Χίο, το οποίο συνδυάζει αυ-
στηρά επιλεγμένες διαδικασίες ποιότητας και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά για
τη κατασκευή και συντήρηση διχτυών για κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας.  Πα-
ράλληλα κατασκευάζει ανθεκτικούς κλωβούς όλων των τύπων και μεγεθών
για εκτροφή ψαριών σε ανοικτή θάλασσα.

Η ΠΡΩΤΕΥΣ  διαθέτει καινοτόμα πρωτοποριακά συστήματα και προσφέρει
δίχτυα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής που συμβάλλουν ουσιαστικά στην μεί-
ωση του κόστους στις επιχειρήσεις του κλάδου.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
► Δίχτυα συμβατικά, ενισχυμένα, καθώς και κατασκευασμένα από Dyneema.
► Δίχτυα  για εκτροφή τόνου.
► Κλουβιά όλων των τύπων και μεγεθών για Μεσογειακά ψάρια και τόνο.
► Συστήματα και εξαρτήματα αγκυροβόλησης μονάδων.
► Σκάφη και φορτηγίδες.
► Εξοπλισμός, υποβρύχιες κάμερες, συστήματα ελέγχου, 

κανονάκια σίτισης για φάρμες.
► Εξοπλισμός και συστήματα επεξεργασίας νερού για

ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
► Ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων

ιχθυοκαλλιέργειας.
► Πρωτοποριακά συστήματα καθαρισμού διχτυών (R.O.N.C.).
► Πλαίσια Διαλογής (Flexipanels).
► Εμβολιαστές ιχθυδίων. 
► Βελόνες εμβολιασμού ιχθυδίων και ανταλλακτικά εμβολιαστών.



► Επισκευές διχτυοκλωβών.
► Επισκευές και μετασκευές κλωβών 

ιχθυοκαλλιέργειας.

Εξαγωγική Δραστηριότητα
Η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση της

εξαγωγικής της δραστηριότητας τόσο στις αγορές
που ήδη κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς, όσο και σε
αγορές με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όπως
τις χώρες της Β.Αφρικής και τις Αραβικές Χώρες. 

Ερευνα και Ανάπτυξη
Στα πλαίσια προγράμματος της Ε.Ε., η εταιρεία

συμπράττει με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες για
την κατασκευή καινοτόμων κλωβών ιχθυοκαλλιέρ-
γειας με αισθητήρες.

Η ΠΡΩΤΕΥΣ ερευνά, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ινστιτούτο Ανάπυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), καινοτόμα
προϊόντα με βάση τον χαλκό, όπως παραγωγή δι-
χτυών χαλκού που συμβάλλουν σημαντικά στην
μείωση του κόστους συντήρησης και καθαρισμού.

Η συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία ΜICANTI
επικεντρώνεται στην έρευνα για την αντικατάσταση
του anti-fouling με την ειδική επεξεργασία THORN-D,
με στόχο να προσφέρει στους σύγχρονους παρα-
γωγούς προϊόντα με χαμηλό κόστος συντήρησης
και καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα
παρουσιαστούν το β’ εξάμηνο του 2013.
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HIlknak ιδρύθηκε το 1996 και είναι θυγατρική του ομίλου ΝΗΡΕΑ από
το 2005. Η εταιρεία είναι από τους πολύ λίγους καθετοποιημένους
παραγωγούς Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στη Τουρκία.  Οι πα-
ραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ντικιλί, 100 χλμ. βό-

ρεια από τη Σμύρνη και τα κεντρικά γραφεία της στη Σμύρνη.
Η Ilknak διαθέτει σύγχρονο ιχθυογεννητικό σταθμό, 2 ιχθυοτροφεία και συ-

σκευαστήριο πιστοποιημένο για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στις
εγκαταστάσεις της παράγονται γόνος τσιπούρας και λαβρακιού και ποικιλία
από ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας:  τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, μυτάκι και μυ-
λοκόπι.

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά γόνου στην Τουρκία και ο γόνος
που παράγεται είναι γνωστός για την υψηλή του ποιότητα όσον αφορά στην
υγεία και το ρυθμό ανάπτυξης.

Τα προϊόντα της Ilknak διατίθενται στην τοπική και την Ευρωπαϊκή
αγορά μέσω της Miramar, θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΝΗΡΕΑ που
ιδρύθηκε το 2006.  

Τόσο η Ilknak όσο και η Miramar έχουν βραβευθεί πολλές φορές για την
εξαγωγική τους δραστηριότητα, την εισαγωγή συναλλάγματος από εμπόριο,
τη κερδοφορία τους και τη πληρωμή εταιρικού φόρου.



HPredomar ιδρύθηκε
το 1999 και είναι θυ-
γατρική του ομίλου
ΝΗΡΕΑ από το Γε-

νάρη του 2007. Η εταιρεία δια-
θέτει μονάδα προπάχυνσης
γόνου τσιπούρας και λαβρα-
κιού με ετήσια δυναμικότητα
12 εκ. τεμαχίων στην Καρμπο-
νέρας, που βρίσκεται κοντά
στη πόλη Αλμέρια της Ισπα-
νίας.  Παράλληλα, λειτουργεί
μονάδα πάχυνσης τσιπού-
ρας και λαβρακιού ανοιχτής
θαλάσσης.

Η παραγωγή της Predo-
mar, τόσο σε γόνο όσο και
σε φρέσκο ψάρι, εξυπηρετεί
κυρίως τις ανάγκες της τοπι-
κής αγοράς της Ισπανίας.
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ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει πενταετή θητεία  
και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Αριστείδης Μπελλές ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Χαβιάρας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Χαχλάκης
Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
Λητώ Ιωαννίδου
Μάρκος Κομονδούρος

Την λειτουργία του υποστηρίζουν
οι παρακάτω επιτροπές :

■    Ελεγκτική Επιτροπή
■    Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
■    Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του Ομίλου είναι :
■    Συμβούλιο Διοίκησης εταιρείας
■    Συμβούλιο Διεύθυνσης Ομίλου
■    Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου
■    Μονάδα Τεκμηρίωσης, Οργάνωσης & Σχεδιασμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, χα-
ράσσει την στρατηγική της εταιρείας και εξετάζει τρέχοντα θέματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον
μήνα και σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτα θέματα διοικητικής φύσεως
και άλλες φορές μέσα στον μήνα. Εξετάζει και επιλύει τα διοικητικά θέματα της
εταιρείας και κάνει προτάσεις σχετικά με αυτά προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τ
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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 H ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. συμβλήθηκε ως στρατηγικός επενδυτής στην
συμφωνία της εταιρείας SEAFARM IONIAN Α.Ε. με τους πιστωτές της.

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.
■Εξαγορά της Τουρκικής εταιρείας CARBON A.S.
■Κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονης μονάδας
προπάχυνσης γόνου στη Θεσπρωτία.

2008 Απορρόφηση KEGO A.E. με ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου
αγροκτηνοπτηνοτροφικών  και εισφορά στη θυγατρική
KEGOagri A.E.

2009 Ίδρυση υποκαταστήματος ΝΗΡΕΥΣ στο Μιλάνο της Ιταλίας
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TRADIMAR.

2010 Βραβείο στην κατηγορία Περιβαλλοντική Διαχείριση από
ΠΑΣΕΠΠΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
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Ηεταιρεία μας από την ίδρυσή της λειτουργεί με όραμα την εδραί-
ωση της ως ηγέτη 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 μετόχους της, τους εργαζόμε-
νους της, το περιβάλλον 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.

Επίσης στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας της εταιρείας στο Κεφάλαιο Ζ΄
«Προστασία συμφερόντων και πόρων» αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι
αρχές επιχειρηματικής ηθικής της εταιρείας και συμπεριφοράς των εργαζο-
μένων της προς πελάτες προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες.
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Έχοντας σαν σταθερό στόχο να διασφαλίζουμε
στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου ποι-
ότητα, φροντίζουμε για την πιστοποίηση των
προϊόντων μας με Διεθνή πρότυπα.

