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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ 2013



Καλώς ήλθατε στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΝΗΡΕΑ,
ο οποίος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των οικονομικών, εταιρικών και κοινωνικών
επιδόσεων του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Αυτός είναι  ο 9ος  κατά σειρά απολογισμός  που εκδίδεται από τον Όμιλό μας για
τον οποίο ακολουθήθηκαν  διεθνείς κατευθυντήριες  οδηγίες όπως του Οικουμενι-
κού Συμφώνου και του Global Reporting Initiative (GRI).
Φέτος αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την έκδοσή μας στον εκλιπόντα  Νίκο Μάργαρη,
Καθηγητή Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ελληνικού National  Geographic, ο
οποίος ήταν ένθερμος οπαδός της δραστηριότητάς μας. Από το πλούσιο επιστημο-
νικό του έργο διανθίσαμε με χαρακτηριστικά αποσπάσματα τον απολογισμό μας, με
την πεποίθηση ότι θα εξακολουθήσει να τον τιμά όλος ο κλάδος μας και ότι το παρά-
δειγμα του θα ακολουθήσουν πολλοί επιστήμονες τοποθετώντας την ιχθυοκαλλιέρ-
γεια στις κορυφαίες αειφόρες δραστηριότητες.
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ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να λάβετε γνώση του περιεχομένου του Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ για ακόμη μία χρονιά. 

Οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε το 2013, όχι μόνο δεν επηρέασαν αρνητικά τις προ-
σπάθειές μας να πραγματώνουμε τις αρχές Ε.Κ.Ε. αλλά αντίθετα μας έδωσαν κίνητρα να μεγι-
στοποιήσουμε το αποτέλεσμα με βάση τους διαθέσιμους πόρους και κυρίως την ηθική και ψυχική
δύναμη των ανθρώπων μας. 

Mε προσήλωση στην άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, την αρμονία της δραστηριότητάς μας με
το περιβάλλον και την κοινωνία, τη συνεχή επιδίωξη για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μας προς
όφελος των μετόχων και των συνεργατών μας αλλά και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα διοίκησης,
βαδίζουμε με αισιοδοξία προς την ανάκαμψη και την κατάκτηση νέων υψηλότερων στόχων, σε ένα
τόσο απαιτητικό αγροτικό και εξαγωγικό τομέα όπως είναι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. 

Κάνοντας μία αναδρομή στην πορεία του Ομίλου από το 1988, είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγ-
ματά μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δηλώνουμε την δέσμευσή μας να
ενδυναμώσουμε τον τομέα της Ε.Κ.Ε. στον Όμιλο μας ακόμη περισσότερο, ενθαρρύνοντας και μια
πιο διαδραστική σχέση με τους συμ-μετόχους μας. 

Ελπίζουμε να βρείτε τον Απολογισμό μας ικανοποιητικό και αναμένουμε τα σχόλιά σας και τις προ-
τάσεις σας προκειμένου να βοηθήσετε και εσείς την προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε συνεχώς. 

Με εκτίμηση, 

Αριστείδης Μπελλές
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



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. 
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H IΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ



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 KEGO AGRI A.E.

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

2010 Βραβείο στην κατηγορία Περιβαλλοντικής Διαχείριση από ΠΑΣΕΠΠΕ 
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος).

2013 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης η ΝΗΡΕΥΣ 
έλαβε το Βραβείο Αριστείας πάνω στην Καινοτομία.

Επίσης η ΝΗΡΕΥΣ έλαβε  το δεύτερο «Βραβείο Εξάπλωσης σε 
Ξένες Αγορές μέσω Θυγατρικών ή/και Franchise» 
στα πλαίσια των Greek Exports Awards 2013 (Ethos Media)

Τιμητική πλακέτα από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Marketing και 
Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες).



Στην περιοχή της Μεσογείου η έναρξη της υδατοκαλλιέργειας ανιχνεύεται στην Αρχαία Αί-
γυπτο το 2.500 π.Χ.,  όπου καλλιεργούσαν τιλάπια σε λιμνούλες.  

Οι Έλληνες, οι Ετρούσκοι και αργότερα οι Ρωμαίοι εκτρέφανε ψάρια και οστρακοειδή σε
θαλάσσια ιχθυοτροφεία.

Η υδατοκαλλιέργεια εξαφανίστηκε με το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Η καλλιέρ-
γεια ψαριών εμφανίστηκε τον 15ο αι. μ.Χ. λόγω της θρησκευτικής πρακτικής που απαγό-
ρευε την κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές.  Αναπτύχθηκε στις λιμνοθάλασσες της
Αδριατικής ως εκτεταμένη, μεγάλης κλίμακας, καλλιέργεια και ονομαζόταν vallicultura
(υδατοκαλλιέργεια σε παράκτιες λιμνοθάλασσες). 

Η σύγχρονη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 μετά από ση-
μαντικές ανακαλύψεις στο γενετικό κύκλο του λαβρακίου και της τσιπούρας.

Σήμερα ο κλάδος παράγει πάνω από 300.000 τόνους ψάρια (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, μυ-
λοκόπι, φαγκρί, λιθρίνι κ.α.) με την τσιπούρα και το λαβράκι να αποτελούν τα κύρια παρα-
γόμενα είδη.  Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος θαλασσινής ιχθυοκαλλιέργειας
παγκοσμίως μετά την παραγωγή του Ατλαντικού σολομού.
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O KΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Η Ελλάδα είναι η βασική χώρα παραγωγός μεσογειακών ψαριών έχοντας περίπου το 40%
της παγκόσμιας παραγωγής. Σχεδόν τo 30% της παγκόσμιας παραγωγής λαμβάνει χώρα
στην Τουρκία ενώ το υπόλοιπο 30%+ είναι μοιρασμένο στις περισσότερες χώρες της Με-
σογείου:  Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, Κροατία, Τυνησία, κ.α.

Ο Ελληνικός κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγω-
γικών δυνάμεων της χώρας και περισσότερο από τα  2/3 της συνολικής παραγωγής εξάγε-
ται με κύρια κατεύθυνση την Ευρώπη.



Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περίπου 80 εταιρίες με τζίρο
μεγαλύτερο από 800 εκ. ευρώ που απασχολούν 10 χιλιάδες εργαζόμενους σε περιοχές απο-
μακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. 

Τα 2/3 του τζίρου πραγματοποιούνται από τις 4 μεγαλύτερες εταιρίες, ενώ η συνολική θα-
λάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις τους είναι 7,8 χλμ2 (συγκριτικά το Διεθνές Αεροδρό-
μιο της Αθήνας καταλαμβάνει 16,5 χλμ2).

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει μόλις το 0,2% του εγχώριου προϊόντος, αλλά οι
εξαγωγές του καλύπτουν το 3% των εξαγωγών της χώρας και το 12% των εξαγωγών πρω-
τογενούς τομέα (Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, 2010). 
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O KΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Κατά το 2013, οι εξαγωγές ψαριών κατέλαβαν την τρίτη θέση στις εξαγωγές ελληνικών
αγροτικών προϊόντων μετά τα φρούτα και τα έλαια.

«……..Αλλά πάνω από όλα είναι και το πώς θα τα μαγειρέψεις. Όπως σε όλα
τα φαγητά, το τελικό προϊόν σαφέστατα εξαρτάται   ακόμη και αν η «πρώτη
ύλη» είναι άριστη   από τον τρόπο με τον οποίο θα το επεξεργαστείς. ………..
Τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας ήρθαν στη ζωή μας και θα μείνουν!........»

Νίκος Σ. Μάργαρης.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Δ/ντης του Ελληνικού National Geographic
Δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή και αναμένεται ανοδική για τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των
πολλών πλεονεκτημάτων της διατροφής με ψάρια μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας είναι
η μεγάλη τους αξία στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής.

Η κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακιού ωφελεί την καρδιά.

Τα Ωμέγα-3 είναι απαραίτητα και πλούσια πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που βοηθούν στην
διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Επειδή το σώμα μας δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέ-
πει να τα προσλάβει μέσω της τροφής.

Το λαβράκι και η τσιπούρα είναι εξαιρετική πηγή για Ωμέγα-3. Σύμφωνα με την Ευρω-
παϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η κατανάλωση τσιπούρας και λα-
βρακιού δύο φορές την εβδομάδα και στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βοηθά στη
διατήρηση της υγείας της καρδιάς, ακόμη και σε άτομα με γνωστά καρδιακά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η κατανάλωση
λαβρακιού και τσιπούρας έχει σημαντικές καρδιο-προστατευτικές ιδιότητες, ακόμη και
για άτομα με γνωστά καρδιακά προβλήματα.
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Ο ΝΗΡΕΑΣ ιδρύθηκε το 1988.  Μέσα στα περισσότερα από 25 χρόνια της επιτυχούς λειτουρ-
γίας του κατέκτησε την πρώτη θέση, παγκοσμίως, στην παραγωγή και διάθεση μεσογειακών
ψαριών.  Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέρ-
γειας στο κόσμο.

Οι πωλήσεις του ΔΙΑ 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, επε-
ξεργασμένων προϊόντων και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.  

Έχει δύο εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, 5 ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 42 μονάδες
πάχυνσης, τρεις μονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γρ. στη στεριά, 5 σύγχρονα συσκευαστήρια,
εργοστάσιο μεταποίησης, ερευνητικό κέντρο και μία εταιρεία που παράγει εξοπλισμό ιχ-
θυοκαλλιέργειας, όπως κλωβούς και δίχτυα.  

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας KEGOagri αναπαρα-
γωγικό υλικό, διατροφικά προϊόντα, φάρμακα, προϊόντα υγιεινής και εξοπλισμό σε κτηνο-
τρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όμιλος ΝΗΡΕΑ δραστηριοποιείται σήμερα σε πέντε μεγάλους τομείς:
• Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεννήτορες, γόνος και ψάρια εμπορεύσιμου μεγέθους) έχοντας σε
λειτουργία περίπου 2.500 ιχθυοκλωβούς 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 ιχθυοκαλλιέργειας 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, εξοπλισμού μονάδων και φαρμάκων
στην πτηνοτροφία και στην κτηνοτροφία.

ιχθυοκαλλιέργεια

Γεννήτορες

Γόνος
2γρ.

& 10γρ.

Νωπά Ιχθυηρά
Τσιπούρα
Λαβράκι

Μυλοκόπι
Φαγκρί
Λιθρίνι
Μυτάκι

μεταποίηση

Φιλέτα

Απεντερωμένα

Κατεψυγμένα

ιχθυοτροφές

Τσιπούρα

Λαβράκι

Πέστροφα

Λοιπές

εξοπλισμός

Κλουβιά

Δίχτυα

Mηχανήματα

Γενετικό υλικό

Διατροφικά
συμπληρώματα

Φάρμακα

Εξοπλισμός

κτηνοπτηνοτροφία

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

Κατανομή πωλήσεων 2013

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
8,1%

ΛΟΙΠΑ
6,3
%

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
85,6%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στον
κλάδο τροφίμων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας δυναμικά στο ελληνικό εθνικό προϊόν, στον πρω-
τογενή τομέα παραγωγής,  καθώς και  στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Το 2013
οι εξαγωγές του έφθασαν τα €154,2 εκ. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη του με-
ριδίου εξαγωγών στις πωλήσεις του Ομίλου, το οποίο το 2013 έφθασε το 78%.



Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι σταθερά προσηλωμένος στην επέκτασή του στο εξωτερικό, δίνοντας έμ-
φαση όχι μόνο στις εξαγωγές αλλά και στην παραγωγική του διεθνοποίηση.  Εκτός της Ελ-
λάδας, η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ισπανία και Τουρκία. Εξάγει το
92% των ψαριών σε πάνω από 40 χώρες κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στη Β. Αμερική,
Αφρική και Ασία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο του ΝΗΡΕΑ διαιρείται σε 63.697.153 μετοχές που διαπραγματεύονται
στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι μετοχές του συμμετέχουν στη σύνθεση έξι δεικτών, με κύριους το Γενικό Δείκτη, το
Δείκτη Τροφίμων και Ποτών και το Δείκτη Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus FTSEGTI.



18

ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ





ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«………Όταν έχουμε καταφέρει θαύματα στην ξηρά με την εξημέρωση των
ζώων και των φυτών είναι τελείως παράλογο κάτι τέτοιο να μην μπορεί να
γίνει στην θάλασσα. Η οποία προσφέρει σήμερα μόνο το 2% των τροφών ενώ
είναι διπλάσια από την ξηρά που παράγει το 98%!......» 

Νίκος Σ. Μάργαρης.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Δ/ντης του Ελληνικού National Geographic.
Δημοσιεύθηκε στο mytikaspress.blogspot



Η στρατηγική ανάπτυξης του ΝΗΡΕΑ βασίζεται στη γεωγραφική του επέκταση σε νέες αγο-
ρές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και τη διάθεση νέων προϊόντων.
Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΝΗΡΕΑΣ ήταν πρωτοπόρος στο άνοιγμα νέων αγο-
ρών.  Σήμερα είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρεία της Ελλάδας στο χώρο των τροφίμων,
έχοντας αυξήσει τις εξαγωγές του κατά 50% την τελευταία πενταετία.  
Το 2013 οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε € 154 εκ. και το 92% των ψαριών του διο-
χετεύθηκε σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ήταν μεγαλύτερος στις νέες αγορές (χώρες εκτός ΕΕ),
στις οποίες οι πωλήσεις αυξήθηκαν με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 21% και το 2013 έφτασαν
τα € 32 εκ. έναντι € 12,5 εκ. 5 χρόνια πριν. 
Παράλληλα οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 35% την τελευταία πενταετία
και το 2013 υπερέβησαν τα € 122 εκ. έναντι € 91 εκ. το 2008.



Η επιτυχής εξωστρεφής πορεία του
Ομίλου βασίζεται στην ευρεία και συ-
νεχώς εμπλουτιζόμενη γκάμα των
προϊόντων του, στην άριστη ποιότητά
τους και τη σταθερή δυνατότητα κάλυ-
ψης των αναγκών των μεγαλύτερων
αλυσίδων σουπερμάρκετ και χονδρεμ-
πόρων σε όλο τον κόσμο.
Οι πωλήσεις ψαριών του ΝΗΡΕΑ βασί-
ζονται στην τσιπούρα και στο λαβράκι
που διατίθενται ολόκληρα, σε φιλέτα ή
απεντερωμένα, νωπά ή κατεψυγμένα.
Το 2010,  ξεκίνησε να διαθέτει στην ελ-
ληνική και ξένη αγορά μυλοκόπι, ενώ το
2011 ξεκίνησε τη διάθεση φαγκριού.
Το 2013 ο ΝΗΡΕΑΣ λανσάρισε 3 νέες
προϊοντικές γραμμές επώνυμων προ-
ϊόντων που στοχεύουν στην κάλυψη
των αναγκών ειδικών αγορών και  την
καθιέρωση του brand του ΝΗΡΕΑ στον
τελικό χρήστη:  
• το επώνυμο ψάρι ΝΗΡΕΑ
• τη βιολογική τσιπούρα και το

βιολογικό λαβράκι NIREUS BIO
• το λαβράκι και την τσιπούρα 

επιλογής NIREUS SELECT.
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΨΑΡΙ ΝΗΡΕΑ
Το επώνυμο ψάρι ΝΗΡΕΑ λανσαρίστηκε στην Ουκρανική αγορά και η αποδοχή του ήταν ενθου-
σιώδης.  Τα ψάρια πωλούνται με ετικέτα σήμανσης στα βράγχια  (tag) που συνδέει σε μικρο-
ιστοσελίδα όπου ο τελικός καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για τον όμιλο ΝΗΡΕΑ, τις
εγκαταστάσεις και τις πιστοποιήσεις του, καθώς και τα οφέλη από την κατανάλωση τσιπούρας
και λαβρακιού.
Τόσο το tag όσο και η μικρο-ιστοσελίδα είναι γραμμένα στην γλώσσα της χώρας, ώστε οι κα-
ταναλωτές να ενημερώνονται άμεσα, γρήγορα και αποδοτικά.  
Στις φωτογραφίες βλέπουμε το tag και τη μικρο-ιστοσελίδα που σχεδιάστηκαν για την αγορά
της Ουκρανίας.  



