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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αγαπητοί Μέτοχοι και Ενδιαφερόμενα Μέρη,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλω-
σορίζουμε στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Ομίλου μας για τη διετία 2014-2015.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών,
σχετικά με τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο και τις
επιδράσεις μας στην οικονομία, την κοινωνία και
το περιβάλλον, προχωρήσαμε σε σημαντική ανα-
βάθμιση του περιεχομένου και της δομής του
Απολογισμού μας, σύμφωνα με τις διεθνείς Κα-
τευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών
Βιωσιμότητας GRI G4 και τους Παγκόσμιους Στό-
χους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Από την ίδρυσή της, η ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προ-
σανατολισμένη στην αξία της επιχειρηματικής ανά-
πτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στον
άνθρωπο. Ο Όμιλός μας υποστηρίζει επί σειρά ετών
διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως το Οικου-
μενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., προσυπογράφοντας
τις δέκα Αρχές του για θέματα εργασιακά, ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθο-
ράς και προστασίας τους περιβάλλοντος. Επιπλέον
εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων και διαδικασιών
που ενδυναμώνουν τη χρηστή εταιρική διακυβέρ-
νηση και υπευθυνότητα.

Η βαθιά και ειλικρινής πεποίθησή μας ότι το ηθικό
επιχειρείν και η τήρηση της νομιμότητας αποτελούν
τις βασικές αρχές με τις οποίες δραστηριοποιούμα-
στε και εργαζόμαστε, αντανακλάται στο περιεχό-

μενο του παρόντος Απολογισμού και μας κάνει
όλους πολύ περήφανους.

Την προηγούμενη διετία, κάναμε σημαντικά βή-
ματα προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίω-
σης των επιδόσεών μας στους τομείς της
βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα:
▶ Αυξήσαμε τις δραστηριότητές μας και τις θέσεις 

εργασίας, προσφέροντας πολύτιμη 
απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες 
όπου δραστηριοποιούμαστε.

▶ Μειώσαμε το κόστος μας εφαρμόζοντας 
καινοτόμες λύσεις και με καλύτερη διαχείριση 
υλών και πόρων

▶ Προχωρήσαμε σε νέες πιστοποιήσεις 
των προϊόντων μας

▶ Μειώσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
▶ Ανακυκλώσαμε περισσότερα υλικά
▶ Δώσαμε έμφαση στην εκπαίδευση 

εργαζομένων για θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας

▶ Εντείναμε το κοινωνικό μας έργο και τις 
εθελοντικές μας δράσεις.

Έχοντας ως πολύτιμο οδηγό μας τα ουσιαστικά
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναλύονται στον
παρόντα Απολογισμό και αναδείχθηκαν μέσα από
τις δικές σας απόψεις, θα συνεχίσουμε με ενθου-
σιασμό να σχεδιάζουμε ακόμη καλύτερες δράσεις
σε όλους τους τομείς,  προκειμένου να μπορείτε
να διαπιστώνετε την πρόοδό μας κάθε χρονιά.

Αντώνης Χαχλάκης
Διευθύνων Σύμβουλος 
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Το Όραμά μας
Να συμπεριλάβουμε τα  υψηλής θρεπτικής αξίας με-

σογειακά ψάρια στη διατροφή των καταναλωτών σε

όλο τον κόσμο.

Η Αποστολή μας
Να δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα σε κάθε τομέα και να πα-

ρέχουμε θρεπτικά και υψηλής ποιότητας μεσογειακά ψάρια,

ώστε να ανταποκρινόμαστε  στις πολλαπλές ανάγκες υγιεινής

διατροφής των καταναλωτών μας, σε υφιστάμενες και νέες

αγορές, μέσω της διεύρυνσης του δικτύου διανομής μας.

Οι Στόχοι μας
Η στρατηγική του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια εστιά-
ζει στους παρακάτω άξονες: 

▶ Αειφορία 
▶ Αύξηση κερδοφορίας-ΕΒΙΤDA
▶ Μείωση κόστους παραγωγής με βελτίωση 

παραγωγικών μεθόδων  και καινοτομίες
▶ Διατήρηση μεριδίων αγοράς 
▶ Επέκταση δικτύων διανομής 
▶ Σχεδιασμός νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας 
▶ Σχεδιασμός και αναβάθμιση συστημάτων 

πληροφόρησης 
▶ Ανάπτυξη νέας στρατηγικής Marketing 
▶ Δράσεις ανάπτυξης και εκπαίδευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού

Μονάδα Πάχυνσης στη Φωκίδα



Πείτε μας τη γνώμη σας

Έχοντας ως βασικό στόχο την ουσιαστική και ικανοποιητική ενημέρωση όλων των αναγνωστών του
Απολογισμού μας, αναμένουμε τα σχόλιά σας, τυχόν ερωτήματά σας και προτάσεις βελτίωσης, τα οποία
μπορείτε να αποστέλλετε στην εταιρεία μας:

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου
19400 Κορωπί Αττικής 

Υπόψη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210  6698310
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Προφίλ απολογισμού
G4-281.095 