Η Νηρεύς έχει πιστοποιηθεί από 
έγκριτους διεθνείς φορείς ως  εξής:

EN ISO 9001:2008
για το Σύστημα

Διαχείρισης
Ποιότητας

EN ISO 14001:2004
για το Σύστημα

Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

EN ISO 22000:2005
για το Σύστημα

Υγιεινής και
Ασφάλειας

Τροφίμων

BRC
(British Retail Consortium)

Global Standard
για την Ασφάλεια

Τροφίμων.

EN ISO 9001:2008 
No: 01010082

EN ISO 14001:2004 
No:04010010
No:04010011
No:04010012
No:04010013

EN ISO 22000:2005
No: 07010040



GLOBAL G.A.P
Το 2012 η Νηρεύς πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τη
νέα έκδοση 4.0 του προτύπου GLOBALG.A.P για
Υδατοκαλλιέργειες. 
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δείκτες εργασιακών σχέσεων
Ποσοστό αποχώρησης εργαζομένων    2,4%
Ποσοστό εργατικών ατυχημάτων          1,45%
εκ των οποίων θανατηφόρα                          0
                                                                            

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
                                                            ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ                                                  76,00%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                                24,00%
                                                                            

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ

20 έως 30                                               14,00%
31 έως 40                                               38,00%
41 έως 50                                               32,00%
>50                                                         16,00%



ΟΌμιλος ΝΗΡΕΑ τον Δεκέμβριο του 2012 απασχολούσε 1.075 άτομα
στην Ελλάδα. Στον όμιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που
είναι ο κύριος όγκος του δυναμικού του, απασχολούνται και εργα-
ζόμενοι με ποικίλες ειδικότητες λόγω του αντικειμένου της εργασίας:

● ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
● ΒΙΟΛΟΓΟΙ 
● ΓΕΩΠΟΝΟΙ
● ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
● ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
● ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
● ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
● ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
● ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
● ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
● ΛΟΓΙΣΤΕΣ
● ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
● ΔΥΤΕΣ
● ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ
● ΠΩΛΗΤΕΣ

Λόγω της μεγάλης διασποράς των υποκαταστημάτων της εταιρείας ο Όμι-
λος μας είναι στις περισσότερες περιοχές ο μεγαλύτερος και ο προτιμητέος
εργοδότης. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς
διακρίσεις φύλου και ηλικίας, βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων,
προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται και με προσωπική συνέντευξη. Στην επαρ-
χία δε, προτιμούνται εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει, εγκεκρι-
μένη από την Διοίκησης της εταιρείας, διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων
η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας.
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υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Η εταιρεία μας, εξαιτίας και του αντικειμένου της εργασίας της που λαμ-

βάνει χώρα κυρίως στην θάλασσα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της γίνονται τακτικά επισκέψεις από ιατρούς ερ-
γασίας και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι των εργαζομένων.

Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται και οι επισκέψεις από τους
τεχνικούς ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων ασφα-
λείας και εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους στην χρήση των μέσων ατομικής
προστασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι στους ιχθυοκλωβούς φορούν υποχρεω-
τικά ειδικά σωσίβια κατάλληλα  για εργασία στις ιχθυοκαλλιέργειες. 

Το 2012 είχαμε (σε σύνολο 1.075 εργαζομένων) 15 ελαφρά εργατικά ατυχή-
ματα, ποσοστό που είναι ιδιαίτερα χαμηλό λαμβανομένης υπόψη της φύσης
της εταιρείας και της μεγάλης διασποράς των εγκαταστάσεων σε όλη τη
χώρα. Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν δείκτη στο σύστημα αξιολόγησης
της απόδοσης των προϊσταμένων των υποκαταστημάτων μας. 

συστήματα αξιολόγησης, αμοιβών και παροχών
Για όλες τις θέσεις εργασίας της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί περιγραφές

και, εκτός από το συγκεντρωτικό οργανόγραμμα, κάθε διεύθυνση διαθέτει
επιμέρους αναλυτικό οργανόγραμμα. Για κάθε διεύθυνση επίσης υπάρχουν,
βάσει του συστήματος ISO, καταγεγραμμένες οι διαδικασίες λειτουργίας της. 

Στην εταιρεία εφαρμόζεται από το 2009 Σύστημα Αξιολόγησης της Από-
δοσης βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται κάθε
χρονιά σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και κοινοποι-
ούνται στους εργαζόμενους.

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης συνδέεται με το σύστημα αμοι-
βών και παροχών της εταιρείας, με τον σχεδιασμό καριέρας κάθε εργαζό-
μενου και με το πλάνο ετήσιας εκπαίδευσης και ανάπτυξης του (με χρονικό
ορίζοντα δύο ή τριών ετών).

επικοινωνία
Στον όμιλο ΝΗΡΕΑ πιστεύουμε ότι η βάση για γερές και υγιείς εργασιακές

σχέσεις είναι η αμφίδρομη επικοινωνία, κάτι που ταιριάζει και με την ανθρω-
ποκεντρική κουλτούρα μας. 

Η διοίκηση επικοινωνεί με τους εργαζόμενους δια ζώσης με επισκέψεις στα
τοπικά υποκαταστήματα και με εσωτερικές ανακοινώσεις οι οποίες διανέ-
μονται μέσω του εσωτερικού mail και αναρτώνται σε όλους τους πίνακες
ανακοινώσεων.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της δι-
οίκησης της εταιρείας είτε με προσωπική παρουσία είτε γραπτά. Σε σχέση με
τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας ενθαρρύνονται όλοι οι εργαζόμενοι
να αναφέρουν οποιαδήποτε περίπτωση παραβάσεων έρχεται στην αντί-
ληψη τους έτσι ωστε να αντιμετωπίζεται άμεσα προς όφελος όλων και να
αποδίδεται δικαιοσύνη. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρο-
νική δ/νση codeofconduct@nireus.com που απευθύνεται μόνο στη Δ/νση
Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων με πλήρη εμπιστευτικότητα. 



άλλες οικιοθελείς παροχές της εταιρείας προς τους εργαζόμενους
Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία μας παρέχει επίσης στους εργαζόμενούς της:
● Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οικονομικά τους προβλήματα 
(κυρίως αυτά που αφορούν θέματα υγείας).

● Δώρο γάμου και δώρο γέννησης παιδιού (χρηματικό ποσό).
● Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής για παιδιά εργαζομένων από 8
έως 12 ετών με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ για το πρώτο βραβείο 
και από 100 ευρώ για τα υπόλοιπα. Ένα από τα έργα γίνεται η 
χριστουγεννιάτικη κάρτα της εταιρείας μας και κάθε παιδί που 
συμμετέχει παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής.

● Λειτουργία καφε-εστιατορίου με ειδικές τιμές
για το προσωπικό στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.

● Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας.
● Επιπλέον ημέρες ασθένειας ανά έτος
χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.

διαγωνισμός ζωγραφικής
Η εταιρεία διενεργεί κάθε χρόνο
παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής.
Φέτος το θέμα ήταν “ήταν ένα μικρό καράβι”
και τα βραβεία δόθηκαν ως εξής:
1ο Βραβείο Λαμπρινή Γιοπάνου
από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
2ο Βραβείο Αβαγιάννη Ευαγγελία
από το Κορωπί Αττικής
3ο Βραβείο Λεωνίδας Μενδρινός
από το Κορωπί Αττικής
4ο Βραβείο Αλεξάνδρα Γκαβέρα
από τον Όρμο ξυδιάς
5ο Βραβείο Παρασκευή Γκαβέρα
από τον Όρμο ξυδιάς
6ο Βραβείο Paula Kenzal Ruiz
από τη θυγατρική εταιρεία Predomar

Από τον παιδικό διαγωνισμό 
ζωγραφικής

με θέμα “ήταν ένα μικρό καράβι”
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ

6ο ΒΡΑΒΕΙΟ
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Από συστάσεώς του, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διακρίνεται για
την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες οι
οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριό-
τητάς του, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται. 