NIREUS SELECT 
Η τσιπούρα και το λαβράκι επιλογής
NIREUS SELECT στοχεύει στην κά-
λυψη των αναγκών των σεφ που επι-
ζητούν ελληνικό ψάρι ανώτερης
ποιότητας.  Το λανσάρισμά του άρ-
χισε από αγορές που παρουσιάζουν
υψηλή κατανάλωση θαλασσινών σε
εστιατόρια και έχει σχεδιαστεί ώστε
να υποστηρίζει τον σεφ και τον επαγ-
γελματία με συνταγές, ενημερωτικό
υλικό και ειδική κάρτα προώθησης
για το τραπέζι των εστιατορίων.
Διατίθεται σε ειδικά κιβώτια ντυ-
μένα με ταινιοδακτύλιο με το σήμα
του brand, τη φωτογραφία του ψα-
ριού στην ελληνική θάλασσα και  QR
code σύνδεσης με μικρο-ιστοσελίδα.
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν οι συντα-
γές, καθώς και το προωθητικό υλικό
για τη γνωριμία του NIREUS SELECT
τόσο στον τελικό καταναλωτή όσο
και στο σεφ, τον εστιάτορα και τον
ενδιάμεσο συνεργάτη.
Το υλικό προώθησης χρησιμοποιεί
τους ελληνικούς μύθους και την
πλούσια ιστορία της χώρας μας και
είναι σχεδιασμένο πάνω σε διεθνή
χρηστικά πρότυπα.  
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NIREUS BIO
Η βιολογική τσιπούρα και το βιολογικό λαβράκι NIREUS BIO καλύπτουν τις ανάγκες της ανα-
πτυσσόμενης αγοράς για υγιεινά, φυσικά και οργανικά ψάρια.
Αναπτύσσονται κοντά στο φυσικό περιβάλλον σε τοποθεσίες της Ελλάδας που επιλέγονται προ-
σεκτικά και απομονωμένους κόλπους με δυνατά ρεύματα.  Μεγαλώνουν σε ευρύχωρα κλουβιά
με μικρό αριθμό  ψαριών ώστε να κολυμπάνε ελεύθερα για άριστη υγεία και σφικτή σάρκα. 
Η ανάπτυξή τους παρακολουθείται συνεχώς και η διατροφή τους γίνεται με υψηλής ποιότητας
δημητριακά και κομμάτια από ψάρια για εξαιρετικά αρωματική σάρκα.  Είναι πιστοποιημένα
από την BIO HELLAS για ανάπτυξη και επεξεργασία σύμφωνα με τα οργανικά πρότυπα.
Το λαβράκι και τσιπούρα NIREUS BIO λανσαρίστηκαν ταυτόχρονα σε 5 γλώσσες:  αγγλικά, γαλ-
λικά, γερμανικά, ρωσικά και ελληνικά.
Φέρουν ετικέτα βιολογικής σήμανσης που συνδέεται μέσω QR Code με μικρο-ιστοσελίδες
υποστήριξης στις 5 γλώσσες.  
Πωλούνται σε κιβώτια ντυμένα με ειδικούς «βιολογικούς» ταινιοδακτύλιους που έχουν το
σήμα NIREUS BIO, φωτογραφία του ψαριού, το όνομά του στις 5 παραπάνω γλώσσες,  τη βιο-
λογική πιστοποίηση και το QR code σύνδεσης με την ιστοσελίδα.



Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εται-
ρείας ως εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, είναι η διαρκής επιδίωξη της
ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του εν γένει
εταιρικού συμφέροντος.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε τρίτο στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμο-
διότητες απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα
της εταιρείας. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει πενταετή θητεία και  απαρτίζεται από τρία
(3) εκτελεστικά και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη.

1) Aριστείδης Μπελλές Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 

2) Νικόλαος Χαβιάρας Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Αντώνης Χαχλάκης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.  

4) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος Μη εκτελεστικό Μέλος 

5) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Λητώ Ιωαννίδου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7) Μάρκος Κομονδούρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   

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



Στην εταιρεία έχουν θεσπισθεί και λειτουργούν οι  εξής Επιτροπές: 

Ελεγκτική Επιτροπή (ΑUDIT COMMITTEE) 
Η εταιρεία είχε ήδη θεσπίσει από το 2002 την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, ενώ ήδη έχει
προσαρμοσθεί πλήρως και ως προς τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 περί συ-
στάσεως Επιτροπής Ελέγχου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή αυτή  έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
Α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
Β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της
ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, 
Γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποι-
ημένων οικονομικών καταστάσεων, 
Δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση
της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου και θέμα των συνεδριάσεων της είναι η διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της
αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοι-
χείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων είναι ο καθορισμός
της επενδυτικής στρατηγικής και ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθε-
σμων επενδυτικών στόχων.
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Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης
Την Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών, που είχε συσταθεί,  έχει υποκαταστήσει το Σύστημα
Διοίκησης της Απόδοσης που εκπονήθηκε από την Hay Group και  εφαρμόζει η εταιρεία
από το 2009.

Αρχές διαμόρφωσης αμοιβών
Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια
και επαγγελματισμό, και είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή
στην εταιρεία, των μελών του ΔΣ, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων που
προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το
ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην
εταιρεία. Το ΔΣ έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη
της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική δι-
οίκηση της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες που λειτουργούν και υπάγονται στην εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας είναι το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης
Έργο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η παρακολούθηση του συστήματος
εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, η παρακολούθηση της εφαρμογής
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, η παρακολούθηση των διεθνών
τάσεων ως προς τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών,
καθώς και της εκάστοτε κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας καθώς και η εισήγηση στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση – βελτίωση ή υιοθέτηση νέων πρακτικών βέλτι-
στης συμπεριφοράς

Τέλος υφίσταται η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου η οποία απαρτίζεται από εκτελε-
στικά μέλη του Δ.Σ. και Γενικούς Διευθυντές και ασχολείται με επιχειρησιακά θέματα. Η
Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και σε πε-
ριπτώσεις 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.
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H ΔΟΜΗ ΜΑΣ



Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των
αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων
της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου
να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση
εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλ-
λαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που
περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλό-
τητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου
εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικα-
σιών λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επι-
λέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται
και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση
τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία
Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Τέλος,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας μας όλοι οι εργαζόμενοί μας
έχουν την δυνατότητα να αναφέρουν οποιοδήποτε προβληματισμό ή οτιδήποτε υποπέσει
στην αντίληψη τους σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας,  σε μια ειδική δι-
εύθυνση e-mail codeofcoduct@nireus.com που δημιουργήθηκε ειδικά και αποκλειστικά
για αυτό λόγο ή με προσωπική επαφή με την Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων
η οποία διαχειρίζεται όλα τα θέματα του προσωπικού με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσή-
λωση και πάντα με απόλυτη εχεμύθεια.  



ΑΑΝΝ
ΘΘΡΡ

ΩΩΠΠ
ΟΟΣΣ

   
   ΚΚ

ΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ     ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ

ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ
Ηγετική Ηγετική 

τεχνογνωσίατεχνογνωσία
στη Μεσογειακή στη Μεσογειακή 
ΙχθυοκαλλιέργειαΙχθυοκαλλιέργεια

Οι στόχοι μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πολλοί αλλά το σπουδαιότερο είναι να  μπορούν
να  προσδιοριστούν με ιεραρχικό τρόπο έχοντας ως  βάση την κοινωνία, την ικανοποίηση
των αναγκών/επιθυμιών των ανθρώπων που συμμετέχουν και φυσικά και το περιβάλλον
ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη επιτυχία. Έτσι και ο ΝΗΡΕΑΣ έχει θέσει
τους στόχους αλλά και τις δεσμεύσεις για ένα καλύτερο και αειφόρο μέλλον και ανάπτυξη
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ΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ



Επιμέρους στόχοι του ΝΗΡΕΑ

• Να παραμείνουμε, διεθνώς, πρωτοπόροι στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας 
και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση.

• Να αυξήσουμε την παραγωγή των προϊόντων και να προωθήσουμε νέα.
• Να δώσουμε έμφαση στην καθετοποίηση της παραγωγής και στην επίτευξη 

προστιθέμενης αξίας.
• Να σεβόμαστε το περιβάλλον.
• Να ενισχύουμε την παραγωγικότητα – αποδοτικότητα, προς όφελος των μετόχων μας.
• Να εγκαθιδρύουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στους καταναλωτές, στους μετόχους, 

και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μέσα από τον καθορισμό επιχειρησιακού σχεδίου
και μακροπρόθεσμων στόχων.

• Να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις προκλήσεις και απαιτήσεις της εσωτερικής 
και παγκόσμιας αγοράς.

• Να επιδιώκουμε την καθαρότητα στη δομή, στη λειτουργία και 
στην παραγωγή της εταιρείας.

Η Αποστολή μας

Η παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας, 

υγιεινής και ασφάλειας 
για τον 

πελάτη - καταναλωτή
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OI AΞΙΕΣ ΜΑΣ



Οι αξίες σε μια εταιρεία είναι που οδηγούν την κουλτούρα της εταιρείας και τις προτεραι-
ότητές της και προσφέρουν το έδαφος ώστε να  λαμβάνονται οι σωστές  αποφάσεις.
Η εταιρεία 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 κα-
ταναλωτή, μεριμνώντας για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Οι αξίες που διέπουν την εταιρεία μας :

� Επένδυση στη γνώση
� ►Ομαδική εργασία, ταχύτητα, συνεργασία και δέσμευση για το αποτέλεσμα
� ►Καθοδήγηση μέσω παραδείγματος
� ►Συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας.

� Δεσμεύσεις έναντι τρίτων
� ►Επιχειρηματική ηθική και συνέπεια.
� ►Ικανοποίηση των πελατών μας και συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές 

που έχουν τις ίδιες αξίες και τα ίδια πρότυπα εργασίας με εμάς.
� ►Επικοινωνία με μετόχους και επενδυτές.
� ►Επίτευξη Επιχειρηματικών Στόχων με δεοντολογικό τρόπο
� ►Ηγεσία και επαγγελματική υπεροχή

� Συνεχής Βελτίωση
� ►Ενθάρρυνση της καινοτομίας, των νέων ιδεών και πρωτοβουλιών 
� ►Επαγγελματική ικανοποίηση-εξέλιξη των ανθρώπων της εταιρείας και

εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής.
� ►Περιβαλλοντική ευθύνη: ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν τις

επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον

� Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη
� ►Παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων μας με τον πιο

φιλικό για το περιβάλλον τρόπο.
� ►Προτεραιότητα στην ασφαλή εργασία σεβόμενοι όλες τις ειδικότητες

των εργαζομένων
� ►Δέσμευση για την εξέλιξη της βιώσιμης ανάπτυξης
� ►Προσήλωση στην ποιότητα 

� Αξία στους συμ-μετόχους 
� ►Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες τους 
� ►Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα
� ►Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία 
� ►Διατήρηση αξιοπιστίας και ακέραιης εικόνας της εταιρείας 
� ►Χειρισμός με σωστό και έγκυρο τρόπο διαχείριση κρίσεων 
� ►Ευαισθητοποίηση σε οικονομικά ασθενέστερους φορείς 

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 εργαζομένων της προς πελάτες προμηθευτές και
λοιπούς συνεργάτες.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ



Από συστάσεώς του, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις
διαχρονικές αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς του, οπου-
δήποτε και αν αυτή πραγματώνεται.

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

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εφαρμογή των νόμων και η τήρηση όλων των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν
από αυτούς, αποτελούν βασική αρχή του Ομίλου για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του,
είτε αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Η συμμόρφωση στη νο-
μοθεσία αποτελεί παράγοντα πρόληψης επιχειρηματικών κινδύνων και σημαντικό εχέγγυο
χρηστής διοίκησης.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων
γραμμών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και
εστιάζουν κυρίως στην πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των
αρμοδίων αρχών για κάθε ουσιαστικό ζήτημα που αφορά σημαντικές εξελίξεις ή οικονομικά
στοιχεία και στην προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μετόχων.
Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητές μας,
πλέον της τήρησης των υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα μας
διότι έτσι εξασφαλίζεται η ζητούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης
προς την εταιρεία

ΘΕΜΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ο Όμιλος έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο της μεσογειακής  ιχθυοκαλλιέργειας
πρωτεύοντας πάντα με πρακτικές θεμιτού ανταγωνισμού.
Τα σημαντικά «όπλα» μας στον στίβο της διεθνούς ελεύθερης αγοράς είναι η σταθερή προ-
σπάθεια για την ικανοποίηση των πελατών μας και η αξιοπιστία στις συναλλαγές μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΝΗΡΕΥΣ επιζητά και επιβραβεύει κάθε επιστημονική ή τεχνική καινοτομία που μπορεί να
αποφέρει μείωση κόστους και ανάπτυξη στον κλάδο της εν γένει, έχοντας ωστόσο πάντα ως
κριτήριο εφαρμογής και την θετική επίδραση προς τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από
τις δραστηριότητές της.
Η εξαιρετική συμβατότητα της ιχθυοκαλλιέργειας με το περιβάλλον δεν αποτελεί δεδομένο
εφησυχασμού για τον Όμιλο, αλλά αντίθετα αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το περιβάλλον εργασίας στον Όμιλο είναι ανθρωποκεντρικό. Διαπνέεται 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 μισθολογική εξέλιξή τους μέσα στον Όμιλο, ανεξαρτήτως φύλου, εθνι-
κότητας, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ενώ επίσης έχουν  δικαίωμα να εργά-
ζονται σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Παράλληλα, οι άνθρωποί μας έχουν καθήκον και ευθύνη να συμπεριφέρονται πάντοτε
σύννομα και με ήθος, να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστοι και αρνούμενοι
οποιαδήποτε ανταμοιβή 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 επιπροσθέτως βρίσκονται αναλυτικά  καταγεγραμμένα
στον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας και στον Κανονισμό Εργασίας, όλοι οι εργαζόμενοι
συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φαινομένου κατάχρη-
σης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα συμβάλλουν στην προστασία
της καλής φήμης της εταιρείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα παραπάνω, o κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα και υπο-
χρέωση να αναφέρει στην Διεύθυνση Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων εμπιστευτικά οποι-
ουσδήποτε προβληματισμούς του για τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή μη
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία μέσω ειδικού email codeofcoduct@nireus.com
Τέλος, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να γενικότερα να επιδεικνύουν ευαισθησία σε όλα τα
θέματα των τοπικών κοινωνιών όπου υπάρχει δραστηριότητα του Ομίλου.