εργαζόμενοι το 2015

185,4εκ.
οι συνολικές 

πωλήσεις του Ομίλου

€

149,6εκ.
οι εξαγωγές 

αντιστοιχώντας στο

€

81%
των πωλήσεων

40
Τα προϊόντα μας 
διοχετεύονται σε 

χώρες

1,9 
το 2014

1,76
το 2015 η μείωση του 

δείκτη FIFO (Fish In Fish Out)
από 

73%
Ποσοστό δαπανών (επί του

ετήσιου τζίρου προμηθειών)
σε τοπικούς προμηθευτές,

στις σημαντικές τοποθεσίες
δραστηριοποίησης

1,6εκ.
οι συνολικές δαπάνες

Έρευνας και Ανάπτυξης

€

4.134 
Χορηγήσαμε

κιλά προϊόντων μας 
σε κοινωφελείς 

σκοπούς

84,8%
το ποσοστό 

ιχθυαλεύρου 
που προέρχεται 

από αλιεία 
πιστοποιημένη ως 
IFFO RS το 2015

28,94%
το ποσοστό 

ιχθυαλεύρων 
που προέρχονται 

από την επεξεργασία 
αλιευτικών προϊόντων 

για την παραγωγή
τροφίμων το 2015

2%

Βελτίωση ποσοστού 
επιβίωσης των ψαριών μας 

κατά 

και μείωση του ποσοστού 
θνησιμότητας κατά 

16%

Τα έτη 2014-2015 
πραγματοποιήθηκαν, 
στα νερά εκτροφής, 

500
φυσικοχημικές και

610
μικροβιολογικές αναλύσεις

κάθε έτος

Μαρίας  Λαμπρινού,
Γενικής Δ/ντριας Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων
e-mail: m.labrinou@nireus.com

Κορίνας Στεφάκη,
Υπεύθυνης Ε.Κ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων
e-mail: k.stefaki@nireus.com 

G4-29 G4-30 G4-32 G4-33

Το παρόν έντυπο αποτελεί τον 10ο κατά σειρά Απολογισμό Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ,
ο οποίος περιλαμβάνει μία ανασκόπηση των οικονομικών, κοινωνι-
κών και περιβαλλοντικών επιδόσεών του για τη διετία 2014-2015,
με περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2015. Ο προηγούμενος Απολογισμός μας εκδόθηκε το 2014
και αφορούσε στην απολογιστική περίοδο 2013.

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σε βασική συμφωνία (“in accordance-
Core”) με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Βιω-
σιμότητας GRI G4, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις
προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου και να παρου-
σιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διαχειρίζεται τις πιο
ουσιαστικές επιδράσεις του στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο πίνακας περιεχομένων GRI G4, στις σελίδες 88-90, 
περιλαμβάνει τις σχετικές παραπομπές στον Απολογισμό. 

Η ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που περι-
λαμβάνουμε στον παρόντα Απολογισμό προέκυψε μέσω
άμεσης διαβούλευσης με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφε-
ρόμενα μέρη του Ομίλου, με χρήση ηλεκτρονικής έρευνας
και σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας (workshop). 

Για τον καθορισμό των επιδράσεων των ουσιαστικών μας θεμάτων
βασιστήκαμε στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Η σχετική ανά-
λυση περιλαμβάνεται στις σελίδες 52-55.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης δεν διασφαλίζεται εξωτερικά, αλλά όλα τα δεδο-
μένα και το περιεχόμενό του έχουν επισκοπηθεί εσωτερικά.

G4-31

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014-2015
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Η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία είναι οι βασικές χώρες παραγωγοί τσιπούρας και λαβρακιού και παράγουν περίπου το 80% της
παγκόσμιας παραγωγής. Το υπόλοιπο 20% παράγεται στην Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρο αλλά και χώρες της Β. Αφρι-
κής και Μέσης Ανατολής. 
Παρατίθεται η εξέλιξη της παραγωγής ανά χώρα από το 2000 έως σήμερα.

10

Στην περιοχή της Μεσογείου, η έναρξη της υδατοκαλλιέργειας
ανιχνεύεται στην Αρχαία Αίγυπτο. Στον τάφο του Ακτιχέπ (2500
π.Χ.) υπάρχουν εικόνες που δείχνουν άνδρες να βγάζουν τιλάπια
από μία λιμνούλα. Οι Ετρούσκοι (Ιταλία) είχαν θαλάσσια ιχθυο-
τροφεία τον 6ο αι. π.Χ., ενώ οι Έλληνες καλλιεργούσαν οστρα-
κοειδή τον 5ο αι. π.Χ. Οι Ρωμαίοι εκτρέφανε θαλασσινά ψάρια,
κυρίως λαβράκι και τσιπούρα, τα οποία θεωρούντο σπάνια και
ήταν πολύ δημοφιλή σε βιβλία συνταγών όπως το "De Re Co-
quinaria" του Apicio τον 1ο αι. π.Χ.