Οι αξίες αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Δεοντολο-
γίας, ο οποίος δίνει το στίγμα της εταιρείας προς κάθε μέτοχο,
συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο και αποτελεί δέ-
σμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπά-
θεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.

Η εφαρμογή των νόμων και η τήρηση όλων των σχετικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς, αποτελούν βα-
σική αρχή του Ομίλου για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του,
είτε αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερι-
κού.

Η συμμόρφωση στη νομοθεσία αποτελεί παράγοντα πρό-
ληψης επιχειρηματικών κινδύνων και σημαντικό εχέγγυο χρη-
στής διοίκησης. 

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση
όλων των κατευθυντήριων γραμμών της Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν
κυρίως στην πλήρη  και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτι-
κού κοινού και των αρμοδίων αρχών για κάθε ουσιαστικό ζή-
τημα που αφορά σημαντικές εξελίξεις ή οικονομικά στοιχεία και
στην προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των με-
τόχων. 

Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων
για τις δραστηριότητές μας, πλέον της τήρησης των υποχρε-
ωτικών διατάξεων,  αποτελούν πρωταρχικό μέλημα μας  διότι
έτσι εξασφαλίζεται η ζητούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται
η σχέση εμπιστοσύνης προς την εταιρεία. 

Η συνεχής βελτίωση των μηχανογραφικών συστημάτων
πληροφορικής  και η αποτελεσματική άσκηση εσωτερικού
ελέγχου, σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα συστήματα ελέγ-
χου ολικής ποιότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος επί σειρά ετών,
διασφαλίζουν την ομαλή και χρηστή εσωτερική λειτουργία των
εταιρειών προς όφελος των μετόχων αλλά και των προμηθευ-
τών και πελατών μας. 

Ο Όμιλος έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο της με-



σογειακής ιχθυοκαλλιέργειας πρω-
τεύοντας πάντα με πρακτικές θεμιτού
ανταγωνισμού. 

Τα σημαντικά «όπλα» μας στον στίβο
της διεθνούς ελεύθερης αγοράς είναι η
σταθερή προσπάθεια για την ικανοποί-
ηση των πελατών μας και η αξιοπιστία
στις συναλλαγές μας. 

Η ΝΗΡΕΥΣ επιζητά και επιβραβεύει
κάθε επιστημονική ή τεχνική καινοτομία
που μπορεί να αποφέρει μείωση κό-
στους και ανάπτυξη στον κλάδο της εν
γένει, έχοντας ωστόσο πάντα ως κριτή-
ριο εφαρμογής και την θετική επίδραση
προς τα οικοσυστήματα που επηρεά-
ζονται από τις δραστηριότητές της. 

Η εξαιρετική συμβατότητα της ιχθυο-
καλλιέργειας με το περιβάλλον δεν απο-
τελεί δεδομένο εφησυχασμού για τον
Όμιλο, αλλά αντίθετα αποτελεί κίνητρο
για περαιτέρω βελτίωση. 

Το περιβάλλον εργασίας στον
Όμιλο είναι ανθρωποκεντρικό.  Δια-
πνέεται από αξιοκρατία, σεβασμό στο
άτομο αλλά και στην ομαδικότητα, και
χαρακτηρίζεται από αδιαπραγμάτευτες
ηθικές αξίες. 

Οι εργαζόμενοι στη ΝΗΡΕΥΣ έχουν
ίσες ευκαιρίες στην επιμόρφωση, στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην μι-
σθολογική εξέλιξή τους μέσα στον
Όμιλο, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότη-

τας, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθή-
σεων, ενώ επίσης έχουν δικαίωμα να ερ-
γάζονται σε άριστες συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας. 

Παράλληλα, οι άνθρωποί μας έχουν
καθήκον και ευθύνη να συμπεριφέρον-
ται πάντοτε σύννομα και με ήθος, να
εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέα-
στοι και αρνούμενοι οποιαδήποτε αντα-
μοιβή από τρίτους, να τηρούν την
επαγγελματική εχεμύθεια και να απέχουν
από οποιαδήποτε αθέμιτη εμπορική ή
άλλη πρακτική ή απαγορευμένη χρήση
προνομιακών πληροφοριών. 

Τηρώντας τα παραπάνω και όσα επι-
προσθέτως βρίσκονται αναλυτικά κατα-
γεγραμμένα στον Εσωτερικό
Κανονισμό της εταιρείας και στον Κανο-
νισμό Εργασίας, όλοι οι εργαζόμενοι
συντελούν στην πρόληψη ή/και στην
ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φαινομέ-
νου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθα-
σμένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα
συμβάλλουν στην προστασία της
καλής φήμης της εταιρείας. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο εν-
θαρρύνονται να συμμετέχουν σε εθε-
λοντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και γενικότερα να επιδεικνύουν
ευαισθησία σε όλα τα θέματα των τοπι-
κών κοινωνιών όπου υπάρχει δραστη-
ριότητα του Ομίλου. 
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Στο πλαίσιο εκπαίδευσης του
προσωπικού του Ομίλου,
πραγματοποιήθηκαν στα κεν-
τρικά μας γραφεία, σε υποκα-

ταστήματα στην περιφέρεια αλλά και
σε εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς,
σεμινάρια ενημέρωσης του προσωπι-
κού για την Υγιεινή και Ασφάλεια τρο-
φίμων(HACCP), εκπαιδεύσεις με
αναφορά στο διεθνές πρότυπο
Global-Gap καθώς και ημερίδες για
τεχνικές υπολογισμού, ανάλυσης και
αναφοράς του αποτυπώματος άν-
θρακα στη μεταφορά και διανομή των
εμπορευμάτων.

Στον Ιχθυογεννητικό σταθμό Χιλια-
δούς στην Ναύπακτο Φωκίδας, συμ-
μετείχαν σε σεμινάρια HACCP τον
Ιούνιο, 21 άτομα διαφόρων ειδικοτή-
των κυρίως ιχθυολόγοι, ιχθυεργάτες
καθώς και τεχνολόγοι τροφίμων και
την ίδια εποχή στο υποκατάστημά
μας στο Αλιβέρι Ευβοίας συμμετείχαν
12 άτομα.

Στα σεμινάρια επιμόρφωσης έγινε
λόγος για την ατομική υγεία και υγιεινή
των εργαζομένων, τους κινδύνους επι-
μόλυνσης των τροφίμων, παράγοντες
που επηρεάζουν την ανάπτυξη των
βακτηρίων, καθώς και την υγιεινή κατά
την προετοιμασία των τροφίμων.

Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε στα
κεντρικά γραφεία στο Κορωπί, ενδοε-
ταιρικό σεμινάριο για το πρότυπο
Global-Gap που αποτελεί ένα διεθνώς

αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο
για τη πρωτογενή παραγωγή και
εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80
χώρες του κόσμου.