Η εταιρεία μας από το 2008 συμμετέχει
στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ υπο-
στηρίζοντας τις 10 αρχές του. Για το λόγο
αυτό τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και
2013 εξέδωσε και επιστολή συμμόρφω-
σης με τις αρχές του Συμφώνου οι οποίες
αναφέρονται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
στην Εργασία, στο Περιβάλλον και ενάντια
στην Διαφθορά.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ

OIKOYMENIKO
ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ

Ο.Η.Ε.



ΑΡΧΗ 1:
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν
και να σέβονται την προστασία των διεθνώς
διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

ΑΡΧΗ 2: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν
ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέ-
κονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.

ΑΡΧΗ 3: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την απο-
τελεσματική 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 κατάργηση της παιδικής ερ-
γασίας.

ΑΡΧΗ 6: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν
την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλή-
ψεις και στην απασχόληση

Η ΝΗΡΕΥΣ δεσμεύεται να υποστηρίζει την
Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του Ο.Η.Ε. και συμμορφώνεται
με την σχετική νομοθεσία (της Ελλάδας και
των χωρών που δραστηριοποιείται). Επίσης,
προτεραιότητα της εταιρείας  είναι ικανο-
ποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της (δυ-
νατότητα εξέλιξης, αξιόλογες απολαβές,
διοργάνωση σεμιναρίων για περαιτέρω εκ-
παίδευση).

Η ΝΗΡΕΥΣ διερευνά τη μη εμπλοκή των
συνεργατών της σε παραβάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων .

Η ΝΗΡΕΥΣ διασφαλίζει την ελευθερία στον
συνδικαλισμό γι’ αυτό και στην εταιρεία
υπάρχουν δύο σωματεία εργαζομένων με το
οποίο η διοίκηση διατηρεί ανοιχτή και συχνή
επικοινωνία.

Εφαρμόζουμε πιστά την νομοθεσία που απο-
κλείει κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υπο-
χρεωτικής  εργασίας.

Η εταιρεία μας δεν υποστηρίζει ούτε ενθαρ-
ρύνει την παιδική εργασία. Αυτό αναφέρεται
και σε μεγάλο αριθμό συμβάσεων με πελάτες
που συνάπτει η εταιρεία.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι το μεγαλύ-
τερό της κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι της και
γι’ αυτό φροντίζει να τους προσφέρει επαγ-
γελματική εξέλιξη και ανάπτυξη μέσω εκπαι-
δεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων καθώς
και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής μέσω ποικίλων εταιρικών πα-
ροχών. Υπάρχει δε πλήρης συμμόρφωση με
την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΑΡΧΗ7: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν
προληπτική προσέγγιση ως προς τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις.

ΑΡΧΗ 8: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περι-
βαλλοντικής υπευθυνότητας

ΑΡΧΗ 9: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν
την ανάπτυξη και την διάδοση τεχνολογιών
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

ΑΡΧΗ 10: 
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε
κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομέ-
νου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Η ΝΗΡΕΥΣ παρακολουθεί τις περιβαλλοντι-
κές επιδόσεις όλων των μονάδων της. 

Η ΝΗΡΕΥΣ προωθεί την ανακύκλωση  και
συμμορφώνεται στη περιβαλλοντική νομοθε-
σία,  αποτρέπει την μόλυνση των θαλάσσιων
και παράκτιων εγκαταστάσεων και  διατηρεί
την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος
που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις της.

Η ΝΗΡΕΥΣ παρέχει την κατάλληλη περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση στους υπαλλήλους της
και συνεργάζεται με τρίτα μέρη για την προ-
ώθηση κοινών περιβαλλοντικών σκοπών.
Επίσης προσφέρουμε τις εγκαταστάσεις μας
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για την πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών τους.

Η εταιρεία μας είναι ενάντια σε κάθε μορφή
διαφθοράς (π.χ. δωροδοκία, ξέπλυμα χρήμα-
τος, ανυπακοή στους νόμους, εκβιασμός κ.α.). 
Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες αγοράς που διέ-
πουν την λειτουργία της Δ/νσης Προμηθειών
μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρεωτική
λήψη τουλάχιστον 3 προσφορών από διαφο-
ρετικούς προμηθευτές. Οι προσφορές αξιο-
λογούνται και υπογράφονται από όλα τα μέλη
της Διοίκησης πριν να πραγματοποιηθεί η
προμήθεια. Υπάρχει επίσης κατάλογος εγκε-
κριμένων προμηθευτών της εταιρείας.
Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχον-
ται ετησίως από πολυεθνική ελεγκτική εται-
ρεία και τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι
πραγματοποιούνται σε όλα τα τμήματα από
την Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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Ο Όμιλος έχει καθιερώσει σαν πολιτική του τη συστηματική επίτευξη και διατήρηση υψη-
λών προτύπων ποιότητας, που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των πελατών και της κεί-
μενης νομοθεσία.
Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης και η τή-
ρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν δέσμευση της διοίκησης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους προηγούμενους σκοπούς,
καθοδηγούμενος από την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και με σκοπό την διατήρηση
της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι καταναλωτές στα προϊόντα του, ο Όμιλος έχει θέσει
τους παρακάτω Ποιοτικούς και Περιβαλλοντικούς στόχους.

Στόχοι του Ομίλου ως προς την Ποιότητα 
και την Ασφάλεια Τροφίμων: 
►Η συμμόρφωση με τις νομικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια 

και την υγιεινή των παραγόμενων ιχθυηρών. 
�►Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τον Όμιλο 

στους πελάτες του.
►Η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την παραγωγή και διάθεση

προϊόντων, με σταθερό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την ασφάλεια 
των παραγόμενων ιχθυηρών.

►Η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων, σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς όρους 
των συμβάσεων.

►Η ελαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων 
►Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
►Η εστίαση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση 

της ποιότητας εργασίας τους.
►Η προσαρμογή των προμηθευτών στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές και 

στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που θέτει η εταιρία.
�►Η συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των παραπόνων πελατών, προσωπικού 

και συνεργατών.
►Η συστηματική παρακολούθηση της διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προσδοκίες των πελατών και 
τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά.

►Η παραγωγή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων καθώς και η χρήση 
μη γεννητικά τροποποιημένων οργανισμών στις τροφές



Στόχοι του Ομίλου ως προς το Περιβάλλον
και τη Βιοποικιλότητα :
►Να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά το σχεδιασμό 

και την λήψη αποφάσεων
►Η πρόληψη της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες της ιχθυοκαλλιέργειας     

καθώς και τις υποστηρικτικές της δραστηριότητες
►Η σωστή και συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων ως προς τις περιβαλλοντικές 

πτυχές της δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας
►Η παρακολούθηση και η μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στις παραγωγικές 

και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του Ομίλου 
►Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
►Η διατήρηση της ποιότητας  του θαλασσινού νερού, του πυθμένα και της

βιοποικιλότητας στον θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει τόσο τις υπάρχουσες 
μονάδες όσο και καινούργιες 

►Η σωστή διαχείριση με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο των στερεών αποβλήτων 
που προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες 

►Η προώθηση της ανακύκλωσης υλικών 
►Η σωστή διαχείριση του θαλασσινού νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

γόνου και την εκτροφή ιχθύων
►Η σωστή χρήση φυσικών πόρων
►Η συνεχής αναβάθμιση της αισθητικής εμφάνισης των εγκαταστάσεων
►Η συνεργασία με τρίτους για την επίτευξη κοινών περιβαλλοντικών στόχων

Ο όμιλος Νηρεύς εφαρμόζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, του περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας
και της ασφάλειας των λειτουργιών. Εκτός από το Global G.A.P., επιπλέον είναι πιστοποι-
ημένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 (HACCP), ISO
14001:2004 και BRC Global Standards (Βρετανικού Συνδέσμου Λιανεμπορίου). 

Πιστοποίηση BIO
Το 2013, ο Όμιλος εμπλούτισε τη γκάμα επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων με την πα-
ραγωγή ψαριών βιολογικής καλλιέργειας BIO.
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Σχεδιασμός - Ουσιαστικότητα Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο σχεδιασμός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έγινε ακoλουθώντας μια μεθο-
δολογία ‘χαρτογράφησης των διαδικασιών’ (Process Mapping). Το πρώτο βήμα είναι μία πε-
ριγραφή της κάθε παραγωγικής διαδικασίας και στη συνέχεια καταγράφονται για κάθε μία
από αυτές, αναλυτικά όλα τα εισερχόμενα (πχ. πρώτες ύλες, υποδομές, περιβάλλον) και όλα
τα εξερχόμενα (παραγόμενο προϊόν, υγρά και στερεά απόβλητα κλπ). Δεδομένου ότι μια "πε-
ριβαλλοντική πτυχή" ορίζεται ως "στοιχείο ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπι-
δράσει με το περιβάλλον" (ISO, 2004), θεωρούμε κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο ως
περιβαλλοντική πτυχή ή παράμετρος της δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Στη συνέχεια, οι περιβαλλοντικοί παράμετροι αξιολογούνται για την επίπτωση που μπορούν
να έχουν στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εμφάνισης και το μέγεθός
τους. Η αξιολόγηση τεκμηριώνεται με βάση τη Διεθνή βιβλιογραφία, τη Νομοθεσία και την
εμπειρία προηγούμενων ετών. Οι παράμετροι που αξιολογούνται ως σημαντικές γίνονται
αντικείμενα περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε
έτος ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ουσιαστικότητα των εφαρμοζόμε-
νων περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Παρακολούθηση Ποιότητας Θαλασσινού Νερού
Για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, μεγάλο βάρος δίνεται στην
αρχική επιλογή της θέσης μιας πλωτής μονάδας εκτροφής. Συντάσσονται αναλυτικές με-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα ρεύματα της περιοχής,
τα βάθη και υπολογίζεται ποια είναι η «φέρουσα ικανότητα» μιας μονάδας ώστε να μην
υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Οι υπολογισμοί βασίζονται
σε ερευνητικά έργα και μελέτες ετών. Επίσης, πιστοποιείται από εξωτερικό ανεξάρτητο
φορέα πως δεν υπάρχουν στο βυθό λιβάδια Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica) ενδημικό
είδος της Μεσογείου. Τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνια είναι από τα σημαντικότερα οι-
κοσυστήματα της Μεσογείου, λειτουργούν ως δάση, προστατεύοντας το βυθό από τη διά-
βρωση και διατηρούν την οικολογική ισορροπία.
Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν στα νερά εκτροφής 350 φυσικοχημικές και 680 μικρο-
βιολογικές αναλύσεις. 
Οι φυσικοχημικές αναλύσεις αφορούν βαρέα μέταλλα, υδράργυρο, υπολείμματα φυτοφαρ-
μάκων και θρεπτικά άλατα, και οι μικροβιολογικές είναι ΟΜΧ (Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα),
Total Coliforms, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Fecal streptococci, Clo-
stridium perfringens, Pseudomonas, Fecal coliforms.
Επειδή η εκτροφή γίνεται σε ανοιχτά εκτεθειμένα συστήματα στο θαλάσσιο χώρο, οι προ-



αναφερόμενες αναλύσεις εξυπηρετούν δυο σκοπούς, την παρακολούθηση της ποιότητας
των νερών εκτροφής για τη διασφάλιση της ευζωϊας των εκτρεφόμενων πληθυσμών και
την προστασία τους από εξωτερικές επιμολύνσεις αλλά και την παρακολούθηση της περι-
βαλλοντικής επίπτωσης της ίδιας της δραστηριότητας εκτροφής.
Λόγω έλλειψης απόλυτων περιβαλλοντικών δεικτών για τη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια, η
περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι μία συνεχόμενη διαδικασία η οποία έχει στηθεί βα-
σιζόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία και σε συνεργασία με ερευνητικούς και πανεπιστημια-
κούς φορείς. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης επαναξιολογούνται
κάθε έτος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Παράλληλα με τους χημικούς και μικροβιολογικούς δείκτες, παρακολουθείται και η βιο-
ποικιλότητα στο βυθό κάτω από τις μονάδες εκτροφής και τα αποτελέσματα αξιολογούνται
με τον ίδιο τρόπο. 

Παρακολούθηση Παραμέτρων Υγρών Αποβλήτων
Ξεχωρίζουμε δυο κατηγορίες υγρών αποβλήτων ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία:
θαλασσινό νερό στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και γλυκό νερό στις μονάδες συσκευα-
σίας και μεταποίησης ιχθυηρών. 
Η πλειοψηφία των ιχθυογεννητικών σταθμών λειτουργεί με σύστημα “flow through”
όπου αντλείται θαλασσινό νερό από τη θάλασσα, επεξεργάζεται για την αποφυγή μετα-
φοράς παθογόνων οργανισμών από το ανοιχτό θαλάσσιο περιβάλλον, διασχίζει τμήματα
του σταθμού,  περνά από μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια επι-
στρέφει στη θάλασσα. 
Τα υγρά απόβλητα από τις μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης ιχθυηρών επεξεργάζον-
ται σε ειδικά σχεδιασμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού.
Όλα τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται ως προς το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο
(BOD), το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), το ολικό
άζωτο και το ολικό φώσφορο μέσω εργαστηριακών αναλύσεων οι οποίες υλοποιούνται
και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Σκοπός
των αναλύσεων είναι να διασφαλίζεται πως δεν θα μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές ιδιό-
τητες του τελικού τους αποδέκτη (θάλασσα, αποχετευτικά δίκτυα). Το 2013 υλοποιήθηκαν
800 αναλύσεις σε υγρά απόβλητα. 
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Κατανάλωση φυσικών πόρων
Η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον των ψα-
ριών, στη θάλασσα. Η πίεση που ασκεί η δραστηριότητα στους φυσικούς πόρους δεν αξιο-
λογείται με τα συμβατικά «κατανάλωση ενέργειας και νερού», αλλά με τις ποσότητες
άγριων ιχθυηρών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφής με την οποία ταΐ-
ζονται οι εκτρεφόμενοι πληθυσμοί. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα
για τη μείωση των ποσοστών ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων προερχόμενα από άγρια ψάρια
που χρησιμοποίει για την παραγωγή ιχθυοτροφών.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποσοστά ιχθυαλεύρων, ιχθυελαίων,
υποπροϊόντων σόγιας και υποπροϊόντων σολομού που μπαίνουν στη σύσταση των ιχθυο-
τροφών τα 4 τελευταία χρόνια.