Αυτό το είδος υδατοκαλλιέργειας εξαφανίστηκε με το τέλος της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Επανεμφανίστηκε τον 15ο αι. μ.Χ.
ως εκτεταμένη μεγάλης κλίμακας υδατοκαλλιέργεια σε λιμνο-
θάλασσες της Αδριατικής και ονομαζόταν vallicultura (υδατο-
καλλιέργεια σε παράκτιες λιμνοθάλασσες). Η καλλιέργεια
ψαριών αναπτύχθηκε λόγω της θρησκευτικής πρακτικής που
απαγόρευε την κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές.

Η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 με
την καλλιέργεια του λαβρακιού και της τσιπούρας, μετά από ση-
μαντικές ανακαλύψεις στον κύκλο ζωής αυτών των ειδών. Ο κλά-
δος υιοθέτησε την τεχνολογία πάχυνσης σε κλωβούς από τον κλάδο
του σολομού. Υποστηρίχθηκε και αναπτύχθηκε με σημαντική
έρευνα, κυρίως στους τομείς της αναπαραγωγής, της καλλιέργειας
λαρβών, της παρασκευής ιχθυοτροφών και της μηχανικής τεχνο-
λογίας. Σήμερα ο κλάδος παράγει πάνω από 300.000 τόνους έναντι
μερικών χιλιάδων τόνων πριν από 25 χρόνια.

Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια επικεντρώνεται στην καλλιέρ-
γεια των δημοφιλών σαρκοφάγων ψαριών, όπως το λαβράκι
και η τσιπούρα, τα οποία είτε αλιεύονται σε μικρές ποσότητες
είτε είναι υπερ-αλιευμένα. Αν και η παραγωγή του λαβρακιού
και της τσιπούρας αποτελεί περίπου το 95% της συνολικής πα-
ραγωγής, η καλλιέργεια των νέων παρεμφερών ειδών (φαγκρί,
μυτάκι, μυλοκόπι, κρανιός, συναγρίδα κ.α.) αναπτύσσεται.
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Ιστορική αναδρομή του κλάδου
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Παγκόσμια παραγωγή 1995-2015 (χιλ. τόνοι)  
πηγή:  Kontali Analyse

Η Μεσογειακή καλλιέργεια άρχισε τη δεκαετία του 1980 με την καλλιέργεια του λαβρακιού και γρήγορα επεκτάθηκε στην καλ-

λιέργεια της τσιπούρας. Η εξέλιξή της ήταν ραγδαία και σήμερα καταλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση στις θαλασσινές ιχ-

θυοκαλλιέργειες παγκοσμίως, μετά την καλλιέργεια του σολομού – πέστροφας.

FEAP - Ευρωπαϊκή παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας 2015 (χιλ. τόνοι)

Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 60 εταιρείες με τζίρο μεγαλύτερο από € 600 εκ.
που παρέχουν έμμεση και άμεση απασχόληση σε 15 χιλιάδες εργαζομένους σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα.
Το 60% του τζίρου πραγματοποιείται από τις 3 μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ η συνολική θαλάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις του
κλάδου είναι 7,8 km2 (συγκριτικά το αεροδρόμιο των Σπάτων καταλαμβάνει 16,5 km2).
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Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής τσιπούρας & λαβρακιού 2000-2015 (χιλ. τόνοι) 
πηγή: FEAP, TURKSTAT, εκτίμηση ΝΗΡΕΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Η ανάπτυξη του κλάδου μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας είναι μεγάλη και σε σύντομο
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην έχει θεσπισθεί ακόμη ένας αναλυτικός οδηγός
για περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές οι οποίες να είναι μετρήσιμες, και δεκτικός
πιστοποίησης,  όπως υφίσταται ήδη σε άλλους κλάδους καλλιέργειας όπως σε αυτόν
του σολομού.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την εταιρική κουλτούρα
της ΝΗΡΕΥΣ, η εταιρεία μας συμμετέχει στην πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αναπτύσσει
το WWF Ελλάς σε συνεργασία  με την αλυσίδα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, στοχεύοντας στην περαι-
τέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης  τριών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας
και λαβρακιού στο Αλιβέρι, τον Αστακό και τη Ναύπακτο.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με βάση τα πρότυπα της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας
που έχει αναπτύξει για άλλα εκτρεφόμενα είδη ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός
Aquaculture Stewardship Council (ASC), και είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των
μεσογειακών ειδών τσιπούρας και λαβρακιού.

Η Εταιρεία θα δέχεται συνεχείς ελέγχους από έγκριτο διεθνή φορέα και θα παρα-
κολουθείται ως προς την πρόοδό της και τις βελτιώσεις που αναμένονται από την
υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Οι κρίσιμοι τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους θα επικεντρώνεται το πρόγραμμα βελτίω-
σης υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας  είναι: επιλογή θαλάσσιων χώρων, απελευθέρωση υπο-
λειμμάτων ιχθυοτροφών στο περιβάλλον, αλληλεπίδραση με την άγρια πανίδα και χλωρίδα,
διαφυγές, επίδραση χρήσης antifouling, υγεία και ευζωία των ψαριών, σύνθεση ιχθυοτρο-
φών και δράσεις κοινωνικά ορθών πρακτικών εργασίας.