Το πρότυπο αυτό, διασφαλίζει ότι
τα  τρόφιμα καλλιεργούνται με υπευ-
θυνότητα σε συνθήκες φιλικές προς
το περιβάλλον. Καλύπτει  πλήρως
όλη την αλυσίδα παραγωγής, από
τους γεννήτορες, την εκτροφή, την
αλίευση  έως την επεξεργασία τους
και αποτελείται από 200 προαπαιτού-
μενα που αφορούν την ποιότητα και
την ασφάλεια των τροφίμων, την ευ-
ζωία των εκτρεφομένων ζώων, την
ασφάλεια των εργαζομένων, τη
φροντίδα για το περιβάλλον και το οι-
κοσύστημα. Στο σεμινάριο συμμετεί-
χαν 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων,
ιχθυολόγοι, χημικοί, προϊστάμενοι πα-
ραγωγής και τεχνολόγοι τροφίμων
από όλη την περιφέρεια.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο συμ-
μετείχαν 3 άτομα από τη Διεύθυνση
Logistics σε ημερίδα με θέμα την
αποτύπωση του Διοξειδίου του Άν-
θρακα στη μεταφορά και διανομή
προϊόντων.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν μέθο-
δοι και τεχνικές υπολογισμού του
Αποτυπώματος του Άνθρακα καθώς
και βέλτιστες πρακτικές  και τεχνολογι-
κές λύσεις για τη μείωση του αποτυ-
πώματος και της κατανάλωσης
ενέργειας και καυσίμων.



Το 2012 δόθηκε έμφαση σε προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης
προσωπικού με  πιο ευρεία γνώση και εξειδίκευση στις θέσεις εργα-
σίας τους.

Οι εκπαιδευτικοί φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε ήταν:
●Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

«Λογιστική και Χρηματοοικονομική» διάρκειας 100 ωρών
●Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για τα «MBA στη Διοί-

κηση Επιχειρήσεων» και «Chartered postgraduate Diploma in Marketing» διάρ-
κειας 100 και 70 ωρών αντίστοιχα.

●Η εκπαιδευτική εταιρεία Humantec ΜΕΠΕ για το «Certificate of compe-
tence in purchasing and supply management» διάρκειας 120 ωρών.

Τον Απρίλιο, ύστερα από τις αλλαγές των νέων νόμων που ψηφίστηκαν με
το νέο Μνημόνιο ΙΙ και τις τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική και
ασφαλιστική νομοθεσία κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή σεμιναρίου που αφο-
ρούσε τις αλλαγές αυτές. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά μας
γραφεία στο Κορωπί με συμμετοχή συνολικά 8 ατόμων από το τμήμα της Μι-
σθοδοσίας από όλη την περιφέρεια και είχε διάρκεια 8 ώρες. 

Επιπρόσθετα,  κρίθηκε απαραίτητη η εκπαίδευση του φορολογικού σεμινα-
ρίου «Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και Νομικών προσώπων
σύμφωνα με το Ν.4002/2001» καθώς και του Κώδικα Φορολογικής απεικόνι-
σης συναλλαγών με την συμμετοχή 15 συνολικά ατόμων από το τμήμα του
Λογιστηρίου. 
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Όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις εργαζομένων για την Υγιεινή και Ασφάλεια
των τροφίμων, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια HACCP τον Ιούνιο στον Ιχ-
θυογεννητικό σταθμό της Χιλιαδούς στην Ναύπακτο με συμμετοχή 21 ατό-
μων διαφόρων ειδικοτήτων και την ίδια περίοδο στο υποκατάστημά μας στο
Αλιβέρι Ευβοίας με τη συμμετοχή 12 ατόμων διάρκειας 21 ωρών συνολικά.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων της Νηρεύς,
διεξήχθησαν μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών Αγγλικών,  Ιταλικών
και Ισπανικών στα κεντρικά μας γραφεία και στην περιφέρεια.  Η συμμετοχή
ήταν κυρίως από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας, του Αστακού Αιτω-
λοακαρνανίας, της Χιλιαδού Ναυπάκτου,  της μονάδας Πάχυνσης Ηγουμε-
νίτσας, της μονάδας διακίνησης και του εργοστασίου Ιχθυοτροφών στην
Πάτρα και άλλων,  διάρκειας συνολικά  658 ωρών.

Επιπλέον ενισχύθηκαν οι συμμετοχές σε συνέδρια με διάφορες θεματο-
λογίες όπως:

■ πρόγραμμα Γενετικής επιλογής σε τεχνικές αναπαραγωγής ψαριών και
διαχείρισης γεννητόρων τον Απρίλιο 

■ 5ο Συνέδριο Credit Risk management και 11ο Συνέδριο Οικονομικών
Διευθυντών σε συνεργασία με τις εταιρείες ICAP Group και KPMG.

■ 8th People Management Executive seminar και HR Forum 2012 τους
μήνες Οκτώβριο και Ιούνιο αντίστοιχα, σε συνεργασία με την Boussias Com-
munications και το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 57 θεματολο-
γίες εκπαιδεύσεων,  στα κεντρικά γραφεία και στα επιμέρους υποκαταστή-
ματα του Ομίλου, διάρκειας 1.507 ωρών και αξίας 77.266 Ευρώ.



Ηεταιρεία μας από το 2008 συμμετέχει
στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
υποστηρίζοντας τις 10 αρχές του.
Για το λόγο αυτό τα έτη 2009, 2010

και 2011 εξέδωσε και επιστολή συμμόρφω-
σης με τις αρχές του Συμφώνου οι οποίες
αναφέρονται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
στην Εργασία, στο Περιβάλλον και ενάντια
στην Διαφθορά. Ειδικότερα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΑΡΧΗ 1:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προ-

στασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.
ΑΡΧΗ 2: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστη-

ριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και συμμορφώνεται με την σχετική νομο-
θεσία (της Ελλάδας και των χωρών που δραστηριοποιείται). 

Κάθε χρόνο υποστηρίζουμε διάφορες κοινωνικές ενώσεις με δωρεές προ-
ϊόντων μας και χορηγίες. Επίσης προσφέρουμε τις εγκαταστάσεις μας σε πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους.

ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΑΡΧΗ 3: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεται-

ρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής
διαπραγμάτευσης.

ΑΡΧΗ 4: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

ΑΡΧΗ 5: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάρ-
γηση της παιδικής εργασίας.

ΑΡΧΗ 6: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρί-
σεων στις προσλήψεις και στην απασχόληση.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερό της κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι
της και γι’ αυτό φροντίζει να τους προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη
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μέσω εκπαιδεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων καθώς και εξισορρόπηση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ποικίλων εταιρικών παροχών.
Υπάρχει δε πλήρης συμμόρφωση με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία.

Υπάρχει επίσης σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση με το οποίο η δι-
οίκηση διατηρεί ανοιχτή και συχνή επικοινωνία.

Η εταιρεία μας δεν υποστηρίζει ούτε ενθαρρύνει την παιδική εργασία.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΧΗ 7: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση

ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
ΑΡΧΗ 8: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την

ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 
ΑΡΧΗ 9: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την

διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική της πολιτική η εταιρεία μας δεσμεύεται 

1. Να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία
2. Να αποτρέπει την μόλυνση των θαλάσσιων και παράκτιων εγκαταστάσεων.
3. Να διατηρεί την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιβάλλει 

τις εγκαταστάσεις της.
4. Να προωθεί την ανακύκλωση.
5. Να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των μονάδων της.
6. Να παρέχει την κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους υπαλλήλους της.
7. Να συνεργάζεται με τρίτα μέρη για την προώθηση κοινών περιβαλλοντικών σκοπών.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΡΧΗ 10: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής δια-

φθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.
Η εταιρεία μας είναι ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς (π.χ. δωροδοκία,

ξέπλυμα χρήματος, ανυπακοή στους νόμους, εκβιασμός κ.α.). 
Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες αγοράς που διέπουν την λειτουργία της

Δ/νσης Προμηθειών μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρεωτική λήψη του-
λάχιστον 3 προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές. Οι προσφορές
αξιολογούνται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Διοίκησης πριν να
πραγματοποιηθεί η προμήθεια. Υπάρχει επίσης κατάλογος εγκεκριμένων
προμηθευτών της εταιρείας.

Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται ετησίως από πολυεθνική
ελεγκτική εταιρεία και τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα
τα τμήματα από την Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου.



Σήμερα όπου η κοινωνία ταλανίζεται όσο ποτέ από την πρωτοφανή οι-
κονομική κρίση, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία για ένα περισσότερο βιώσιμο παρών αλλά και ένα ελπιδοφόρο
μέλλον.

Η εταιρεία μας ως οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζει και επηρεάζεται από τα δεδομένα
της εποχής μας και του χώρου δράσης της.

Αναγνωρίζει την ευθύνη που τις αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το πε-
ριβάλλον.

Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και αν-
ταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες.

Οι δράσεις που αναπτύσσουμε καλύπτουν βασικές ανάγκες και ανακουφί-
ζουν τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες αναγνωρίζουμε ως βασικούς μας  stake-
holders.

Για το 2012 οι κυριότερες κοινωνικές προσφορές του Ομίλου μας στους τέσ-
σερις βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι:

κοινωνία
• ΑΝΑΔΥΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
• ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ «ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»
• CARITAS, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΩΝΙΑΣ, Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
• ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΣΠΑΤΑ
• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
• ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
• ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ
• ΙΡΙΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
• ΜΕΡΟΠΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
• ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ, ΠΑΤΡΑ
• ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΦΛΟΓΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Στις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις ανταποκρινόμενοι στις
απαιτήσεις των καιρών προσφέραμε είδη της εταιρείας μας για σίτιση από-
ρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

πολιτισμός
• ΒΡΑΔΥΑ ΧΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΚΑΣ
• ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΑΙΔΗΨΟΣ
• ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΛΟΪΖΟΥ
• ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ, ΧΙΟΣ
• ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ, Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ - ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

εκπαίδευση
• 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ
• 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS
• ALBA - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

« THE NEGOTIATION CHALLENGE»
• ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
• EUROCLASSICA ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
• ΛΙΒΑΝΕΙΟ ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ
• ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΧΙΟΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΛΗΜΝΟΣ



αθλητισμός
• 1ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΙΟΥ «CHIOS RUNNING»
• 2o  JUNIOR TOURNAMENT, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ – ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ HANDBALL
• ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
της δικτύωσης είναι μέλος πολλών εθνικών και 
διεθνών δικτύων, επιμελητηρίων και ενώσεων
όπως :
► ALBA Graduate Business School
► Αραβοελληνικό Επιμελητήριο 

Εμπορίου & Ανάπτυξης
► Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
► Ελληνικό Δίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
► Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο
► Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
► Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών
► Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών
► Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο
► Λέσχη Επιχειρηματικότητας
► Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
► Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
► Σύνδεσμός Ελληνικών Θαλλασοκαλλιεργειών
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Στις  20 Δεκεμβρίου 2012 διοργανώσαμε στα κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας μας στο Κορωπί χριστουγεννιάτικο bazaar με σκοπό να συγ-
κεντρώσουμε χρήματα για τα "Παιδικά Χωριά SOS". 

Το χριστουγεννιάτικο bazaar μας είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα δηλ. φέ-
ραμε και χαρίσαμε πράγματα δικά μας (που τα έχουμε φτιάξει ή αγοράσει
ή είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα) και αντίστοιχα αγοράσαμε σε συμβολική
τιμή πράγματα που είχαν φέρει άλλοι συνάδελφοι.

Έτσι φέραμε βιβλία και παιχνίδια σε καλή κατάσταση, διάφορα αξεσουάρ
ή χριστουγεννιάτικα στολίδια, σπιτικά γλυκίσματα και ποτά.

Στον χώρο που έγινε το bazaar υπήρχε κουμπαράς όπου όσοι ήθελαν
έδωσαν χρήματα για τον ίδιο σκοπό. Κουμπαράδες υπήρχαν και στις υπό-
λοιπες εγκαταστάσεις μας ανά την Ελλάδα.

Το bazaar έγινε σε χαρούμενη γιορταστική ατμόσφαιρα με χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια και κεράσματα και συμμετείχαν με μεγάλη διάθεση και
χαρά όλοι οι εργαζόμενοι.

Συγκεντρώσαμε 1,203€ τα οποία δωρίσαμε στα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
στην Βάρη.



Μέσα στα πλαίσια των εθελοντικών δράσεων του Ομίλου μας πραγ-
ματοποιήθηκε τον  Οκτώβριο στα κεντρικά μας γραφεία στο Κο-
ρωπί εθελοντική αιμοδοσία από τους εργαζομένους.
Συγκεντρώθηκαν από το κινητό συνεργείο αιμοδοσίας του νοσο-

κομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 18  φιάλες. Τράπεζα αίματος διατηρείται  επίσης,
στα παραρτήματά μας στην Πάτρα και στη Χίο όπου έχουν συνδράμει πολλές
φορές στις ανάγκες σε αίμα συγγενικών τους προσώπων.

Η αιμοδοσία είναι πλέον θεσμός και έχει καθιερωθεί στην εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ
τα τελευταία χρόνια. Χάρη στην προσφορά αίματος από εθελοντές αιμοδότες
καθημερινά σώζονται ασθενείς, που χρειάζεται να κάνουν μετάγγιση αίματος.
Η αιμοδοσία για τον άγνωστο συνάνθρωπο είναι πράξη αγάπης και απόδειξη
ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης.
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ΟΌμιλος μας εκπροσωπήθηκε σε πολλές εκδηλώσεις μέσα
στο 2012, από τον Πρόεδρό μας κ. Αριστείδη Μπελλέ ο
οποίος παρευρέθηκε σ’ αυτές ως ομιλητής.

“The Decision Maker’s Checklist” - KPMG
Στις 25 Απριλίου 2012 στο ξενοδοχείο King George πραγματοποι-

ήθηκε η πρώτη από τις δύο εκδηλώσεις της ενότητας “The Decision Ma-
ker’s Checklist” με θέμα “Competitive Advantage through Change of
the Operating Model” που διοργάνωσε η KPMG. Στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων
στελεχών από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Οι συμμετέχοντες τό-
νισαν την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συν-
θήκες της αγοράς και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας που θα ευνοεί
τις αλλαγές στις εταιρείες.

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας - 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στις 18-20 Μαΐου 2012 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος και το Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγι-
κής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας διοργάνωσαν
για δεύτερη φορά το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρο-
μίας. Το τριήμερο συνέδριο που έγινε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο Αθηνών, παρακολούθησαν 2.500 επισκέπτες. Στο πλαίσιο του
Συνεδρίου, 134 καταξιωμένοι εισηγητές μίλησαν για τις τάσεις και ευκαι-
ρίες που προσφέρουν 20 κλάδοι της οικονομίας κατά τη διάρκεια 34 ει-
σηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα σε 3 αίθουσες.
Ανάμεσα τους ένας μεγάλος αριθμός νέων επιχειρηματιών οι οποίοι
μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες τους, για το πώς ξεκίνησαν, πώς
αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που συνάντησαν και πώς παραμένουν
αισιόδοξοι παρά τις δυσκολίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από το 45%
των επισκεπτών ήταν φοιτητές.



Marketing Success Stories - Ελληνικό Ινστιτούτο Marketing, ΕΕΔΕ
Στις 4 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην ΕΕΔΕ η νέα

πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing, τα Marketing Success Sto-
ries. Στόχος τους να αποτελέσουν μοναδικές εκδηλώσεις ανάδειξης της Ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας, της αριστείας, των εξαιρετικά πετυχημένων πρακτικών
marketing, καθώς και τη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας στην ευρύτερη επι-
χειρηματική κοινότητα.