Στα 4 τελευταία διαγράμματα, απεικονίζονται κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για τις
πρώτες ύλες των ιχθυοτροφών, πολύ σημαντικά για τον προσδιορισμό της αειφορίας της
δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας, σε σχέση με τα άγρια ιχθυοαποθέματα.
Με την αύξηση του ποσοστού Ά υλών που προέρχονται από καλλιέργειες σε συνδυασμό με
την αύξηση του ποσοστού Ά υλών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μει-
ώνεται σημαντικά η πίεση που ασκείται από την ιχθυοκαλλιέργεια στους ωκεανούς με πα-
ράλληλη αύξηση των διαθέσιμων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων.

Ένας επόμενος σημαντικός στόχος που επιδιώκει η Νηρεύς, είναι το 70% των προμηθευό-
μενων ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων να είναι πιστοποιημένα IFFO RS (Certification Pro-
gramme for the Responsible Supply of Fishmeal and Fish Oil)



Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Ο μεγαλύτερος όγκος αποβλήτων που παράγονται από την διαδικασία εκτροφής αποτελεί-
ται από πλαστικά σακιά ιχθυοτροφής τα οποία συγκεντρώνονται και αποστέλλονται για
ανακύκλωση. Το τελικό παραγόμενο προϊόν συσκευάζεται σε ιχθυοκιβώτια από διογκω-
μένη πολυστερίνη. Οι απαιτήσεις του προϊόντος σε θερμοκρασία και υγρασία δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια στην επιλογή του υλικού συσκευασίας, ωστόσο η εταιρεία σε συνεργασία
με τους προμηθευτές της, αναζητά και δοκιμάζει εναλλακτικές συσκευασίες. 
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράμματα Ανακύκλωσης που έχουν ανα-
πτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε μικρότερα προγράμματα που αναπτύσσει η
ίδια. Τα προγράμματα επαναξιολογούνται και η εταιρεία είναι πάντα σε εγρήγορση για ανα-
ζήτηση υλικών και συνεργατών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της.
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►Τα ιχθυοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τις ενδοεταιρικές μετακινήσεις έχουν 
μειωθεί σχεδόν στο μισό τα τελευταία χρόνια. Το 2013 δόθηκαν 48 τόνοι 
για ανακύκλωση. 

►Το 2013, συλλέχθηκαν 4,5 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 Κεντρικά 
Γραφεία και δίνονται για ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση σε 
εγκεκριμένους υπεργολάβους. 

►Οι φορητές μπαταρίες που παραδόθηκαν στους φορείς διαχείρισης ΑΦΗΣ και 
ΣΥΔΕΣΥΣ, έφτασαν τα 1.058 κιλά.

►Ο παλαιός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι λάμπες φθορίου 
συγκεντρώνονται και διατίθενται στους φορείς Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και 
Φωτοκύκλωση αντίστοιχα. Μέσα στο 2013 δόθηκαν για ανακύκλωση στους 
αντίστοιχους φορείς διαχείρισης 1000 λαμπτήρες και 44 τεμάχια ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

►Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια συγκεντρώνονται σε ειδικά διαμορφωμένους 
περιέκτες και συλλέγονται από τον φορέα διαχείρισης ΕΛΤΕΠΕ. Το 2012, οι 
ποσότητες που συγκεντρώθηκαν στα παραγωγικά κέντρα της εταιρείας 
έφτασαν τα 5.000 λίτρα.

►Τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια του εργαστηρίου φυσικοχημικών αναλύσεων 
παραδίδονται στον προμηθευτή ο οποίος έχει αναπτύξει δίκτυο για την συλλογή 
και την αξιοποίηση των υλικών που παράγουν. 

►Από τα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, 
προκύπτουν σημαντικές ποσότητες σιδήρου οι οποίες διατίθενται για 
ανακύκλωση σε εγκεκριμένους υπεργολάβους. Το 2013 δόθηκαν για 
ανακύκλωση ή/και αξιοποίηση 5,5 τόνοι πλαστικά από πλωτές εγκαταστάσεις 
και 45 τόνοι σίδερα.

Διαχείριση υποπροϊόντων παραγωγής
Το σύνολο των υποπροϊόντων της μεταποίησης αξιοποιείται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς για την διαχείριση παραπροϊόντων ιχθυηρών. Τα εντόσθια και τα κεφάλια απο-
στέλλονται σε εκτροφέα γουνοφόρων ζώων ο οποίος τα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή τροφής. Τα υποπροϊόντα των μονάδων εκτροφής ψαριών αποτεφρώνονται σε κτη-
νιατρικό κλίβανο της εταιρείας ή σε συνεργαζόμενες 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 Πανε-
πιστημιακή Κοινότητα.  

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών εκτρο-
φής κοινοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση στις Αρμόδιες Υπηρεσίες, σε μορφή ανα-
λυτικής έκθεσης.

Στελέχη του Ομίλου συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια που οργανώνονται από διακεκριμέ-
νους Πανεπιστημιακούς με θέμα την αλληλεπίδραση της ιχθυοκαλλιέργειας και του περι-
βάλλοντος. Παράλληλα, τα ίδια αυτά στελέχη είναι μέλη και της Γνωμοδοτικής
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών.

Επίσης, το 2013 η εταιρεία συνεργάστηκε με το Monterey Bay Aquarium, μία αμερικάνικη
ΜΚΟ η οποία έχει αναπτύξει το πρόγραμμα “Seafood Watch”. Το πρόγραμμα αυτό είναι μία
επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας των υδατο-
καλλιεργειών. Ανέπτυξαν ένα σύστημα βαθμολόγησης με ποσοτικοποιημένους δείκτες αει-
φορίας και για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούν πραγματικά στοιχεία και όπου αυτά δεν
υπάρχουν ή δεν είναι εύκολα μετρήσιμα, παίρνουν στοιχεία από την παγκόσμια επιστημο-
νική βιβλιογραφία. Η συνεργασία είχε αντικείμενο την τεκμηρίωση της αξιολόγησης για τη
τσιπούρα και το λαυράκι μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.  
Με βάση τις αξιολογήσεις, η Monterey Bay εκδίδει οδηγούς που απευθύνονται στους κατα-
ναλωτές με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσουν για να στρέφονται προς τις βιώσιμες πηγές
θαλασσινών προϊόντων.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«…..Σε κάποια φάση της ζωής μου φοβόμουν τα αεροπλάνα. Κατάφερα και το
ξεπέρασα ζητώντας από τους πιλότους να καθίσω μαζί τους στο πιλοτήριο.
Συνιστώ λοιπόν στους μανιώδεις ψαροφάγους που έχουν ενδοιασμούς για τα
ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών να πάνε να δουν πώς αναπτύσσονται. Θα εντυ-
πωσιαστούν ευχάριστα από τον σύγχρονο τρόπο καλλιέργειας, ο οποίος ξεκινά
από τον ιχθυογεννητικό σταθμό όπου παράγονται τα αβγά και τα ιχθύδια. Σε
αυτόν αναπτύσσεται με ειδική και επιστημονικά προωθημένη τεχνολογία (το
ζωντανό!) φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν, που είναι η τροφή των πρώιμων
σταδίων της ζωής τους….»

Νίκος Σ. Μάργαρης.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Δ/ντης του Ελληνικού National Geographic
Δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ



Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και
Ερευνητικούς φορείς

Σημαντική ερευνητική συνεργασία ξεκίνησε με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Δια-
τροφής και Διαιτολογίας. Το έργο αποτελεί την τρίτη φάση της σημαντικής έρευνας που
έχει ξεκινήσει η εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας με ιδιαίτερα
διατροφικά χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα έχει συνολικό
προϋπολογισμό 80.000€, ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το τέλος του 2013. 

Πρόγραμμα προϋπολογισμού 21.000€ για τον έλεγχο καταλοίπων και την πραγματοποί-
ηση αυτοελέγχων σε προϊόντα της εταιρίας. Διερεύνηση για πιθανές επιδράσεις στα
προϊόντα από άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες).
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Εργαστήριο Ανα-
λυτικής Χημείας.

Συνεχίστηκε και για το έτος 2013 η συνεργασία με το Νορβηγικό ερευνητικό κέντρο AK-
VAFORSK Genetics Center AS για την γενετική επιλογή γεννητόρων τσιπούρας και λαβρα-
κιού, ετήσιου προϋπολογισμού 100.000€. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα από την εξέλιξη
του προγράμματος γεννητικής επιλογής έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται και στα πα-
ραγωγικά αποτελέσματα της εταιρίας. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



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

EN ISO 9001:2008 
No: 01010082

για το Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας

για το Σύστημα 
Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

EN ISO 22000:2005
No: 07010040

για το Σύστημα 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 
Τροφίμων

BRC 
(British Retail Consortium) 

Global Standard 
για την Ασφάλεια 

Τροφίμων.

Εταιρικό πρόθεμα GS1: 5202957

GS1 
για την 

κωδικοποίηση 
προϊόντων, 
υπηρεσιών 
και θέσεων

GLOBAL G.A.P 
Το 2012 Ο Νηρέας πιστοποιήθηκε σύμφωνα την νέα έκδοση 4.0 του προτύπου GLOBALG.A.P για Υδα-
τοκαλλιέργειες. που είναι το αποτέλεσμα τετραετούς έρευνας και επεκτείνει, για πρώτη φορά, τη
πιστοποίηση GLOBAL G.A.P στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας. 
Το εν λόγω πρότυπο είναι ειδικά σχεδιασμένο για γεωργικά προϊόντα και διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα
καλλιεργούνται με υπευθυνότητα 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 περισσότερα από 200 προαπαιτούμενα που αφορούν την ποιότητα και την ασφά-
λεια των τροφίμων, την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων, την ασφάλεια των εργαζομένων, τη φρον-
τίδα για το περιβάλλον και το οικοσύστημα. Το GLOBALG.A.P είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες.
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στόχοι που τοποθετήθηκαν στις αρχές του 2013 επιτεύχθη-
καν. Σκοπός μας ήταν η εναρμόνιση του κυκλώματος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τις
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι άξονες που κινηθήκαμε είναι οι ακόλουθοι:

1. Ενίσχυση των αρχών της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης 
ανά κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. ("Κρίκοι Προμήθειας" εννοούμε τη σύνδεση του αι-   
τούντος, του αγοραστή, του πιθανού ενδιάμεσου παρόχου και της ομάδας εκτέλεσης του 
έργου).

2. Συστηματοποίηση και ανάπτυξη δεικτών μέτρησης που καταγράφουν το βαθμό και το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των επιμέρους λειτουργιών του εφοδιαστικού κυκλώματος.

3. Ενσωμάτωση στους κρίκους προμήθειας, ενέργειες ενίσχυσης και επιλογής 
προμηθευτών από τις τοπικές κοινωνίες. 

Αναλυτικά ανά άξονα δράσης οι ενέργειες 
που εκτελέστηκαν το 2013 είναι: 

1.Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα 
Έχοντας θεσπίσει από τα μέσα του 2011, τις αρχές του near shoring και lean supply chain,
το 2013 διακινήσαμε 7.000 tn νωπών αλιευμάτων από τα συσκευαστήρια του ομίλου προς
διάφορους εξαγωγικούς προορισμούς στην Ευρώπη και την Ρωσία. Ο συγκεκριμένος
όγκος εμπορευμάτων μεταφέρθηκε στα σημεία παράδοσης των πελατών απευθείας
χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβαση στα Κέντρα Διανομής του Ομίλου, συμβάλλοντας
με αυτό τον τρόπο στη συνεχή μείωση των αδρανών χιλιομέτρων που εκτελούν τα ιδιό-
κτητα αυτοκίνητα του Ομίλου ή οι συνεργάτες τους. Με το τρόπο αυτό διανύθηκαν συνο-
λικά 53.880 χλμ  λιγότερα. Στα μέσα του 2012 υλοποιήθηκε η εγκατάσταση ενός
συστήματος πλοήγησης, δρομολόγησης και παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων
ενώ το 2013 επεκτάθηκε και στην εφαρμογή της σε επιλεγμένους μεταφορείς που δια-
κινούν το 33% του συνολικού εξαγώμενου όγκου του Ομίλου. 
Η εφαρμογή αυτή μας βοήθησε να αποτυπώσουμε ξεκάθαρα το όφελος το οποίο είχε ήδη
αρχίσει να φαίνεται από το 2012:
-Μείωση στις ώρες των αναμμένων μηχανών εν στάση η οποία οδήγησε σε μείωση της μέσης
μηνιαίας καύσης. Επίσης επιτεύχθηκε ανάλογη μείωση του  πετρελαίου κατά 45%. 
-Βελτίωση/μείωση στα διανυθέντα μηνιαία χιλιόμετρα ανά όχημα κατά 350χλμ. Αντιστοιχί-
ζοντας τις διαδρομές, τους πελάτες, τα σημεία φόρτωσης και τις μέσες πληρότητες των
αυτοκινήτων το συνολικό όφελος που προέκυψε από την καλύτερη δρομολόγηση της συλ-
λογής και παράδοσης παραγγελιών ήταν 17.000 χλμ ετησίως.



2. Ασφάλεια σε όλες τις επιμέρους λειτουργίες 
του εφοδιαστικού κυκλώματος

Το 2013, εφαρμόστηκαν μηναίοι δείκτες παρακαλούθησης και ελέγχου βασικών αρχών και
κανόνων ασφαλείας που διέπουν το κύκλωμα εφοδιασμού. Για το λόγο αυτό διανεμήθηκαν
σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι κανόνες καθώς και οι διαδικασίες που θα
πρέπει να εφαρμόζονται στα ακόλουθα κυκλώματα:
• Παραλαβές και Φορτώσεις Εμπορευμάτων / Προϊόντων 
• Διαχείριση εμπορευμάτων στα Κέντρα Διανομής. 
• Συντήρηση και επισκευές κτηρίων και μηχνημάτων 
• Κριτήρια επιλογής προμηθευτών. Στα κριτήρια έχουν ενσωματωθεί όλοι οι κανόνες που
θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των προμηθευτών αλλά και την τήρηση της ασφάλειας
όχι μόνο των εργαζομένων του Νηρέα αλλά και των ίδιων των προμηθευτών. 

Αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μηδενικά ατυχήματα  στο σύνολο των διανυθέντων χιλιομέτρων
στους Ευρωπαϊκούς δρόμους, όπως επίσης και μηδενικές παραβάσεις κανόνων ασφαλείας. 

3.Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών 
Αν και η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο του κυκλώματος της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, το 2013 και στα πλαίσια της φιλοσοφίας του near shoring επιλέχθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν μόνο επιλεγμένοι τοπικοί προμηθευτές παροχής μεταφορικού έργου,
ενισχύοντας έτσι την παρουσία μας στις κοινότητες του Αστακού, της Χίου, της Άρτας, της
Πρέβεζας, της Ηγουμενίτσας καθώς και της Βόρειας και Νότιας Εύβοιας 
Οι περιοχές αυτές αποτελούν το 85% των σημείων παραγωγής του Νηρέα και για αυτές
τις περιοχές οι επιλεγμένοι μεταφορείς, είτε ξηρού φορτίου, είτε μεταφοράς τροφών
από τα εργοστάσια Αρτάκης και Πάτρας, είτε νωπών αλιευμάτων έχουν ως έδρα τις
ανάλογες περιοχές. 