Η συμμετοχή μας σε αυτήν την πρωτοβουλία αναδεικνύει την ουσιαστική δέσμευσή
μας για υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια από κάθε άποψη.

Η ΝΗΡΕΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤO
WWF ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ο κλάδος συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγικών δυνάμεων της χώρας και το 80% της συνολικής παραγωγής εξά-

γεται, με κύρια κατεύθυνση την Ευρώπη.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας - πωλήσεις 2015 (εκ. €)
πηγή: οικονoμικές  καταστάστεις

Η Σελόντα και ο Δίας συγχωνεύθηκαν το 2016 - το 2015, το 60% των πωλήσεων του Δία ήταν προς τη Σελόντα
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Κατανομή (%) όγκου εξαγωγών 2015 ελληνικής φρέσκιας τσιπούρας και λαβρακιού 
πηγή: Kontali Analyse

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει λιγότερο από το 0,4% του εγχώριου προϊόντος, αλλά οι εξαγωγές του καλύπτουν το 2%

των εξαγωγών της χώρας και το 11% των εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Βελτίωση Υπεύθυνης Υδατοκαλλιέργειας»



Τσιπούρες  ΝΗΡΕΑ  βάρους περίπου 600 γρ ηλικίας 20 μηνών
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Κατά τη διετία 2014-2015, ο Όμιλος προχώρησε σε διαπραγμα-
τεύσεις και επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης του συνόλου
του δανεισμού του. 

Μετά από πολύμηνη επεξεργασία, η εταιρεία προχώρησε την 24η
Μαρτίου 2015 σε σύναψη Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κα-
τανόησης με τις Πιστώτριες Τράπεζες του Ομίλου, η οποία εμπε-
ριείχε τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης των δανείων της.

Με βάση την παραπάνω συμφωνία, η Εταιρεία προχώρησε
άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και το κατα-
στατικό της διαδικασίες για την υλοποίηση μίας σειράς εται-
ρικών πράξεων και νέων συμβάσεων που είχε ως
αποτέλεσμα όχι μόνο τη χρηματοοικονομική αλλά και τη λει-
τουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομί-
λου ήταν:

▶ Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ποσού έως 
58.600.000€ με έκδοση νέων μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ και τιμή 
έκδοσης 0,30€ ανά μετοχή, υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών, 
η οποία διαμόρφωσε συνολικά ποσοστό ιδιοκτησίας του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ στις Πιστώτριες περί το 75%.

▶ Έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων 
ύψους έως  94.552.126€ και επιτόκιο EURIBOR+4,25%.

▶ Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου 
συνολικού ύψους 24.466.293€ δεκαετούς διάρκειας, 
με επιτόκιο 1% και τιμή μετατροπής 0,31€ ανά μετοχή.

▶ Διαδικασία συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ με απορρόφηση της 
θυγατρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E., καθώς και 
επιμέρους εταιρικές πράξεις εντός του Ομίλου για τον 
εξορθολογισμό της δομής του.

Όλοι οι παραπάνω άξονες της αναδιάρθρωσης υλοποιήθηκαν με
επιτυχία και ήδη ο Όμιλος βαδίζει προς την ανάκαμψη, παρου-
σιάζοντας σημαντικά βελτιωμένα χρηματοοικονομικά και παρα-
γωγικά μεγέθη.

Σημαντικές αλλαγές της περιόδου
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Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία
ενός καθετοποιημένου Ομίλου, ο οποίος έχει ως κεντρικό
άξονα των δραστηριοτήτων του την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στην Χίο, όπου και ξεκίνησε
τη λειτουργία της πρώτης θαλάσσιας μονάδας της. Στα 28 χρόνια
λειτουργία της, και μέσα από συνεχή ανάπτυξη, εξαγορές και
συγχωνεύσεις η ΝΗΡΕΥΣ κατέκτησε την πρώτη θέση παγκο-
σμίως στην παραγωγή και εμπορία των μεσογειακών ειδών ιχ-
θυοκαλλιέργειας, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται μεταξύ των
10 μεγαλύτερων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. 

Κατέχει επίσης σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά ιχ-
θυοκαλλιέργειας, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες και έρευνες. 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1995, ενώ επίσης έχουν
εισαχθεί από το 2009 προς διαπραγμάτευση οι ομολογίες του
μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου της ΝΗΡΕΥΣ
που είχε εκδοθεί το 2007.

Με έδρα τον Δήμο Κρωπίας Αττικής, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διαθέτει πα-
ραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία, εμπορεύε-
ται τα προϊόντα του σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και

κατέχει ηγετική θέση στην αγορά για όλα τα προϊόντα του: ψάρια,
γόνο και ιχθυοτροφές.

Πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες Super Market,
χονδρέμποροι και μεταποιητές σε Ευρώπη και Αμερική. Επί-
σης η ΝΗΡΕΥΣ έχει ως πελάτες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας,
οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν στο σύνολο των λει-
τουργιών τους, αγοράζοντας τροφές, γόνο άριστης ποιότη-
τας, καθώς και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι καθετοποιημένος στην παραγωγή και στις
πωλήσεις προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, καλύπτοντας όλη την αλυ-
σίδα αξίας με την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, γόνου,
ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί), επεξεργασμένων
προϊόντων και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.