Η επόμενη μέρα για το εργασιακό δυναμικό - ΙΕΠΑΣ-ΕΕΔΕ
Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 στη Συνεδριακή αίθουσα ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης»,

το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ) σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, συνδιοργάνωσαν συνέδριο με
το επίκαιρο θέμα «Η επόμενη ημέρα για το Εργασιακό Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις»
με τη συμμετοχή προβεβλημένων ελλήνων ομιλητών. Στόχος του συνεδρίου ήταν ο
επαναπροσδιορισμός των αξιών και πρακτικών, όπως διαμορφώνονται σαν απο-
τέλεσμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς
επίσης ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να την
μετατρέψουμε σε ευκαιρία αποτελεσματικότητας και προόδου.

CEO SUMMIT - ΕΕΔΕ
Με τίτλο «Κτίζοντας τη Νέα Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου

2012 στο ξενοδοχείο Hilton ένα σημαντικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Τομέας
Ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκδη-
λώσεων που πραγματοποίησε η Εταιρεία για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της,
σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ΙΟΒΕ, τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας και τον ΣΕΤΕ.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν μέσα από εισηγήσεις και συζητή-
σεις οι αυριανές μορφές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όπως αυτές κα-
λούνται να διαμορφωθούν μετά την κρίση, αλλά στο πλαίσιο των σοβαρών
ανακατατάξεων που προκαλούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
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Ηολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του συνόλου της εφοδιαστικής
αλυσίδας που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2011 έδωσε τα αναμε-
νόμενα οφέλη στο 2012. 

Οι άξονες που βασίστηκε ο ανασχεδιασμός ήταν : 
► Εφαρμογή φιλοσοφίας near shoring.
► Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εταιρειών παροχής μεταφορικού έργου  με

σκοπό την βελτιστοποίηση των χρόνων παράδοσης, της μείωσης των κενών
χιλιομέτρων, και του αριθμού κυκλοφορίας φορτηγών μέσων με κοινούς τό-
πους παράδοσης και αποστολής. 

► Εκπαίδευση εργαζομένων τόσο των οδηγών των Φ.Ι.Χ όσο και των προ-
μηθευτών παροχής έργου συντήρησης και επισκευών στα οχήματα μας.

► Αυστηρή εφαρμογή κανόνων «πράσινης μεταφοράς» και οδικής
ασφάλειας.

► Αυστηρή επιλογή προμηθευτών μεταφορικού έργου και έλεγχος στη συ-
νεχή συμμόρφωση τους τόσο στους κανόνες οδικής ασφάλειας όσο και στις
αρχές της πράσινης και ασφαλούς οδήγησης που εφαρμόζει ο όμιλος από
τις αρχές του 2011.

Στα πλαίσια της υποστήριξης και ελέγχου των αρχών της «πράσινης αλυσί-
δας» που έχει τοποθετήσει ο όμιλος υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 2012 σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου κίνησης των Φ.Ι.Χ
(GPS) και βασικών προμηθευτών μεταφορικού έργου. 

Έχοντας θεσπίσει τις παραπάνω αρχές, το 2012 καταφέραμε να διακινή-
σουμε 500 τόνους νωπών αλιευμάτων απευθείας από τα συσκευαστήρια του
ομίλου προς διάφορους εξαγωγικούς προορισμούς στην Ευρώπη δίνοντας
μια αύξηση σε σχέση με το 2011 κατά 8,7% . Η αύξηση των απευθείας εξαγω-
γών από τα σημεία συσκευασίας χωρίς της μεσολάβηση των Κέντρων Δια-
νομής του Ομίλου μείωσε τα αδρανή χιλιόμετρα και γενικότερα οδήγησε σε
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μείωση των εκτελούμενων χιλιομέτρων κατά 3.800χιλιόμετρα (ρυθμός μεί-
ωσης 100 χλμ ανά 13τόνους συλλογής και μεταφοράς) βελτιώνοντας κατά
8,7%το συνολικό παραγόμενο ποσό ρύπων CO2  σε σχέση με το 2011 και αγ-
γίζοντας τους 45τόννους λιγότερο παραγόμενο CO2  σε σχέση με το 2010.

Επιπλέον η αυστηρή τήρηση των αρχών «πράσινης μεταφοράς» ειδικά
στην κρύα εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και η εφαρμογή συστήματος ελέγ-
χου έδωσε μείωση στις ώρες των «αναμμένων μηχανών» των αυτοκινήτων
που ήταν σε στάση. Η μέση μηνιαία βελτίωση στην καύση ανάλογης πο-
σότητας πετρελαίου μειώθηκε κατά  45%.

Η ανάπτυξη συνδυαστικών συνεργιών μεταξύ πολλαπλών συνεργατών
παροχής μεταφορικού έργου με την παράλληλη εποπτεία και καθοδήγηση
των εκπαιδευμένων ανθρώπων του Νηρέα συνέβαλε στην συνεχιζόμενη μεί-
ωση των εκτελούμενων χιλιομέτρων μεταφοράς ξηρού φορτίου δίνοντας
ένα ποσοστό επίτευξης 88% των μη κενών χιλιομέτρων στο σύνολο των
εκτελεσθέντων δρομολογίων από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές πα-
ροχής μεταφορικού έργου. 

Παράλληλα η χρήση ναυτικών μέσων μεταφοράς μέσα στην λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας ξηρού φορτίου αυξήθηκε μεταφέροντας με
«πλοία» 12,6% επιπλέον φορτίο (από 6.000 τόνους το 2011 σε 6800 τόνους
το 2012), οδηγώντας σε 5000 λιγότερα εκτελούμενα χιλιόμετρα σε σχέση με
το 2011 και άνω των 45.000 χιλιομέτρων λιγότερα σε σχέση με το 2010. 

Εκπαίδευση Ανθρώπων
Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο λίθο στη λειτουργία της Πράσι-

νης Αλυσίδας. Με σκοπό τη συνεχιζόμενη ενημέρωση των ανθρώπων για
θέματα αειφορίας, πράσινης ανάπτυξης και διαχείρισης ρύπων, δημιουρ-
γήθηκαν ανά Κέντρο Διανομής οι «Green Agents», οι οποίοι υποστηρίζουν
το όλο σύστημα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συναδέλφων και συνερ-
γατών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  

Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας έδωσε για ακόμη
μια χρονιά μηδενικά ατυχήματα.



Ηπολιτική προμηθειών του Ομίλου Νηρέα απαιτεί αξιολόγηση των
προμηθευτών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό πέρα από τις πα-
ραδοσιακές πτυχές της προσφοράς του κόστους, την ποιότητα και
συνέπεια και είναι εναρμονισμένη με τον κώδικα αξιών του ιδίου και

τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 
Ο όμιλος αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της αλυσίδας αγορών για την

ανάπτυξή του και επιθυμεί οι προμηθευτές του να λειτουργούν με υπευθυνό-
τητα, ακεραιότητα, εντιμότητα και διαφάνεια. 

Αξιολογούμε τους προμηθευτές με γνώμονα τα παρακάτω πρότυπα:
• Η εν γένει επιχειρηματική δράση πρέπει να διέπεται από τον σεβασμό και

την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
• Δίκαιος ανταγωνισμός και αποχή από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι

προμηθευτές οφείλουν ακόμη να μεριμνούν για την περιφρούρηση της ακε-
ραιότητας, του κύρους και της αξιοπρέπειας του επαγγελματικού κλάδου
στον οποίο ανήκουν, με σεβασμό στα συμφέροντα των καταναλωτών.

• Διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις ισχύουσες προ-
διαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

• Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους με σεβασμό προς το περιβάλλον
και τήρηση των ισχύοντων περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών. 

Μέρος της στρατηγικής του ομίλου είναι η ενίσχυση των τοπικών προμη-
θευτών όπου δραστηριοποιείται, με γνώμονα τις ανάγκες της επιχείρησης, τον
εκσυγχρονισμό και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  

Ο όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις υγιούς και επικερδούς συνεργασίας
οι οποίες προϋποθέτουν εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και διαρκή επικοινωνία ανά-
μεσα στα μέρη. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται επισκέψεις τουλάχιστον
μία φορά ετησίως με τους βασικούς προμηθευτές.
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Το 2012 συνεχίστηκε η εφαρμογή
του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO
14001:2004 για έβδομη χρονιά

στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του
Ομίλου. 