58

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ



Στόχοι 2014 

Οι στόχοι για το 2014 ακολουθούν τους κύριους δομικούς άξονες στα πλαίσια τα οποία ανα-
πτύσσεται η εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία χρόνια:
• Ενίσχυση της πράσινης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Ασφάλεια. Συνεχίζει και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
• Αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας του κυκλώματος, χωρίς
ωστόσο να επηρεάζονται οι  βασικές αρχές εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Έτσι, το 2014 θέλοντας να συνεχίσουμε την μείωση των διανυθέντων χιλιομέτρων, θα ενι-
σχυθεί η λειτουργία του Κέντρου Διανομής στην περιοχή του Αστακού, (έργο που τέθηκε
σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2013) με ταυτόχρονη μείωση των άλλων δύο κέν-
τρων διανομής της Πάτρας και της Αθήνας. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο
βαθμό το Κέντρο Διανομής της Ιταλίας, στο Μιλάνο, ώστε να πλησιάσουμε πιο κοντά στα
σημεία παράδοσης των πελατών μας (Ιταλία και Βόρεια Ευρώπη). Ο συγκεκριμένος σχε-
διασμός θα οδηγήσει σε μια μείωση κατά 70.000 χιλιόμετρα ετησίως.  

Στους στόχους για το 2014 έχουν τεθεί οι μηδενικές στάσεις οχημάτων με αναμμένη μη-
χανή τόσο για Φ.Ι.Χ όσο και για τα οχήματα των συνεργατών μας που υποστηρίζονται από
το σύστημα παρακολούθησης στόλου μέσω GPS. 

Επιπλέον συνεχίζει και παραμένει ο στόχος των μηδενικών ατυχημάτων ενώ έχουν ήδη
δοθεί οι κατάλληλες επισημάνσεις και υποδείξεις στους συνεργαζόμενους μεταφορείς για
αυστηρή τήρηση των κανόνων μας (μηδενικές οδικές παραβάσεις και μηδενικά ατυχήματα). 

Τέλος έχει ζητηθεί και υλοποιείται η αντικατάσταση των παλαιών τύπων φορτηγών με
νέων για μειωμένη κατανάλωση πετρελαίου. 

«……..Όποιος λοιπόν επισκεφθεί τους ιχθυοκλωβούς στη θάλασσα   και
υπάρχουν αρκετοί σε όλη σχεδόν την Ελλάδα   διαπιστώνει τον τρόπο με
τον οποίο αναπτύσσονται σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον τα ψάρια των
ιχθυοτροφείων. .....»

Νίκος Σ. Μάργαρης.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Δ/ντης του Ελληνικού National Geographic
Δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ
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Η λειτουργία της Δ/νσης Προμηθειών διέπεται από διαδικασίες εγκεκριμένες από την Δι-
οίκηση της εταιρείας οι οποίες ελέγχονται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές καθώς και
από τους ελεγκτές των πιστοποιημένων προτύπων (ISO, BRC κ.α.). 

Η πολιτική προμηθειών του Ομίλου Νηρέα απαιτεί αξιολόγηση των προμηθευτών μας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό πέρα από τις παραδοσιακές πτυχές της προσφοράς του κόστους,
την ποιότητα και συνέπεια και είναι εναρμονισμένη με τον κώδικα αξιών 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 υπευθυνότητα, 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 ακεραιότητας, του κύρους και 
της αξιοπρέπειας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο ανήκουν, με σεβασμό στα συμ-
φέροντα των καταναλωτών.

• Διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
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 προμηθευτών όπου δρα-
στηριοποιείται, με γνώμονα τις ανάγκες της επιχείρησης και 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 ανάμεσα στα μέρη. Για
το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται επισκέψεις τουλάχιστον μία φορά ετησίως στους βα-
σικούς προμηθευτές.
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Η KEGOagri είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Επι-
χειρηματικής Ζωικής Παραγωγής κατέχοντας ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων και προϊόντων και ειδικότερα στους τομείς της Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας
και των Μηρυκαστικών, καθώς και στη Βιομηχανία Ζωοτροφών.

Το στρατηγικό όραμα της εταιρίας είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξέλιξη της
παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τομέα, μέσω της συνεχούς έρευνας και ανά-
πτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δυναμική της KEGOagri στηρίζεται στην ανάπτυξη αποκλειστικών συνεργασιών με τους
παγκόσμιους ηγέτες παραγωγής γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρμάκων, προϊόν-
των βιοπροστασίας και εξοπλισμών μονάδων.

Η KEGOagri καλύπτει τις ανάγκες για όλα τα είδη των παραγωγικών ζώων με μια ευρεία
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και τους παρέχει τη δυνατότητα να παράγουν τρόφιμα
υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Στο υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο εργοστάσιο της Νηρεύς, με διεθνή πιστοποίηση EN ISO
9001:2008 & EN ISO 22000:2005(HACCP) παράγονται προϊόντα διατροφής ζώων με δυνα-
τότητες ευελιξίας για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων και την προσαρμογή των
προϊόντων στις ανάγκες του κάθε πελάτη χαρακτηρίζοντας την κουλτούρα της  KEGOagri
πλήρως πελατοκεντρική. 

Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα και εξειδικευμένες γνώσεις
και σε συνδυασμό με μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, η KEGOagri παρέχει τη
δυνατότητα στον καταναλωτή να παραχθούν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να συνδυάζει
υψηλή ποιότητα με χαμηλότερο δυνατό κόστος.

H οικονομική κρίση συνοδεύεται  από ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως η διείσδυση σε  αγορές
όπως αυτή της Τουρκίας, των Βαλκανικών χωρών καθώς και σε χώρες της Β. Αφρικής,
όπως αυτή της Τυνησίας.  Οι αυστηρότερες προδιαγραφές που τίθενται από την Ε.Ε. αυξά-
νουν τη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα και ενισχύουν το ρόλο της τεχνογνωσίας και των
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς.



Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι χρηματοοικονομικές  πιέσεις αντισταθμίζονται από
την τάση που επικρατεί για επιστροφή των νέων στην κτηνοτροφία και της  αγροτικής πα-
ραγωγής εν γένει, καθώς και την ζήτηση για εξειδικευμένες αγορές της ζωικής παραγωγής
οι οποίες αποτελούν την μέγιστη πρόκληση για ανάπτυξη, στο μέλλον.

Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι:

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην αγελαδοτροφία μέσω αναπαραγωγικών προ-
γραμμάτων επιλογής.
Η 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.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ σε θέματα διατροφής από εξει-
δικευμένους διατροφολόγους, αναπαραγωγής, διαχείρισης, κτηνιατρικής και υγιεινής στους
παραγωγούς, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Παρασκευάζει προϊόντα διατροφής για όλα τα είδη των ζώων, που παράγονται στο υπερ-
σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο της Νηρεύς, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα διεθνή πρό-
τυπα EN ISO 9001:2008 & EN ISO 22000:2005 (HACCP) για τις διεργασίες σχεδιασμού,
προμηθειών, παραγωγής, πωλήσεων και ποιοτικού ελέγχου.
Διαθέτει διατροφικά προϊόντα εισαγωγής από τις εταιρίες Lactalis, Lallemand, Suomen
Rehu, Aveve και APC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η KEGOagri αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανοικοδόμηση και τον εξοπλισμό εργοστασίων
ζωοτροφών σε συνεργασία με την Amandus Kahl.
Διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα σταυλισμού και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτρο-
φικές μονάδες, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εταιρίες Roxell, Fancom, Munters, Nedap.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διαθέτει κατ’αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά τα προϊόντα βιοπροστασίας της DU-
PONT, 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 εξωτερικό και έχοντας
σαν βάση την επιτυχημένη της εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, προσανατολίζεται
σε διείσδυση σε αγορές όπως αυτή της Τουρκίας και των Βαλκανικών χωρών καθώς και
σε χώρες της Β.Αφρικής, όπως αυτή της Τυνησίας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του product portfolio και στοχεύοντας στην προσφορά  αντα-
γωνιστικών τιμών στους πελάτες της σε συνδυασμό με άριστα προϊόντα, η KEGOagri  προ-
χώρησε σε αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της ENHALOR, Κίνα, στην
Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τις Βαλκανικές Χώρες και τις χώρες της Β.Αφρικής. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ προς τους 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ του κλάδου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Ημερίδα ενημέρωσης αγελαδοτρόφων σε συνεργασία με την ALTA GENETICS
Οι αγελαδοτρόφοι εκπαιδεύτηκαν από ειδικούς επιστήμονες της ALTA GENETICS σε θέματα
γενετικής βελτίωσης των αγελάδων με στόχο τη βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής. 
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Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξειδικεύεται στην παραγωγή τεχνο-
λογικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας που καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και αυτές των παραγωγών Μεσογειακής
ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως. Xαρακτηρίζεται ως μία από τις ισχυρότερες εταιρίες του
κλάδου του εξοπλισμού των ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο, έχοντας κερδίσει την εμ-
πιστοσύνη 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 ιχθυογεννητι-
κών σταθμών, μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας και μονάδων εκτροφής ψαριών. 

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

Η ΠΡΩΤΕΥΣ οραματίζεται να διατηρήσει την ισχυρή θέση στον τομέα του εξοπλισμού των
ιχθυοκαλλιεργειών και να παίξει ηγετικό ρόλο σε όλη τη Μεσόγειο, παρέχοντας ολοκλη-
ρωμένα και καινοτόμα πρωτοποριακά συστήματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση
του κόστους στις επιχειρήσεις του κλάδου, έτσι ώστε οι παραγωγοί να απευθύνονται στην
Πρωτεύς για κάθε τους ανάγκη, πεπεισμένοι για τις ιδανικές λύσεις που θα βρουν.

H ΠΡΩΤΕΥΣ στηρίζεται στην βαθιά εμπειρία που έχει αποκομίσει από την ίδρυση της ιχ-
θυοκαλλιέργειας στη χώρα μας, μέχρι σήμερα.  Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, με
εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι
πρωτοποριακές διαδικασίες παραγωγής σε συνδυασμό με τα άριστα υλικά και τεχνικές,
προσθέτουν στην εταιρία υπεραξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και διαφορο-
ποίηση από τον ανταγωνισμό.



Η μεγαλύτερη ευκαιρία για ανάπτυξη αφορά την αλλαγή των συνηθειών της αγοράς,  μέσω
των νέων τεχνολογιών. Να δημιουργηθούν νέες ανάγκες για μεγαλύτερη παραγωγικότητα
και ασφάλεια παραγωγής ιχθύων και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Leasing για την
επένδυση σε καινοτόμες λύσεις χωρίς την αναγκαιότητα κεφαλαίων.  Η καινοτομία σε Υπη-
ρεσίες και σε μεταφορά know-how καθώς και η μεταφορά γνώσης σε νέες αναδυόμενες
αγορές θα σηματοδοτήσουν νέες προκλήσεις στην ιχθυοκαλλιέργεια τα επόμενα χρόνια.

Η απειλή που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρία προέρχεται από το οικονομικό περιβάλλον
και ειδικότερα από την εκτεταμένη ύφεση.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
►Δίχτυα συμβατικά, ενισχυμένα, καθώς και κατασκευασμένα από Dyneema
►Δίχτυα  για τόνους
►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 εταιρία στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση της εξαγωγικής της δραστηριότητας τόσο
στις αγορές που ήδη κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς, όσο και σε αγορές με μεγάλες προ-
οπτικές ανάπτυξης, όπως τις χώρες της Β.Αφρικής και τις Αραβικές Χώρες. 
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Έρευνα και Ανάπτυξη

Η ΠΡΩΤΕΥΣ πρωτοπορεί και δίνει οριστικές λύσεις στο πρόβλημα της ρύπανσης του περι-
βάλλοντος που επιβαρύνεται με την εκτεταμένη χρήση του anti-fouling:

Α)  Η συνεργασία με την ολλανδική εταιρία ΜICANTI επικεντρώνεται στην έρευνα για την
αντικατάσταση του anti-fouling με την ειδική επεξεργασία THORN-D, με στόχο να προσφέρει
στους σύγχρονους παραγωγούς προϊόντα με χαμηλό κόστος συντήρησης και καθαρισμού.
Οι πρώτες δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το project μεταφέρθηκε σε μονάδα με
μεγαλύτερες απαιτήσεις, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στο τέλος του 2014
να συμπεριλαμβάνουν αντίξοες και απαιτητικές παραγωγικές διαδικασίες. 

Β)  Λύση για την αντικατάσταση της χρήσης του anti-fouling, δίνει ο πρωτοποριακός σχε-
διασμός του ρομποτικού μηχανήματος της MPI, ROBOT CLEANER, το οποίο επιτυγχάνει κα-
θαρισμό των διχτυών, μέσα στο νερό, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις φθορές των
διχτυών και το κόστος των εργατικών.

Με στόχο την ορθή πρακτική διαχείρισης των αλιευμάτων, η ΠΡΩΤΕΥΣ έχει ξεκινήσει,
σε συνεργασία με την εταιρία ACE AQUATEC, τη δοκιμή εξοπλισμού stunner (animal wel-
fare). Η χρήση του επιφέρει ακαριαία θανάτωση με μηδενική επιβάρυνση των ψαριών
με στρες και ταυτόχρονα διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του προϊόντος που θα πα-
ραδοθεί στον καταναλωτή.
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ILKNAK
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H Ilknak ιδρύθηκε το 1996 και είναι θυγατρική του ομίλου ΝΗΡΕΑ από το 2005 και η MIRA-
MAR ιδρύθηκε το 2007 και είναι θυγατρική του ομίλου ΝΗΡΕΑ από το 2007.

H Ilknak & η Miramar παράγουν και εμπορεύονται μεγάλη ποικιλία ψαριών Μεσογειακής ιχ-
θυοκαλλιέργειας εξαιρετικής ποιότητας, που αποστέλλονται σε όλο το κόσμο, καθώς και
γόνο τσιπούρας και λαβρακίου υψηλής ποιότητας και υγείας.

Έχουν καθετοποιημένη παραγωγή οπότε αυτό είναι ένα βασικό σημείο διαφοροποίησης
από άλλες εταιρείες. Ο ιχθυογεννητικός σταθμός, οι μονάδες πάχυνσης και το συσκευα-
στήριο προσφέρουν πλήρη ιχνηλασιμότητα, έλεγχο και αποδοτικότητα για όλη τη διαδικα-
σία της παραγωγής. Αυτό εγγυάται συνεπή, αξιόπιστη προσφορά ψαριών υψηλής ποιότητας
σε ανταγωνιστικές τιμές όλο το χρόνο.