Διαθέτει 2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, 4 ιχθυο-
γεννητικούς σταθμούς, 31 μονάδες πάχυνσης, 3 μονάδες
προπάχυνσης γόνου και 1 γενετικό κέντρο έρευνας και ανά-
πτυξης, 8 σύγχρονα συσκευαστήρια, 1 μονάδα μεταποίησης,
1 εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας, όπως
κλωβούς και δίχτυα, και μία εταιρεία που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της αγροκτηνοπτηνοτροφίας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Προφίλ

Δομή εταιρειών Ομίλου (30/9/2016)

Μέτοχος*                                                                                                                                                                              

Τράπεζα Πειραιώς                                                                                         33,10%                          30/11/2015

Άλφα Τράπεζα                                                                                               20,84%                          30/11/2015

Τράπεζα Eurobank Εργασίας                                                                         16,04%                          30/11/2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας                                                                         5,95%                           30/11/2015

Linnaeus Capital BV                                                                                      5,55%                           30/11/2015

Δικαίωμα Ψήφου %
Ημερομηνία 
Μεταβολής

*Μέτοχοι με περισσότερο από 5% των δικαιωμάτων ψήφου

Μετοχική σύνθεση και βασικοί μέτοχοι

                                                                                                                                                                        

Συνολικός αριθμός εργαζομένων Ομίλου                                                        1.095                                  1.065

Συνολικές πωλήσεις Ομίλου                                                                     €185.399.812                     €193.744.140

Σύνολο Ενεργητικού                                                                                  €371.211.702                     €365.063.159

Σύνολο Υποχρεώσεων                                                                               €250.023.138                     €321.662.548

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                          €121.188.564                      €43.400.611

Μεγέθη Ομίλου

2015 2014

100% 100% 100% 100%

100%
CENTRAL EUROPE

GMBH*

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΑΕΒΕ INTERNATIONAL LTD**

Ο παρών Απολογισμός καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου.
* Η NIREUS (CENTRAL EUROPE) GMBH αποτελεί μετασχηματισμό υφιστάμενης εταιρείας και σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως εμπορικός βραχίονας για τη δραστηριότητά μας στη Γερμανία.
** Η NIREUS INTERNATIONAL LTD είναι μία εταιρεία συμμετοχών, μέσω της οποίας ανήκει στη μητρική, η Ισπανική εταιρεία PREDOMAR.
*** Βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
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Ιστορική αναδρομή 
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Ίδρυση 
της εταιρείας / 
λειτουργία
ως μονάδα πάχυνσης 

έως το 1990.

1988
Κατασκευή 
και λειτουργία 
του πρώτου 
ιχθυογεννητικού 
σταθμού.

1991
Έναρξη 
διαπραγμάτευσης 
μετοχών 
της εταιρείας 
στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

1995
Εξαγορές / 
συγχωνεύσεις 
με στόχο 
την αύξηση 
παραγωγικής 
δυναμικότητας.

1995
1996

Ίδρυση
της εταιρείας 
«ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ».

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

1996
1997

Ίδρυση της FEEDUS 
και έναρξη παραγωγής 
ιχθυοτροφών.

1998
Εξαγορές και εταιρικοί  
μετασχηματισμοί με 
σκοπό την περαιτέρω  
ισχυροποίηση στον χώρο 
των τροφίμων αλλά και 
της ιχθυοκαλλιέργειας.

1999
2001

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

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

2005
2006

Περαιτέρω 
αναδιάρθρωση 
του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ 
μέσω απορροφήσεων.

2006
Ίδρυση 
της NIREUS
INTERNATIONAL L.T.D.

2006

Συμφωνία 
με ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
για διάθεση μέσω των 
καταστημάτων του, 
επώνυμου ψαριού 
ιχθυοκαλλιέργειας 
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒ - ΝΗΡΕΥΣ).

2006
Εξαγορά 
της εισηγμένης 
KEGO A.E.

2007
Εξαγορά 
της Ισπανικής εταιρείας 
PREDOMAR.

2007
Κατασκευή και λειτουργία
υπερσύγχρονης μονάδας 
προπάχυνσης γόνου
στη Θεσπρωτία.

2007

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

2008
Ίδρυση υποκαταστήματος 
ΝΗΡΕΥΣ στο Μιλάνο
της Ιταλίας.

2009
Βραβείο στην κατηγορία 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 
από ΠΑΣΕΠΠΕ 
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Προστασίας 
Περιβάλλοντος).

2010
Ίδρυση σύγχρονης 
μονάδας επεξεργασίας 
και τυποποίησης – 
μεταποίησης αλιευμάτων 
στη Θέση Τσαπουρνιά, 
Δήμος Ξηρομέρου.

2012

2015
Πώληση της Τουρκικής
εταιρείας ILKNAK 
μετά των συνδεδεμένων
της εταιρειών.