Το Δεκέμβρη του 2012, Ο Νηρέας
έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία παρα-
γωγής τσιπούρας και λαυρακιού που
πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο
GLOBALG.A.P., μιας προϊοντικής πιστο-
ποίησης που χορηγείται από ανεξάρ-
τητο τρίτο φορέα. Με αυτή τη
πιστοποίηση, ο όμιλος Νηρεύς ενισχύει
περαιτέρω τη δέσμευσή του, για την επί-
τευξη πλήρους αειφορίας και συγκε-
κριμένα σε ότι αφορά την ευζωία των
ψαριών, την ελαχιστοποίηση των επι-
πτώσεων στο περιβάλλον και τη βιο-
ποικιλότητα, καθώς και τη βελτίωση
της διαχείρισης των αποβλήτων.

Πιστοποίηση GLOBALG.A.P.
Το πρότυπο Global G.A.P. είναι ειδικά

σχεδιασμένο για γεωργικά προϊόντα και
διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα καλλιερ-
γούνται με υπευθυνότητα σε συνθήκες
φιλικές προς το περιβάλλον. Καλύπτει
πλήρως όλη την αλυσίδα παραγωγής,
από τους γεννήτορες των ψαριών, την
εκτροφή, την αλίευση έως την επεξερ-
γασία τους και αποτελείται από περισ-
σότερα από 200 προαπαιτούμενα που

αφορούν την ποιότητα και την ασφά-
λεια των τροφίμων, την ευζωία των
εκτρεφόμενων ζώων, την ασφάλεια
των εργαζομένων, και τη φροντίδα για
το περιβάλλον και το οικοσύστημα.

Το Global G.A.P. είναι διεθνώς ανα-
γνωρισμένο και έχει υλοποιηθεί σε πε-
ρισσότερες από 20 χώρες. Ο όμιλος
Νηρεύς πιστοποιήθηκε σύμφωνα την
νέα έκδοση 4.0 για Υδατοκαλλιέργειες
που είναι το αποτέλεσμα τετραετούς
έρευνας και επεκτείνει, για πρώτη
φορά, τη πιστοποίηση Global G.A.P.
στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας λα-
βρακιού και τσιπούρας.

Ο όμιλος Νηρεύς εφαρμόζει ένα συ-
νεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ολοκλη-
ρωμένης Διαχείρισης για το σύνολο των
δραστηριοτήτων του, του περιβάλλον-
τος, της εργασιακής υγείας και της
ασφάλειας των λειτουργιών. Εκτός από
το Global G.A.P., επιπλέον είναι πιστο-
ποιημένος σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα ISO 9001:2008, ISO 22000:2005
(HACCP), ISO 14001:2004 και BRC Glo-
bal Standards (Βρετανικού Συνδέσμου
Λιανεμπορίου).

Παρακολούθηση Ποιότητας 
Θαλασσινού Νερού

Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν
στα νερά εκτροφής 300 φυσικοχημικές
και 650 μικροβιολογικές αναλύσεις. 

Οι φυσικοχημικές αναλύσεις αφο-
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ρούν βαρέα μέταλλα, υδράργυρο, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και θρεπτικά
άλατα, και οι μικροβιολογικές είναι ΟΜΧ (Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα), Total Co-
liforms, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Fecal streptococci,
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Fecal coliforms. Η εντατικοποίηση των
αναλύσεων και η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων εκτροφής δια-
σφαλίζουν τη διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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 διασφα-
λίζεται πως τα υγρά απόβλητα δεν θα μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές ιδιότη-
τες του τελικού τους αποδέκτη (θάλασσα, υπέδαφος, αποχετευτικά δίκτυα).
Το 2012 υλοποιήθηκαν 820 αναλύσεις σε υγρά απόβλητα. 

Παρακολούθηση Βένθους και Ιζήματος
Γίνεται συστηματικός έλεγχος του βυθού κάτω και γύρω από τις μονάδες

εκτροφής, όπου παρακολουθούνται βιολογικοί και χημικοί παράγοντες.
Συγκεκριμένα, το 2012 υλοποιήθηκαν 70 αναλύσεις ζωοβένθους σε επίπεδο

Τάξεων και 50 αναλύσεις ιζημάτων για θρεπτικά και χημικά στοιχεία.

Προγράμματα Ανακύκλωσης
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράμματα Ανακύκλωσης

που έχουν αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε μικρότερα προ-
γράμματα που αναπτύσσει η ίδια.

• Το 2012, συλλέχθηκαν 8,54 τόνοι χαρτί για ανακύκλωση. Η διάθεσή του
γίνεται σε εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπεργολάβο, αδειοδοτημένο για την
διαχείριση παλαιού χάρτου.

• Οι μελανοταινίες από όλες τις εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται στα Κεν-
τρικά Γραφεία και δίνονται για ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση σε εγ-
κεκριμένους υπεργολάβους. 

• Οι φορητές μπαταρίες που παραδόθηκαν στους φορείς διαχείρισης
ΑΦΗΣ και ΣΥΔΕΣΥΣ, έφτασαν τα 1.730 κιλά.



• Ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλε-
κτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι
λάμπες φθορίου συγκεντρώνονται και
διατίθενται στους φορείς Ανακύ-
κλωση Συσκευών Α.Ε. και Φωτοκύ-
κλωση αντίστοιχα. Μέσα στο 2012
έχουν συγκεντρωθεί 50 ηλεκτρικές συ-
σκευές και 750 λαμπτήρες.

• Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης και
στην διαχείριση των υλικών συσκευα-
σίας. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσον-
ται προγράμματα για την μείωση της
χρήσης ιχθυοκιβωτίων από διογκω-
μένη πολυστερίνη στις ενδοεταιρικές
μεταφορές παράλληλα με προγράμ-
ματα για την ανακύκλωση των υπολει-
πόμενων συσκευασιών. Το 2012 δό-
θηκαν για ανακύκλωση 65 τόνοι πλα-
στικό από σακούλες ιχθυοτροφής και
55 τόνοι πολυστερίνη.

• Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά
έλαια συγκεντρώνονται σε ειδικά δια-
μορφωμένους περιέκτες και συλλέγον-
ται από τον φορέα διαχείρισης ΕΛΤΕΠΕ.
Το 2012, οι ποσότητες που συγκεντρώ-
θηκαν στα παραγωγικά κέντρα της εται-
ρείας έφτασαν τα 7.500 λίτρα.

• Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια
του εργαστηρίου φυσικοχημικών ανα-
λύσεων παραδίδονται στον προμηθευτή
ο οποίος έχει αναπτύξει δίκτυο για την

συλλογή και την αξιοποίηση των υλικών
που παράγουν. 

• Από τα έργα αναβάθμισης που γί-
νονται στις παραγωγικές εγκαταστά-
σεις, προκύπτουν σημαντικές πο σό τη-
τες σιδήρου οι οποίες διατίθενται για
ανακύκλωση σε εγκεκριμένους υπερ-
γολάβους. Το 2012 δόθηκαν για ανακύ-
κλωση ή/και αξιοποίηση 10,5 τόνοι
πλαστικά από πλωτές εγκαταστάσεις
και 40 τόνοι σίδερα.