Ο γόνος της εταιρείας εγγυάται να βελτιστοποιήσει την απόδοση των ιχθυοκαλλιερ-
γειών, διότι αναπτύσσεται μέσω του προγράμματος γενετικής επιλογής της εταιρείας
Νηρεύς.

Τα ψάρια των εταιρειών καλύπτουν τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών πελατών, διότι
εκτρέφονται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και προσφέρουν φρε-
σκότερη ποιότητα. Ο ιχθυογεννητικός μας σταθμός, οι μονάδες πάχυνσης και το συσκευα-
στήριο είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα BRC, IFS, Global G.A.P., ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000 και OHSAS 18001.

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 πλη-
ρωμή εταιρικού φόρου.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Αντιλαμβανόμαστε ότι η δραστηριότητα μας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και έχουμε
δεσμευτεί να βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα της παραγωγής μας, προκειμένου
να παράγουμε προϊόντα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Για αυτό το λόγο επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας και του
εξοπλισμού μας και παίρνουμε πρωτοβουλίες για να αυξάνουμε την ασφάλεια των δραστη-
ριοτήτων μας και να παρακολουθούμε τον αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον.

«……..Το ψάρι της ιχθυοκαλλιέργειας είναι πιο φρέσκο από το «φρέσκο»
καθώς συνήθως σε 24 ώρες βρίσκεται στο πιάτο μας. Ένα στοιχείο που δια-
φοροποιεί τα δύο αλιεύματα είναι και ο τρόπος θανάτωσης…..»

Νίκος Σ. Μάργαρης.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Δ/ντης του Ελληνικού National Geographic.
Δημοσιεύθηκε στο mytikaspress.blogspot



Το 2011 ολοκληρώσαμε εξαετές πρόγραμμα ανακαίνισης, το οποίο εκσυγχρόνισε και ανα-
βάθμισε πλήρως τον ιχθυογεννητικό μας σταθμό. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τα αυστηρό-
τερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για όλες μας τις δραστηριότητες, από τον
προγραμματισμό της παραγωγής μέχρι την τελική διανομή των προϊόντων μας.

Για την Ilknak και τη Miramar η εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει ότι είναι επιχειρήσεις
που είναι φιλικές για το περιβάλλον, ωφέλιμες για την κοινωνία και οικονομικά βιώσιμες.

Διεξάγουν τις δραστηριότητες του με τρόπο που καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες αλλά
και επιτρέπουν την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Επειδή η ευθύνη για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εταίρους μας είναι πολύ σημαν-
τική για μας, έχουμε συμπεριλάβει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις Βασικές Αρχές μας.

Η Αποστολή μας
Παράγουμε νόστιμα, υγιεινά θαλασσινά προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία και προσιτές
τιμές, που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, και καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας
που προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας.

Οι Βασικές Αξίες μας
• Αναπτύσσουμε υγιείς, μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίες με τους πελάτες μας
• Διατηρούμε ένα ασφαλές και ανταποδοτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενούς μας
• Είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι απέναντι στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Μέριμνα για τη κοινωνία
H Ilknak & η Miramar είναι αναπόσπαστο μέρος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λει-
τουργούμε και στηρίζουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους.
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Η Ilknak είναι ο μεγαλύτερος και προτιμητέος εργοδότης στο Denizkoy, Dikili, όπου βρί-
σκονται οι εγκαταστάσεις μας. Απασχολούμε 76 άτομα μόνιμο προσωπικό και 15 άτομα
εποχιακό και περιβάλλουμε τους εργαζόμενούς μας με φροντίδα και εμπιστοσύνη ως ανα-
πόσπαστο τμήμα της αξίας της εταιρείας μας. Επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και κα-
τάρτισή τους, δίνοντας έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

Στηρίζουμε την τοπική οικονομία, προτιμώντας τα τοπικά καταστήματα και υπηρεσίες, και
συνεισφέρουμε οικονομικά στις τοπικές αθλητικές ομάδες, στις αρχές και στα σχολεία.

Στηρίζουμε την οικονομία της χώρας με τους φόρους μας, τα τέλη για άδειες, τα ενοίκια
για θαλάσσιους χώρους και τις εξαγωγές μας, οι οποίες συμβάλλουν στην εισαγωγή συναλ-
λάγματος και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας προσφέροντας τους προϊόντα υψηλών προδιαγραφών
και προστιθέμενης αξίας.

Και πάνω απ' όλα, συμβάλουμε με τα προϊόντα μας στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία.
Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πηγών και παρέ-
χουν υγιεινή διατροφή σε προσιτές τιμές που αποτελεί - από μόνη της - ένα σημαντικό στοι-
χείο της οικονομικής ανάπτυξης.

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και την κο-
ρυφαία τεχνογνωσία της Νηρεύς, οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για γόνο υψηλής ποι-
ότητας και φρέσκα ψάρια σε μια πλήρη γκάμα μεγεθών και συσκευασιών.
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Η Predomar είναι η Ισπανική θυγατρική του ομίλου ΝΗΡΕΑ, του μεγαλύτερου παραγωγού
ψαριών Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Το 2007 εξαγοράστηκε από τον όμιλο ΝΗΡΕΑ, το μεγαλύτερο παραγωγό Μεσογειακών ψα-
ριών με κορυφαία τεχνογνωσία στην αναπαραγωγή και εκτροφή ψαριών.

Η Predomar διαθέτει και λειτουργεί μονάδα προπάχυνσης στην περιοχή Carboneras κοντά
στην Almeria. Η μονάδα παραλαμβάνει γόνο Νηρέα και τον μεγαλώνει σε μεγέθη 10 γραμ.
για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς.

Ο γόνος μας αναπτύσσεται με το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης του Νηρέα και ξεκινά τη
ζωή του φυσικά σε κρυστάλλινα καθαρά νερά, διότι η μονάδα μας βρίσκεται δίπλα στο Cabo
de Gata, τη μεγαλύτερη προστατευόμενη παράκτια περιοχή της Ανδαλουσίας.

Το 2008 επεκταθήκαμε στην παραγωγή και διάθεση φρέσκου λαβρακίου και τσιπούρας σε
εμπορεύσιμα μεγέθη. Τα ψάρια παράγονται στο San Pedro Del Pinatar (100 χλμ. βόρεια από
τη μονάδα προ-πάχυνσης) και διατίθενται νωπά στην αγορά της Ιβηρικής.

Τόσο ο γόνος μας όσο και τα ψάρια μας είναι διαθέσιμα για παράδοση όλο το χρόνο. Μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες των πλέον απαιτητικών πελατών διότι εκτρέφονται σε συνθήκες
κοντά στις φυσικές, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και την κορυφαία τε-
χνογνωσία του Νηρέα.

Η Αποστολή μας
Παράγουμε νόστιμα, υγιεινά θαλασσινά προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία και προσιτές
τιμές, που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, και καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας
που δημιουργούν υπεραξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας.

Οι Βασικές Αξίες μας

• Αναπτύσσουμε υγιείς, μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίες με τους πελάτες μας
• Διατηρούμε ένα ασφαλές και ανταποδοτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενούς μας
• Είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι απέναντι στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις μας λειτουργούν με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφά-
λειας και είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 για Ποιότητα
και Περιβαλλοντική Διαχείριση.



• Μονάδα προπάχυνσης
Διαθέτουμε και λειτουργούμε σύγχρονη μονάδα προ-πάχυνσης στο Carboneras, κοντά στην
Almeria. Η μονάδα μας ακολουθεί όλα τα πρότυπα της τοπικής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας
για αειφόρες πρακτικές αλιείας.
Επειδή η μονάδα βρίσκεται δίπλα στο φυσικό πάρκο του Cabo de Gata, ο γόνος μας μεγα-
λώνει σε φυσικά καθαρό νερό. Το πάρκο είναι η μεγαλύτερη προστατευμένη παράκτια πε-
ριοχή της Ανδαλουσίας και η μοναδική περιοχή της Ευρώπης που έχει το ζεστό κλίμα της
ερήμου.
Η εκτροφή του γόνου πιο κοντά στη φύση του τον βοηθά στην αρχική του ανάπτυξη και
αυτό αποτελεί ένα έξτρα πλεονέκτημα που μεταφέρεται στους πελάτες μας.

• Μονάδα πάχυνσης
Παράγουμε φρέσκα τσιπούρα και λαβράκι εμπορεύσιμου μεγέθους σε φάρμα ανοιχτής θα-
λάσσης που βρίσκεται στο San Pedro Del Pinatar, 100 χλμ. βόρεια της Almeria.
Η φάρμα μας έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.000 τόνων και είμαστε σε διαδικασία
επέκτασής της.

Η μονάδα βρίσκεται σε δυνατά ρεύματα ώστε τα ψάρια να κολυμπούν σε άφθονο θαλασσινό
νερό. Η ανάπτυξή τους σε συνθήκες κοντά στις φυσικές εξασφαλίζει και την εξαιρετική
τους ποιότητα.
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Ποιότητα
Στόχος μας είναι πάντα να προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα στους πελάτες μας που δη-
μιουργούν υπεραξία για τις επιχειρήσεις τους.

Επειδή είμαστε θυγατρική του ομίλου ΝΗΡΕΑ, ελέγχουμε την παραγωγική διαδικασία από
την αναπαραγωγή μέχρι την πώληση. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε πλήρη ιχνηλα-
σιμότητα, έλεγχο και αξιόπιστη διάθεση ψαριών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές
τιμές όλο το χρόνο - βασικό σημείο διαφοροποίησης από άλλες εταιρείες.
Ακολουθούμε τις αυστηρότερες βιομηχανικές προδιαγραφές και έχουμε πιστοποιηθεί σύμ-
φωνα με τα πρότυπα των ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών ISO για την Ποιότητα και το
Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης.

Πιστοποιητικά
Η Predomar είναι πιστοποιημένη τόσο για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων, όσο
και για την περιβαλλοντική διαχείριση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το ISO 9001:2008 είναι το παγκόσμιο πρότυπο για την εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Τα πρότυπα διαχείρισης
ποιότητας έχουν καθορισθεί από τον ISO (Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Το ISO 14001:2004καθορίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και βοηθά τους οργανισμούς να
βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Τα
πρότυπα που καθορίζονται από τον ISO (Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης).
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Ο Όμιλος ΝΗΡΕΑ τον Δεκέμβριο του 2013 απασχολούσε 1.065 άτομα στην Ελλάδα. Στον
όμιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι ο κύριος όγκος του δυναμικού του, απα-
σχολούνται και εργαζόμενοι με ποικίλες ειδικότητες λόγω του αντικειμένου της εργασίας:

● ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 93
● ΒΙΟΛΟΓΟΙ 4
● ΓΕΩΠΟΝΟΙ 7
● ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 4
● ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
● ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
● ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 1
● ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
● ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 3
● ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
● ΛΟΓΙΣΤΕΣ 41
● ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 16
● ΔΥΤΕΣ 86
● ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ- ΝΑΥΤΕΣ 5
● ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 54
● ΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 41
● ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ   9
● ΙΧΘΥΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ.441

Λόγω της μεγάλης διασποράς των υποκαταστημάτων της εταιρείας ο Όμιλος μας είναι στις
περισσότερες περιοχές ο μεγαλύτερος και ο προτιμητέος εργοδότης. Η επιλογή του προ-
σωπικού γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς διακρίσεις φύλου και ηλικίας, βάσει τυ-
πικών και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται και με προσωπική
συνέντευξη. Στην επαρχία δε, προτιμούνται εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρ-
χει, εγκεκριμένη από την Διοίκηση της εταιρείας, διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων η
οποία τηρείται απαρέγκλιτα από όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας.



Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Η εταιρεία μας, εξαιτίας και του αντικειμένου της εργασίας της που λαμβάνει
χώρα κυρίως στην θάλασσα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγι-
εινής και ασφάλειας. 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις της γίνονται τακτικά επισκέψεις από ιατρούς εργα-
σίας και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι των εργαζομένων καθώς και πιστοποιητικά
καταλληλότητας.
Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται και οι επισκέψεις από τους τεχνι-
κούς ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και
εκπαιδεύουν τους εργαζομένους στην χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
Όλοι οι εργαζόμενοι στους ιχθυοκλωβούς φορούν υποχρεωτικά ειδικά σωσίβια
κατάλληλα  για εργασία στις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Το 2013 είχαμε (σε σύνολο 1.065 εργαζομένων) 8 ελαφρά εργατικά ατυχήματα,
ποσοστό που είναι ιδιαίτερα χαμηλό λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εται-
ρείας και της μεγάλης διασποράς των εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα. Τα εργα-
τικά ατυχήματα αποτελούν δείκτη στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των
προϊσταμένων των υποκαταστημάτων μας. 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλον-
τος  για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, θεσπίστηκε το Μάιο μια δια-
δικασία εντύπων μηνιαίας αναφοράς σε σχέση με θέματα υγιεινής ασφάλειας και
λοιπών διοικητικών θεμάτων που αφορούν την κάθε εγκατάσταση του Ομίλου
μας είτε είναι θαλάσσια μονάδα, ιχθυογεννητικός , είτε συσκευαστήριο , είτε ερ-
γοστάσιο.
Το μηνιαίο αυτό έντυπο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο κάθε εγκατάστασης
με την εποπτεία προϊσταμένου και διαβιβάζεται μέσω e-mail στη Διεύθυνση Νο-
μικών και Εταιρικών θεμάτων η οποία έχει και την ευθύνη να ενημερώσει άλλες
Διευθύνσεις εφόσον απαιτείται.
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ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεταπτυχιακό Λογιστικής κ 
Χρηματοοικονομικής (3η περίοδος) 1 36 4/3-11/4
Implementing Microsoft SQL Server 1 24 11/3-14/3
Postgraduate diploma in Marketing 1 36 8/3-20/4
Ολες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 4 7 09/03/14
Implementing Intergration services 1 24 1/4-4/4
Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 26 5/4-20/4
Implementing and Maintening Reporting
services 1 24 15/4-19/4
Αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
σύμφωνα με το νέο Νόμο 4093/2012 13 12 8-16/5
Εκπαίδευση περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 140001 24 8 13/05/13
Penetration testing &Ethical haching 1 12 25-26/6
Καθεστώς αδειών στα πλαίσια της 
εργατικής νομοθεσίας 3 6 16/07/13
Υγιεινή &Ασφάλεια τροφίμων HACCP(ΚΟΡΩΠΙ)21 14 16/7-23/7
Data mining με χρήση του πακέτου R 2 30 29/7-3/8
Υγιεινή &Ασφάλεια τροφίμων HACCP
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 2 14 29/07/13
Ηλεκτρονικό τελωνείο 2 8 27/11/2014
Αλλαγές στη Φορολογία εισοδήματος 9 15 3/12-16/12
Σύνταξη και ανάλυση ταμειακών ροών 
με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 3 12 16/12-17/12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2013
Το 2013 συνεχίστηκε η έμφαση σε προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης προσωπικού
με  πιο ευρεία γνώση και εξειδίκευση στις θέσεις εργασίας τους.
Οι εκπαιδευτικοί φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε ήταν:
● Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
● Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για τα 

«MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Chartered postgraduate Diploma in Marketing» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Εκπαίδευση και ανάπτυξη για θέματα φορολογικά

Το Μάρτιο, ύστερα από τις αλλαγές των νέων νόμων που ψηφίστηκαν με το νέο
Μνημόνιο ΙΙΙ και τις τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας 8 ωρών
που αφορούσαν τις αλλαγές αυτές, με συμμετέχοντες από το τμήμα της Μισθο-
δοσίας.
Επιπρόσθετα,  κρίθηκε απαραίτητη η εκπαίδευση των  φορολογικών  σεμιναρίων
«Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και Νομικών προσώπων σύμ-
φωνα με το Ν.4172/2013» καθώς και του Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης συ-
ναλλαγών  με την συμμετοχή 15 συνολικά ατόμων από τα τμήματα της
Οικονομικής Διεύθυνσης.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές των λογιστικών αρχών, στελέχη της Οικονομικής
Δ/νσης συμμετείχαν σε εκπαίδευση 10 ωρών το Δεκέμβρη με θέμα τη «Σύνταξη
και Ανάλυση των Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοι-
κονομικής Αναφοράς». Στο σεμινάριο έγινε παρουσίαση των διατάξεων που αφο-
ρούν τις ενοποιημένες ταμειακές ροές με ανάπτυξη πρακτικών παραδειγμάτων
καθώς και την επίδραση των προτύπων στην κατάσταση των ταμειακών ροών.