Υπογραφή Συνοπτικής 
Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Κατανόησης με 
Πιστώτριες Τράπεζες 
για την αναδιάρθρωση 
των δανείων.

Απόκτηση του υπολοίπου 
50% της εταιρείας
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.

Ολοκλήρωση συγχώνευσης 
της εταιρείας με 
απορρόφηση 
της SEAFARM IONIAN A.E.

«Βραβείο Εξάπλωσης 
σε Ξένες Αγορές μέσω 
Θυγατρικών ή/και Franchise» 
στα πλαίσια των Greek Exports
Awards 2013 (Ethos Media).

Η ΝΗΡΕΥΣ διακρίθηκε, για μία
ακόμη φορά, για τις εξαγωγικές
του επιδόσεις  με το βραβείο 
“Active Business Awards 2015”.

Βραβείο Αριστείας 
πάνω στην Καινοτομία 
από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

2013
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Γόνος
Η παραγωγή ξεκινά από τον γόνο, το νεογέννητο ψάρι που
προέρχεται από τους ειδικά επιλεγμένους γεννήτορες  οι
οποίοι γεννούν εκατομμύρια αυγά με φυσικές μεθόδους στους
ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

Η ΝΗΡΕΥΣ αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραγωγούς
γόνου στα μεσογειακά είδη (τσιπούρα, λαβράκι, κρανίος,
φαγκρί κλπ). Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αξιοποιείται από
την ίδια την Εταιρεία, η οποία τροφοδοτεί ιδιόκτητες μονάδες
παραγωγής και πάχυνσης ψαριών, ενώ ένα μέρος πωλείται
και σε άλλες εταιρείες του κλάδου οι οποίες επιζητούν την
άριστη ποιότητα και υψηλή αποδοτικότητα του γόνου ΝΗΡΕΑ.

Επιλέγοντας τους κατάλληλους γεννήτορες και χρησιμοποιώντας
εξειδικευμένες μεθόδους παρακολούθησης και διατροφικού διαι-
τολογίου, παράγεται γόνος, ο οποίος μόλις ξεπεράσει ένα συγκε-
κριμένο βάρος (συνήθως 1–2 γρ.), οδηγείται στους ιχθυοκλωβούς
για πάχυνση.

Όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι χαμηλή (κατά τους χει-
μερινούς μήνες ή για μονάδες πάχυνσης ανοικτής θαλάσσης), ο
γόνος προ-παχύνεται σε ειδικές μονάδες προ-πάχυνσης, όπου
φθάνει το βάρος των 10 γρ. πριν τοποθετηθεί στη θάλασσα.
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ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

Ιχθυοκαλλιέργεια
Στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της, την ιχθυοκαλλιέργεια, η ΝΗΡΕΥΣ ξεχωρίζει παράγοντας μία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας
και τεχνογνωσίας. Η καθετοποίηση εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο σε όλη την παραγωγική διαδικασία, από την τροφή και τον γόνο έως
την εκτροφή, τυποποίηση και διάθεση.

Γόνος Ιχθυογεννητικός Σταθμός Χίου

Η εταιρεία υλοποιεί τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα Γεννετικής
Επιλογής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ελλάδα και από τα πλέον
ανταγωνιστικά στη Μεσόγειο. Τα προγράμματα γεννετικής επιλογής
της εταιρείας έχουν ως στόχο τη σταδιακή επιλογή προς εκτροφή των
ψαριών που αναπτύσσονται ταχύτερα, που εμφανίζουν το καλύτερο
σχήμα και είναι περισσότερο ανθεκτικά σε συνήθεις ασθένειες.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιλογής έχει δημιουργήσει
μία ισχυρή ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που έχει αναπτύξει τις
απαραίτητες υποδομές. Παράλληλα έχει αποκλειστική συνεργασία
με την εταιρεία AKVAFORSK, τη μεγαλύτερη πάροχο υπηρεσιών
γεννετικής επιλογής ιχθύων στον κόσμο, η οποία υποστηρίζει πε-
ρισσότερα από 40 προγράμματα επιλογής ιχθύων και γαρίδων σε
όλο τον πλανήτη.

Ο Υπεύθυνος του προγράμματος Γενετική Βελτίωση κ. Ε. Κοτταράς με γεννήτορα τσιπούρας

Παρουσίαση εταιρειών Ομίλου
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Ιχθυοτροφές
Η παραγωγή ιχθυοτροφών αποτελεί επίσης μια σημαντική
δραστηριότητα και καλύπτει τις ανάγκες του Ομίλου, ενώ
μέρος της παραγωγής πωλείται σε εταιρείες του κλάδου, οι
οποίες επιζητούν εγγυημένης ποιότητας ιχθυοτροφή για την
παραγωγή τους. 

Τα προϊόντα της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ είναι διάφορες σειρές ιχ-
θυοτροφών για μεσογειακά είδη ιχθύων και πέστροφα. Η
κάθε σειρά προσφέρεται σε μεγέθη κόκκου και σύσταση ανά-
λογα με την ηλικία, το μέγεθος και το είδος του ψαριού για
το οποίο προορίζεται.