Διαχείριση υποπροϊόντων 
παραγωγής

Το σύνολο των υποπροϊόντων της με-
ταποίησης αξιοποιείται σύμφωνα με
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη
διαχείριση παραπροϊόντων ιχθυηρών.
Τα εντόσθια και τα κεφάλια αποστέλλον-
ται σε εκτροφέα γουνοφόρων ζώων ο
οποίος τα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή τροφής. Τα υποπρο-
ϊόντα των μονάδων εκτροφής ψαριών
αποτεφρώνονται σε κτηνιατρικό κλί-
βανο της εταιρείας ή σε συνεργαζόμε-
νες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Ενέργειες επικοινωνίας
Η εταιρεία δίνει πολύ μεγάλο βάρος

στην επικοινωνία με ενδιαφερόμενα



μέρη όπως τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών, τις Αρχές, τις
Τοπικές Κοινωνίες και Πανεπιστημιακή
Κοινότητα.  

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

Στελέχη του Ομίλου συμμετέχουν
ενεργά σε συνέδρια που οργανώνονται
από διακεκριμένους Πανεπιστημιακούς
με θέμα την αλληλεπίδραση της ιχθυο-
καλλιέργειας και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, τα ίδια αυτά στελέχη είναι
μέλη και της Γνωμοδοτικής Επιστημονι-
κής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών.

Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και Ερευνητικούς φορείς

Σημαντική ερευνητική συνεργασία ξε-
κίνησε με το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο/Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας.
Το έργο αποτελεί την τρίτη φάση της ση-
μαντικής έρευνας που έχει ξεκινήσει η
εταιρεία με σκοπό την ανάπτυξη προ-
ϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας με ιδιαίτερα
διατροφικά χαρακτηριστικά. Η συγκε-
κριμένη ερευνητική δραστηριότητα έχει
συνολικό προϋπολογισμό 80.000 €, ξε-
κίνησε το 2012 και θα ολοκληρωθεί τον
Σεπτέμβριο του 2013. 
Πρόγραμμα προϋπολογισμού 21.000 €

για τον έλεγχο καταλοίπων και την
πραγματοποίηση αυτοελέγχων σε προ-
ϊόντα της εταιρείας. Διερεύνηση για πι-
θανές επιδράσεις στα προϊόντα από
άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο

περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες). Το
πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Εργαστή-
ριο Αναλυτικής Χημείας.

Με σκοπό την διερεύνηση της δυνα-
τότητας βελτίωσης του εξωτερικού
χρωματισμού των φαγκριών (Pagrus
pagrus) που παράγονται στις εγκατα-
στάσεις ιχθυοκαλλιέργειας πραγματο-
ποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρή-
της / Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχ-
θύων. Η συνολική δαπάνη του έργου
ήταν 15.000 €.

Συνεχίστηκε και για το έτος 2012 η
συνεργασία με το Νορβηγικό ερευνη-
τικό κέντρο AKVAFORSK Genetics Cen-
ter AS για την γενετική επιλογή
γεννητόρων τσιπούρας και λαβρα-
κιού, ετήσιου προϋπολογισμού
100.000 €. Τα πολύ θετικά αποτελέ-
σματα από την εξέλιξη του προγράμ-
ματος γεννητικής επιλογής έχουν ήδη
αρχίσει να αποτυπώνονται και στα πα-
ραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας. 

Ερευνητική εργασία από το Πολυτε-
χνείο Αθηνών και το ΕΛΚΕΘΕ πραγματο-
ποιήθηκε με χρηματοδότηση της
εταιρείας για την κατανόηση των μηχανι-
σμών υποβάθμισης των βραγχίων της
τσιπούρας. Για το 2012 στα πλαίσια
αυτής της ερευνητικής εργασίας πραγ-
ματοποιήθηκαν δαπάνες αξίας 12.000€.

Τέλος στα πλαίσια διερεύνησης χρή-
σης νέων πρώτων υλών για την δια-
τροφή ιχθύων, πραγματοποιήθηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία διατροφικό πείραμα
στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον
Άγιο Κοσμά Αττικής. Η συνολική δα-
πάνη της έρευνας έφτασε τα 45.000 €.
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θεσμός «BRAVO» 
(www.sustainabilitydialogue.gr)
που οργανώνει το 

QualityNet Foundation
(www.qualitynet.gr) για τέταρτη συνεχή
χρονιά, δημιουργήθηκε με το όραμα να
αποτελέσει το συνδετικό κρίκο στην ανά-
πτυξη διαλόγου και διαβούλευσης με-
ταξύ επιχειρήσεων και των Κοινωνικών
Εταίρων με αφορμή τους δημοσιοποι-
ημένους Απολογισμούς Βιωσιμότητας
εφόσον οι Απολογισμοί αποτελούν ένα
από τα σημαντικότερα εργαλεία συνο-
λικής καταγραφής και αποτύπωσης
των πρωτοβουλιών ενός οργανισμού ή
μιας επιχείρησης στην κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο Θεσμός υλοποιείται μέσω 
δύο βασικών  πυλώνων

Ο Δείκτης Αντίληψης (Perception
Index) αποτελεί ένα εργαλείο διαλό-
γου για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικό-
τητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφόσον
αποτυπώνει την άποψη των Κοινωνι-
κών Εταίρων (stakeholders) σε ότι
αφορά τα βασικά αλλά και τα επιμέ-
ρους ζητήματα που παρουσιάζονται
στους Απολογισμούς Βιωσιμότητας
των Οργανισμών. Έγκριτοι και κατα-
ξιωμένοι εκπρόσωποι από διαφορετι-
κούς χώρους στελεχώνουν τις ομάδες
Κοινωνικών Εταίρων και έχοντας ως

βασικό εργαλείο τους Απολογισμούς
Βιωσιμότητας συμμετέχουν εθελοντικά
σε αυτό το διάλογο, καταθέτοντας τις
απόψεις τους μέσω τεκμηριωμένων
παρατηρήσεων και αξιολόγησης,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αφύ-
πνιση, ενημέρωση και διαμόρφωση
των εξελίξεων στα θέματα του sustain-
ability reporting στη χώρα μας.

Από τη  άλλη μεριά, ο Δείκτης Βιω-
σιμότητας (Sustainability Index) έχει ως
στόχο τη συστηματική αξιολόγηση
των πολιτικών Βιωσιμότητας που
εφαρμόζουν οι Οργανισμοί / Επιχειρή-
σεις. Πρόκειται για μια τεχνική αξιολό-
γηση της δημοσιοποίησης στοιχείων
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
Βιωσιμότητας μέσω των Απολογισμών
με βάση διεθνώς αποδεκτών πρότυ-
πων και καλών πρακτικών.

Τελικός στόχος είναι να πραγματο-
ποιηθεί σύγκριση του Δείκτη Αντίληψης
(perception Index) και μιας Τεχνικής
Αξιολόγησης (Technical Index) προκει-
μένου η αξιολόγηση να αποκτήσει
ακόμα περισσότερη  εγκυρότητα και το
αποτέλεσμα της να καταστεί ένα πραγ-
ματικό εργαλείο αυτοβελτίωσης των
επιχειρήσεων που ακολουθούν πολιτι-
κές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυ-
νης Επιχειρηματικότητας.

Ο
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Ο παρών Κοινωνικός Απολογισμός αφορά όλες τις εγκαταστάσεις
των εταιρειών του Ομίλου ΝΗΡΕΑ που εδρεύουν στην Ελλάδα (ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., SEAFARM IONIAN Α.Ε., KEGOAGRI Α.Ε., ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.).

Για τον Κοινωνικό Απολογισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Την κα Μαρία Λαμπρινού
Δ/ντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων

e-mail:m.labrinou@nireus.com

Την κα Κορίνα Στεφάκη
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

e-mail:k.stefaki@nireus.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6624280

Σεβόμενοι το οικολογικό μας αποτύπωμα, εκδώσαμε τον Κοινωνικό
μας Απολογισμό για το 2012 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.



ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης

194 00 Κορωπί Αττικής

τ.: 210 6624 280

f: 210 6626 804

e-mail:info@nireus.com