Το Νοέμβρη συμμετείχαν εργαζόμενοι σε σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών και θέμα
«Ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών και δηλώσεων» με ανα-
λύσεις στην τελωνειακή νομοθεσία και των τελωνειακών υποχρεώσεων των
συναλλασσόμενων που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.



Εκπαίδευση για θέματα περιβάλλοντος, 
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
Ο σεβασμός για το περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη δια-
τήρηση των ισορροπιών στη φύση είναι βασικός στόχος της επιχείρησης.
Το Μάιο πραγματοποιήθηκε στα υποκαταστήματά  μας στη Χίο ενδοεταιρική εκπαίδευση
διάρκειας 8 ωρών για θέματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 140001 όπου συζητήθηκαν
όλα τα οφέλη της εφαρμογής του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου για την επιχείρηση
και το περιβάλλον.

Το σύστημα αυτό είναι ένας συνεχής κύκλος οργάνωσης, εφαρμογής, αναθεώρησης και βελ-
τίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 25 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και αναπτύχθηκαν
τα παρακάτω:
● ανάλυση και καταγραφή των περιβαλλοντικών πλευρών που συνδέονται 

με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
● καθορισμός μιας κατάλληλης πολιτικής για το περιβάλλον που θα περιλαμβάνει 

και δέσμευση για την πρόληψη της ρύπανσης
● προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων και των περιβαλλοντικών πλευρών 

που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της επιχείρησης.
● δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων για την προστασία  

του περιβάλλοντος με σαφείς αρμοδιότητες και υπευθυνότητες.
● παρότρυνση για περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε όλες τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης από την απόκτηση α' υλών έως τη διακίνηση προϊόντων.
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Τον Ιούνιο συμμετείχε στέλεχος σε ημερίδα «Corporate Waste & Recycling Con-
ference» όπου παρουσιάστηκαν όλα τα καινοτομικά επιτεύγματα που προωθούν
την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της
κλιματικής προστασίας με συνακόλουθα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονο-
μικά οφέλη.
Η θεματολογία αναπτύχθηκε πάνω στους εξής βασικούς πυλώνες αναφοράς:
� Πλάνο πρόληψης των αποβλήτων-μετατόπιση από τη διαχείριση 

αποβλήτων στη διαχείριση πόρων.
� Πρωτοβουλίες κλιματικής προστασίας “on the way to 2020”
� Διαχείριση των υδάτινων πόρων και επεξεργασίας των λυμάτων.

Στα πλαίσια εκπαίδευσης προσωπικού, πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά μας
γραφεία στη Δ/νση Μεταποίησης και Διακίνησης καθώς και στο νέο μας συσκευα-
στήριο στο υποκατάστημά μας στην Ηγουμενίτσα, σεμινάρια ενημέρωσης του
προσωπικού για την «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» HACCP. 
Τα σεμινάρια διεξήχθησαν τον Ιούλιο στο Κορωπί με τη συμμετοχή 25 ατόμων
διαφόρων ειδικοτήτων όπως εργάτες στη μεταποίηση, τεχνολόγοι τροφίμων,
ιχθυολόγοι , οδηγοί, διάρκειας  14 ωρών με πιστοποιημένο εισηγητή σε θέματα
υγιεινής και ασφάλειας στα τρόφιμα.

Η ανάλογη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε επίσης τον Ιούλιο στο νέο Συσκευα-
στήριο στη Νέα Σελεύκεια στην Ηγουμενίτσα, με τη συμμετοχή 14 ατόμων.

Στις θεματικές των εκπαιδεύσεων αναπτύχθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν
την ανάπτυξη των βακτηρίων, οι κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων, η ατομική
υγεία και υγιεινή των εργαζομένων όπως επίσης και για την υγιεινή κατά την
παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών και τέλος τον καθαρισμό και απο-
λύμανση των χώρων, των επιφανειών, του εξοπλισμού και των σκευών που χρη-
σιμοποιούνται.



Εκπαίδευση και ανάπτυξη για θέματα ΙΤ
Σε εξειδικευμένα σεμινάρια πληροφορικής  της Microsoft συμμετείχαν άτομα από τη Διεύ-
θυνση Πληροφορικής τον Απρίλιο διάρκειας 58 ωρών, όπου υλοποιήθηκαν από εισηγητές με
πολυετή εμπειρία επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι πιστοποιήσεων
MCT (Microsoft Certified trainer) MCTS (Microsoft Certified technology specialist) κ.α.
Επίσης, τον Ιούνιο συμμετείχαν σε εκπαίδευση «Penetration testing- Vulnerability scanning &
ethical hacking» και αφορούσε ενημέρωση και πρόληψη για την ασφάλεια δικτύου και συστη-
μάτων. Παράλληλα τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα εκπαίδευση «Data mining με
χρήση του στατιστικού πακέτου R» για την εφαρμογή στην εξέλιξη του μοντέλου ανάλυσης-
πρόβλεψης των πωλήσεων καθώς και των εμπορικών μεγεθών εξαλίευσης ανά κλωβό.

Επιπλέον ενισχύθηκαν οι συμμετοχές σε συνέδρια με διάφορες θεματολογίες όπως:

● “CEO FORUM 2013”  τον Μάρτιο από την “Boussias Communications” για τιςΣτρατηγικές
αλλαγές Supermarket και προμηθευτών στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος.

● “LARVI 2013 “τον Σεπτέμβριο στο Βέλγιο με θεματολογία που αφορούσε  την παραγωγη
των Ιχθυογεννητικών σταθμών  την επισήμανση των προβλημάτων και προτάσεις 
αντιμετώπισης για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

● “Corporate waste & Recycling conference” τον Ιούνιο από την “Boussias Conferences” όπου  
αναδείχθηκαν τα καινοτομικά επιτεύγματα που προωθούν την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της κλιματικής προστασίας, με 
συνακόλουθα περιβαλλοντικά , κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
● “4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων “τον Ιούλιο από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος 

με αναφορά στις Νέες τάσεις και διεθνείς προοπτικές στο χώρο των πωλήσεων.
● “Η ανθρώπινη διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας” τον Οκτώβριο από το 

“Supply chain institute” καθώς και το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics τον 
Νοέμβριο με αναφορά στην καινοτομία και στρατηγική της Δ/νσης Logistics.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 25 θεματολογίες εκπαιδεύσεων,
στα κεντρικά γραφεία και στην περιφέρεια με συμμετοχή 121 εργαζομένων,   διάρκειας
552 ωρών  και αξίας 31.669€.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μάιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση ISO για  τα θέ-
ματα εκπαίδευσης των εργαζομένων του Ομίλου.

Συγκεκριμένες θεματολογίες εκπαιδεύσεων  που πραγματοποιήθηκαν συμμορφώνονται
απόλυτα με τις απαιτήσεις των 3 προτύπων ISO 9001, BRC και ISO 140001.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κατανομή κατά φύλο
2011             2012          2013

Άντρες 76,22%           76%           75,5%
Γυναίκες 23,78% 24%           24,5%

Κατανομή κατά ηλικία
2011 2012 2013

20 έως 30                 14,38%               14%                11,4%
31 έως 40              37,58%              38%                32,8%   
41 έως  50          31,93%              32%                37,5%
> 50                     16,11%              16%                18,2%

Εργατικά ατυχήματα
2011 2012 2013

Ποσοστό εργατικών ατυχημάτων  0,7% 1,45%            0,7%
Εργατικά ατυχήματα 8 15                   8
Ελαφρά 8 15 8
Βαριά 0 0                    0
Θανατηφόρα 0 0 0



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 διαδι-
κασίες λειτουργίας της. 
Στην Νηρεύς εφαρμόζεται από το 2009 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης βάσει ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται κάθε χρονιά σύμφωνα με τους στρατηγικούς
στόχους της εταιρείας και κοινοποιούνται στους εργαζόμενους. 
Πρόκειται για μια εταιρική διαδικασία που βοηθά στην αναγνώριση των σημείων που θα μπο-
ρούσαν να βελτιωθούν στον κάθε εργαζόμενο αλλά και στην ανταμοιβή της απόδοσης με αξιο-
κρατικά κριτήρια. Παράλληλα, προωθεί το συνεχή διάλογο, την καθοδήγηση, τον κοινό
σχεδιασμό και τη σωστή διάγνωση των αναγκών των ανθρώπων που απασχολούνται στην επι-
χείρηση.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός Συστήματος Αξιολόγησης είναι:
● Κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων των εργαζομένων και δυνατότητα 

πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισής τους.
● Αντικειμενικότητα στην κατανόηση της συμβολής κάθε εργαζόμενου 

στην ανάπτυξη της εταιρείας.
● Διαμόρφωση ενός αντικειμενικού και δίκαιου πλαισίου για τη μέτρηση της 

απόδοσης και ανταμοιβής των εργαζομένων
● Δημιουργία καλύτερου εργασιακού κλίματος το οποίο με τη σειρά του οδηγεί 

σε βελτιωμένη απόδοση τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και ατόμου.
● Κατανόηση σε βάθος της εργασιακής κουλτούρας η οποία είναι βασισμένη σε αξίες, 

με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Είναι μια συνεχής διαδικασία που διαρκεί όλο το χρόνο
(Κύκλος διοίκησης της απόδοσης, εικόνα 1)

εικόνα 1
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Το σύστημα Διοίκησης της απόδοσης ακολουθείται από τις παραμέτρους:  
(Εικόνα 2)

● Στόχοι
● Πρότυπα απόδοσης και Συμπεριφοράς

Η θέσπιση των στόχων ουσιαστικά δημιουργεί μια τροχιά πάνω στην οποία κι-
νείται ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ένα στόχο που πρέπει να
πετύχει κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Τα πρότυπα απόδοσης και συμπεριφοράς αποτελούν συμπεριφορές που οδηγούν
τους εργαζόμενους σε εξαίρετη απόδοση στους ρόλους τους, είναι ο καταλύτης
επίτευξης των στόχων και καθορίστηκαν με βάση τη στρατηγική και τις προτε-
ραιότητες του Ομίλου καθώς και τις υπάρχουσες αξίες.

εικόνα 2

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης συνδέεται με το σύστημα αμοιβών και πα-
ροχών της εταιρείας, με τον σχεδιασμό καριέρας κάθε εργαζόμενου και με το πλάνο
ετήσιας εκπαίδευσης και ανάπτυξης του (με χρονικό ορίζοντα δύο ή τριών ετών).



Παροχές προς τους εργαζομένους.
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). 
Συγκεκριμένα το 2013 εγκρίθηκαν 47 δάνεια για το προσωπικό.
● Δώρο γάμου και δώρο γέννησης παιδιού 

(χρηματικό ποσό 300€ για κάθε περίπτωση).
● Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής για παιδιά εργαζομένων από 6 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 καφέ-εστιατορίου με ειδικές τιμές για το προσωπικό στα 

κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
● Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας.
● Επιπλέον τρεις ημέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.
● Διαδικασία ανάδειξης Υπαλλήλου του μήνα και Υπαλλήλου της χρονιάς.

Κάθε μήνα ο εκλεγείς “Υπάλληλος του μήνα” κερδίζει ηθική και υλική ανταμοιβή 
(δωροεπιταγή από Supermarket της περιοχής του) ως αναγνώριση για την 
εξαιρετική συμπεριφορά και απόδοσή του. Αντίστοιχα, ο Υπάλληλος της χρονιάς 
αναδεικνύεται ύστερα από κλήρωση των 12 Υπαλλήλων που εκλέχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους και η ανταμοιβή του είναι παροχή σε είδος ή 
χρηματικό ποσό αξίας 1500€.
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Αμφίδρομη Επικοινωνία
Στον όμιλο ΝΗΡΕΑ πιστεύουμε ότι η βάση για γερές και υγιείς εργασιακές σχέ-
σεις είναι η αμφίδρομη επικοινωνία, κάτι που ταιριάζει και με την ανθρωποκεν-
τρική κουλτούρα μας. 
Η διοίκηση επικοινωνεί με τους εργαζόμενους δια ζώσης με επισκέψεις στα τοπικά
υποκαταστήματα και με εσωτερικές ανακοινώσεις οι οποίες διανέμονται μέσω του
εσωτερικού mail και αναρτώνται σε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων.
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης
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 αντίληψη τους έτσι ώστε να
αντιμετωπίζεται άμεσα προς όφελος όλων και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Για τον
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική Δ/νση codeofconduct@nireus.com
που απευθύνεται μόνο στη Δ/νση Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων με πλήρη εμ-
πιστευτικότητα.
Επειδή το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών θεμάτων
είναι η επικοινωνία αξίζει να σημειωθεί και η νέα διαδικασία που θεσπίστηκε το
Μάιο για θέματα υγιεινής, ασφάλειας και λοιπών διοικητικών θεμάτων κάθε εγ-
κατάστασης. Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν έντυπα μηνιαίας αναφοράς για θέ-
ματα που αφορούν τις υπηρεσίες Γιατρού εργασίας, Τεχνικού Ασφαλείας, τη
σωστή συμπλήρωση παρουσιολογίου και βιβλίου αδειών προσωπικού, την τή-
ρηση μέτρων ασφαλείας και νόμιμων αδειών σε ισχύ καθώς και έκτακτων συμ-
βάντων που συμπληρώνονται κάθε τέλος του μήνα (εκτός από τα έκτακτα
συμβάντα) από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σε συνεργασία με τον Προϊστά-
μενο και διαβιβάζονται στη Δ/νση Νομικών και Εταιρικών θεμάτων η οποία έχει
και την ευθύνη της ενημέρωσης άλλων Δ/νσεων.



Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής 2013 
Ο Όμιλος όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποίησε  παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής
με θέμα “Ζωγραφίζω ένα όνειρό μου...” με μόνη διαφορά φέτος να δώσει την ευκαιρία σε πε-
ρισσότερα παιδάκια να συμμετάσχουν αυξάνοντας το εύρος ηλικίας από 6 έως 12 χρονών.
Συνολικά συμμετείχαν 40 παιδιά εκ των οποίων οι 7 συμμετοχές ήταν από τις θυγατρικές μας
Ilknak και Predomar.

Τα βραβεία δόθηκαν ως εξής:
1ο Βραβείο
Φωτιάδης Δημήτρης 
από το υποκατάστημα της 
Παλιομαδριά στη Ν.Αρτάκη

2ο βραβείο
Λουλακάκης Κωνσταντίνος 

από το Κορωπί
3ο βραβείο
Evgi Guven 
από το υποκατάστημα της Ilknak

4o βραβείο
Τζα Κατερίνα 

από το Κορωπί
5ο βραβείο 
Κατσάρα Αντωνία 
από το υποκατάστημα στον Όρμο Ξυδιά

6ο βραβείο
Κουσερή Σταματίνα 

από το υποκατάστημα στην Καστέλλα

Σε όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν δόθηκαν δώρα με σύνεργα ζωγραφικής και χρηματικά
έπαθλα  στον 1ο νικητή 500€ και στους υπόλοιπους 5 από 100€ ο καθένας.

Αιμοδοσία
Η αιμοδοσία είναι θεσμός και έχει καθιερωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στη Νηρεύς. Με την προσφορά αίματος των
εθελοντών καθημερινά σώζονται ασθενείς που δε χρει-
άζεται να κάνουν μετάγγιση αίματος. Η εταιρεία διατη-
ρεί τράπεζα αίματος στο Αμαλία Φλέμινγκ στην Αθήνα,
όπου το 2013 προσφέρθηκαν 9 φιάλες αίμα για συγγε-
νείς συναδέλφων, στο Γενικό νοσοκομείο Χίου και στο
νοσοκομείο στο Ρίο όπου συνάδελφοι εθελοντές έχουν
συνδράμει πολλές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
σε ανάγκες συγγενικών τους προσώπων.
Η αιμοδοσία για τον συνάνθρωπο είναι πράξη αγάπης
και απόδειξη ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Η κοινωνική υπευθυνότητα, αποτελεί μόνιμο κεφάλαιο στην διαμόρφωση της στρατηγικής
της ΕΚΕ της ΝΗΡΕΥΣ και των εργαζομένων της. 
Η πορεία της εταιρείας εδώ και 25 χρόνια, χαρακτηρίζεται από υπεύθυνη ανάπτυξη, με δια-
φάνεια και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και ξεχωρίζει για τη συνέπεια και την αξιοπιστία
της. Για όλους εμάς, η υπεύθυνη και συνεπής πολιτική για την κοινωνία και τον άνθρωπο
αποτελεί σταθερή δέσμευση.
Η οικονομική κρίση όμως που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέ-
λεσμα σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο  επαγγελματικό περιβάλλον  το οποίο προσαρμό-
ζεται σε νέα δεδομένα. 
Επιπλέον η δυνατότητα δαπανών για δράσεις ΕΚΕ είναι περιορισμένη και επομένως προ-
τάσσονται δράσεις με παροχή προϊόντων και συμμετοχή των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό κινηθήκαμε κι εμείς το 2013 και πέρα από την ενεργή στήριξη του Ομίλου
στην πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ζωή του τόπου, ενισχύσαμε το πνεύμα του
εθελοντισμού και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις υλοποιήσαμε προγράμματα αλληλεγ-
γύης και ανιδιοτελούς προσφοράς.
Ο δε Όμιλος ανταποκρίθηκε συστηματικά σε αιτήματα για δωρεές ή χορηγίες πολιτιστικών
και κοινωνικών συλλόγων. Επιδίωξη μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτο-
βουλίες και προγράμματα που σέβονται τον συνάνθρωπο, επικεντρώνονται στην ποιότητα
και προστατεύουν το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς για το 2013 και με βάση τους τέσσερις βασικούς
πυλώνες  η ΝΗΡΕΥΣ ενίσχυσε τους παρακάτω φορείς /συμμέτοχους. Ανταποκρινόμενοι
στις απαιτήσεις των καιρών προσφέραμε κυρίως προϊόντα της εταιρείας μας.

Αναλυτικότερα:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΙΛΙΟΝ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ



►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΤΑΜΥΝΕΩΝ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
►ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 
►ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ
►ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
►ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
►ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
►ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
►ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΛΑΞΑ – οικονομική ενίσχυση-

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
►Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
►7ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ
►ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»
►ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
►ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
►ΑΝΑΔΥΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ
►ΓΑΛΗΝΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
►ΙΡΙΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
►ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
►ΘΕΟΦΙΛΟΣ
►ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
►ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
►ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΦΑΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»
►Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ
►ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
►ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
►ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ
►ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΗΣΩΝ
►ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗ
►ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ - προσφορά καθισμάτων και ηλεκτρονικού υπολογιστή -
►ΑΡΤΟΣ & ΔΡΑΣΗ
►ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΩΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.)
►ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
►ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»
►UNISEF ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ)
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►ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
Οικονομική ενίσχυση για ανάπλαση παραλίας - πλατείας του 
ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-

►ΠΡΩΤΗ ΨΑΡΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
►ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ   

«THE NEGOTIATION CHALLENGE” ΑΠΟ ΤΟ ALBA -οικονομική ενίσχυση-
►1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
►ΔΗΜΟΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ - αγορά πετρελαίου -
►ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Ν. ΧΙΟΥ - δίχτυα για γήπεδα-
►ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ -οικονομική ενίσχυση-
►56o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΕ- οικονομική ενίσχυση
►ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ -οικονομική ενίσχυση για αγορά πούλμαν -
►ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΤΟ ΠΛΑΥΤΥΓΙΑΛΙ – Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – 
προσφορά προϊόντων και για τους 50 μαθητές-

►BEST ATHENS – ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ -χορηγός εστίασης-
►ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AEGGE –χορηγός εστίασης-
►7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ -χορηγός εστίασης-
►BETTER LIFE DAY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (χορηγός εστίασης)
►15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -οικονομική ενίσχυση-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
►ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 

Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
►ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ – ΕΥΒΟΙΑ - οικονομική ενίσχυση-
►ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» - ενοικίαση λεωφορείου 

για μεταφορά μαθητών στην παράσταση-
►ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ – οικονομική ενίσχυση-
►ΘΕΣΜΟΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
►ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ - οικονομική ενίσχυση-
►ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΣ 2013» 
►ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - επιχορήγηση έκθεσης τοπικών προϊόντων - 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
►ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΡΟΥΣΗΣ – ΧΙΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ -

οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή σε Μαραθώνιο Rotterdam-
►ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΓΙΑΣ -οικονομική ενίσχυση-
►ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ « ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» -

αντίτιμο για σαράντα συμμετοχές-
►2oς ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΙΟΥ -Μέγας Χορηγός  και συμμετοχή εργαζομένων στον αγώνα-
►THE CORPORATE RELAY RUN -το αντίτιμο συμμετοχής των δρομέων ενίσχυσε 

μέσω της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 10 κοινωφελή σωματεία-
►ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ. ΑΧΑΙΑΣ – οικονομική ενίσχυση



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

►ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ - ΑΙΔΗΨΟΥ
►ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ
►ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

52 κούτες με ρούχα και παπούτσια διανεμήθηκαν στα εξής ιδρύματα:
●Χατζηκυριάκο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
●Caritas Αθήνας - προσφυγικό έργο
●Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
●Ιματιοθήκη Χίου «Άγιος Στέφανος»
►ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

11 κούτες με σχολικά είδη ταξίδεψαν στους εξής προορισμούς:
●Χατζηκυριάκιο ίδρυμα
●Συμμετοχή στην συγκέντρωση ειδών από το ΣΚΑΙ & την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα
●Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου
●Στέγη Θηλέων «Αγ. Αλέξανδρος»
●Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
►ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 40 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ RACE FOR THE CURE 

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΓΙΑ 5η ΧΡΟΝΙΑ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

►ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΝΗΡΕΥΣ ΣΤΟΝ 2ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΧΙΟΥ
►ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΝΗΡΕΥΣ ΣΤΟ THE CORPORATE RELAY RUN - 

σκυταλοδρομία συναδελφικού και φιλανθρωπικού πνεύματος-
►ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ BAZAAR

συγκέντρωση ποσού με το οποίο ενισχύσαμε τους εξής φορείς:
●φιλανθρωπικό σωματείο για παιδιά με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ»
●φιλανθρωπικό σωματείο προστασίας παραμελημένων, ορφανών ή/και άπορων παιδιών 
«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Συνολικά το 2013 προσφέραμε πάνω από 3 τόνους κατεψυγμένα φιλέτα ή φρέσκα
ψάρια, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι. 

Συμμετέχουμε ενεργά και με συνέπεια σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νο-
μοσχεδίων καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν άμεσα τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.96

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ



ΨΑΡΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΔΗΨΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΠΑΡAΔΟΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ RACE FOR THE CURE O ΠΡΩΤΕΡΓAΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝIΟΥ Κ. Μ. ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΟΝ Κ. Ν. ΧΑΒΙΑΡΑ 

ΤΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

THE CORPORATE RELAY RUN ΠΑΣΧΑΛΙΝO BAZAAR 2013 2ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΧΟΛΕIΟ ΡIΓΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΧΟΛΕIΟ ΠΑΛΑΙΟΜAΝΙΝΑΣ

ALBA
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ BRAVO 



Ο θεσμός «BRAVO» 
(www.sustainabilitydialogue.gr)
που οργανώνει το QualityNet Foundation (www.qualitynet.gr)  για πέμπτη συνεχή χρονιά,
δημιουργήθηκε με το όραμα να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο στην ανάπτυξη διαλόγου
και διαβούλευσης μεταξύ επιχειρήσεων και των Κοινωνικών Εταίρων με αφορμή τους δη-
μοσιοποιημένους Απολογισμούς Βιωσιμότητας εφόσον οι Απολογισμοί αποτελούν ένα από
τα σημαντικότερα εργαλεία συνολικής 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 διαλόγου για την
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφόσον αποτυπώνει την άποψη των
Κοινωνικών Εταίρων (stakeholders)  σε ότι αφορά τα βασικά αλλά και τα επιμέρους ζητήματα
που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς Βιωσιμότητας των Οργανισμών. Έγκριτοι και κατα-
ξιωμένοι εκπρόσωποι από διαφορετικούς χώρους στελεχώνουν τις ομάδες Κοινωνικών Εταί-
ρων και έχοντας ως βασικό εργαλείο τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας συμμετέχουν
εθελοντικά σε αυτό το διάλογο, καταθέτοντας τις απόψεις τους μέσω τεκμηριωμένων παρα-
τηρήσεων και αξιολόγησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αφύπνιση, ενημέρωση και διαμόρ-
φωση των εξελίξεων στα θέματα του sustainability reporting στη χώρα μας.

Από τη  άλλη μεριά, ο Δείκτης Βιωσιμότητας (Sustainability Index) έχει ως στόχο
τη συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών Βιωσιμότητας που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί
/ Επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια τεχνική αξιολόγηση της δημοσιοποίησης στοιχείων Υπεύ-
θυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας μέσω των Απολογισμών με βάση διεθνώς
αποδεκτών πρότυπων και καλών πρακτικών.

Τελικός στόχος είναι να πραγματοποιηθεί σύγκριση του Δείκτη Αντίληψης (perception
Index) και μιας Τεχνικής Αξιολόγησης (Technical Index) προκειμένου η αξιολόγηση να απο-
κτήσει ακόμα περισσότερη  εγκυρότητα και το αποτέλεσμα της να καταστεί ένα πραγματικό
εργαλείο αυτοβελτίωσης των επιχειρήσεων που ακολουθούν πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 



Ο παρών Κοινωνικός Απολογισμός αφορά όλες τις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομί-
λου ΝΗΡΕΑ που εδρεύουν στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό  (ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ Α.Ε., SEAFARM IONIAN Α.Ε., KEGOAGRI Α.Ε., ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ILKNAK,
MIRAMAR και  PREDOMAR). 

Είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων και της Διοίκησης  του
Ομίλου ΝΗΡΕΑ. Συντάσσεται από μια ομάδα στελεχών και στη συνέχεια ελέγχεται από το
Τμήμα Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της Διεύθυνσης Νομικών και Εταιρικών Θεμά-
των. Υπεύθυνη σύνταξης απολογισμού ΕΚΕ και Εθελοντικών Δράσεων, κα Μάρα Φαφαλιού,
m.fafaliou@nireus.com

Η συνεισφορά όλων είναι πολύτιμη και ευχαριστούμε ειλικρινά για την βοήθεια και  την
συνεργασία  σε αυτή την μακρόχρονη πορεία αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης.

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

Την κα Μάρα Φαφαλιού, 
Υπεύθυνη σύνταξης απολογισμού ΕΚΕ και Εθελοντικών  Δράσεων

e-mail:m.fafaliou@nireus.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6624280

Σεβόμενοι το οικολογικό μας αποτύπωμα, εκδώσαμε τον Κοινωνικό μας Απολογισμό για
το 2013 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
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Έντυπο Αξιολόγησης Κοινωνικών Εταίρων
Στοχεύοντας στην βελτίωση της στρατηγικής μας για την ΕΚΕ 

και την αειφόρο ανάπτυξη, θα εκτιμούσαμε
την συμπλήρωση και αποστολή του παρατιθέμενου ερωτηματολογίου.

Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγησή τους 
από την Δ/νση Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων που διαχειρίζεται τα θέματα ΕΚΕ

Α. Σε ποια κατηγορία Συμμετεχόντων της ΝΗΡΕΥΣ ανήκετε;
Εργαζόμενος �

Ασφαλιζόμενος �
Μέτοχος �

Προμηθευτής �
Μ.Κ.Ο. �
Μ.Μ.Ε. �

Φορέας �

Β. Ποια η γενική εντύπωση από την μεθοδολογία του Απολογισμού;
Πολύ Καλή � Καλή � Μέτρια   � Κακή �

Γ. Ποια η εντύπωση στις Ενότητες του Απολογισμού;
Πολύ Καλή � Καλή � Μέτρια   � Κακή �

Δ. Σε ποια σημεία η ενότητες θα θέλατε μεγαλύτερη ανάλυση;
Η Εταιρική Διακυβέρνηση �
Οι Δράσεις για την Αγορά �

Οι Δράσεις για τον Άνθρωπο �
Οι Δράσεις για το Περιβάλλον �

Οι Δράσεις για την Κοινωνία �
Οι Μελλοντικοί Στόχοι �

Ε. Γενικότερες παρατηρήσεις για βελτίωση ......................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Προαιρετικά στοιχεία αποστολέα
Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................................
Θέση/Επιχείρηση: ...............................................................................................................
Δ/νση: ..................................................................................................................................
Τηλ. ...................................Fax ............................Email:.....................................................



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

www.nireus.com