Η Εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ιχθυο-
τροφών με συνολική ετήσια δυναμικότητα 90.000 τόνους. Το ένα
εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και το δεύ-
τερο εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης,
στην Εύβοια.

Το εν λόγω εργοστάσιο της ΝΗΡΕΥΣ έχει την δυνατότητα να κατα-
σκευάζει οικολογικές υψιθερμιδικές φυτικές πρώτες ύλες, για χρήση
στις τροφές όλων των ζώων. Επίσης, η άλλη ομάδα προϊόντων που
παράγεται είναι ειδικοί ισορροπιστές και συμπληρώματα απαραίτητα
για όλα τα είδη των εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων. 

Eργοστάσιο ιχθυοτροφών στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Eργοστάσιο ιχθυοτροφών στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης, στην Εύβοια

Μόλις αυτά φτάσουν σε συγκεκριμένα μέσα
βάρη και μεγέθη, ξεκινώντας από τα 350 γρ πε-
ρίπου, εξαλιεύονται με σύγχρονες μεθόδους και
μεταφέρονται άμεσα στα συσκευαστήριά μας
όπου και τυποποιούνται είτε ολόκληρα, είτε
απεντερωμένα και καθαρισμένα είτε σε φιλέτα
ανάλογα με τις παραγγελίες των πελατών και
διοχετεύονται από το δίκτυο διανομής μας στην
Ελλάδα και  στη διεθνή αγορά.

Παραγωγή φρέσκων (νωπών) ψαριών
Μετά την τοποθέτηση του γόνου στις θαλάσσιες
μονάδες μας σε όλη τη χώρα αρχίζει η διαδικα-
σία εκτροφής, με τις ιχθυοτροφές που παράγει
ο Όμιλος, η οποία διαρκεί κατά μέσο όρο 17
μήνες. Όλες οι μονάδες βρίσκονται σε εξαιρετι-
κές τοποθεσίες  και με τη συνεχή φροντίδα του
προσωπικού, σε 24ωρη βάση όλο τον χρόνο,
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες διαβίωσης για
τα ψάρια μας.

Συσκευασία

Συσκευαστήριο Τσαπουρνιά Αιτωλοακαρνανίας

Αλίευση
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Tα ψάρια μας και η διατροφική τους αξία
Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα και τον διατροφικό πλούτο των ψαριών μας, τα οποία ξεχωρίζουν σε έναν κλάδο ο οποίος ήδη παράγει
φυσικά προϊόντα στις πεντακάθαρες θάλασσές μας, με αναγνωρισμένη αξία για τους καταναλωτές σε όλον τον κόσμο.

Τα 4 βασικά μας είδη είναι:

24

Μεταποίηση
Η μεταποίηση είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει την επεξεργασία φρέσκων ψαριών για την παραγωγή φιλέτων ή απεντε-
ρωμένων, τα οποία πωλούνται φρέσκα ή κατεψυγμένα σε συσκευασίες λιανικής και χονδρικής.

Κέντρο της δραστηριότητας αυτής είναι η μονάδα μεταποίησης στο Κορωπί Αττικής, με εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, όπου
τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές και οι διαδικασίες υγιεινής για ένα άριστο αποτέλεσμα.
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Παραγωγή χειροποίητων φιλέτων στο Κορωπί

Τσιπούρα

Λαβράκι

Φαγκρί

Κρανιός

Συσκευασία
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Τα σημαντικά οφέλη της κατανάλωσης ψαριών για καλή υγεία
και για την πρόληψη πολλών παθήσεων, είναι πλέον γνωστά και
αποδεδειγμένα.

Σύμφωνα με ττους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας (health claims)
που εγκρίθηκαν, στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΕ 1924/2006, η κα-
τανάλωση εκτρεφόμενης Τσιπούρας & Λαβρακίου, ως πλούσια
πηγή ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (ΕPA & DHA ) και
ως μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βοηθά στη διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας της καρδιάς, της φυσιολογικής πίεσης
τους αίματος και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα.

Όλα αυτά τα οφέλη τα απολαμβάνουν οι καταναλωτές των προ-
ϊόντων μας. Και επιπλέον, τα ψάρια μας έχουν την εγγύηση της
μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο, αποτελώντας την καλύτερη
διατροφική πρόταση για όλη την οικογένεια.

Σύμφωνα με τις συνεχείς δειγματοληπτικές αναλύσεις που πραγ-

ματοποιούμε τα ψάρια ΝΗΡΕΑ παρουσιάζουν οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά που τα τοποθετούν σε πολύ υψηλά επίπεδα δια-
τροφικής αξίας.

Η ποιότητα των ψαριών μας είναι εγγυημένη και ελέγχεται πλή-
ρως, δεδομένου ότι παράγουμε την τροφή τους στα δικά μας ερ-
γοστάσια και δικές μας συνταγές με βιολογικά συστατικά  όπως
άλλα  ψάρια (ιχθυάλευρα ), λίπη ψαριών, φυτά με βάση τη σόγια,
το σιτάρι και μικροοργανισμούς όπως σακχαρομύκητες με τη
μορφή μαγιάς για την παροχή των απαραίτητων βιταμινών.

Αυτή είναι μία πολύ σημαντική διαφοροποίηση του Ομίλου ο οποίος
έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην καθετοποίησή του όλα αυτά τα χρόνια. 

Ελέγχονται επίσης καθημερινά όλες οι διαδικασίες εξαλίευσης,
συσκευασίας και διακίνησης των ψαριών μέχρι να φτάσουν στα
σημεία πώλησης.

Είδος ψαριού                                             Ενέργεια (Kcal)              Πρωτεΐνη (gr)                Λίπος (gr)            Ω3 (gr)         Πηγή

Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας                       130,7                           20,4                          5,3                  1,42          Grigorakis
Τσιπούρα ελεύθερης αλιείας                        97,6                            20,2                          1,8                  0,34          Grigorakis
Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας                        141,9                           20,9                          6,4                  1,41          Grigorakis
Λαβράκι ελεύθερης αλιείας                        128,3                           18,9                          5,7                  1,58          Grigorakis
Ξιφίας                                                          144,0                           19,7                          6,7                  0,92          USDA
Γλώσσα                                                         85,9                            18,7                          1,1                  0,36          DTU
Μπακαλιάρος Ατλαντικού                             81,3                            18,7                          0,6                  0,26          DTU
Τόνος (κιτρινόπτερος)                                  109,0                           24,0                          0,5                  0,12          USDA
Τιλάπια ιχθυοκαλλιέργειας                           96,0                            20,0                          1,7                  0,03          USDA
Πέρκα                                                           85,2                            18,1                          1,3                  0,02          DTU

Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.)

Έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την 
άριστη ανάπτυξη, σύσταση, φρεσκάδα και γεύση των προϊόντων μας.
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Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας

Λαβράκι Νηρέα
 
Τσιπούρα Νηρέα

Φαγκρί Νηρέα
 
Κρανιός Νηρέα

8,1 gr

9,5 gr

6,0 gr

8,9 gr

1,18 gr

1,01 gr

0,95 gr

0,86 gr

20,7 gr

20,6 gr

21,4 gr

17,7 gr

155,7 kcal

167,9 kcal

140 kcal

151 kcal

Λιπαρά Omega-3
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Πρωτεΐνη ΘερμίδεςΘρεπτικοί παράγοντες

Παράμετροι Ολικό Λίπος Άθροισμα EPA+DHA

Ημερήσια 
συνιστώμενη δόση 55-90 gr/ημέρα 0,25 gr/ημέρα 58 gr/ημέρα 2.000 kcal

Στοιχεία διατροφικής αξίας αλιευμάτων ανά μερίδα 100g
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Προϊόντα και υπηρεσίες
Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι:
▶ Παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού υψηλής 

γενετικής αξίας, στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία 
και στην αγελαδοτροφία μέσω αναπαραγωγικών 
προγραμμάτων επιλογής.
Από το 2015, η KEGOagri ξεκίνησε τη συνεργασία με την εται-
ρεία TOPIGS NORSVIN και συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρό-
γραμμα αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης, παράγει
γενετικό υλικό χοιροτροφίας στην ιδιόκτητη, σύγχρονη και

πρότυπη μονάδα αναπαραγωγής στη Βοιωτία.

Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους νεοσσούς
Ross, της εταιρείας AVIAGEN, που είναι παγκόσμιος ηγέτης
στο γενετικό υλικό πτηνοτροφίας

▶ Παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέματα 
διατροφής, αναπαραγωγής,  διαχείρισης, κτηνιατρικής 
και υγιεινής στους παραγωγούς, μέσω εξειδικευμένων 
προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

▶ Προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων.

28

Η KEGOagri είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και δραστηριο-
ποιείται στον Κλάδο της Επιχειρηματικής 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 Βιο-
μηχανία Ζωοτροφών.

Το όραμα της εταιρείας είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξέ-
λιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τομέα, μέσω
της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών.

Η δυναμική της KEGOagri στηρίζεται στην ανάπτυξη αποκλειστι-
κών συνεργασιών με τους παγκόσμιους ηγέτες παραγωγής γε-
νετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρμάκων, προϊόντων

βιοπροστασίας και εξοπλισμών μονάδων.

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

Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με
πολυετή εμπειρία στον τομέα και βαθιά τεχνογνωσία και σε
συνδυασμό με μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών,
η KEGOagri παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πα-
ραχθούν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να συνδυάζει υψηλή
ποιότητα με χαμηλότερο δυνατό κόστος.
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Διεθνείς συνεργασίες

Αποθήκη Logistics ΚΕGOagri

Χοιροτροφική μονάδα KEGOagri
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Η Predomar είναι η θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ στην Ισπανία
και δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια.

Εξαγοράστηκε το 2007 από τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ και το 2008 επε-
κτάθηκε στην παραγωγή και διάθεση φρέσκου λαβρακίου και
τσιπούρας σε εμπορεύσιμα μεγέθη.

Τόσο ο γόνος όσο και τα ψάρια είναι διαθέσιμα για παράδοση
όλο τον χρόνο. Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πλέον
απαιτητικών πελατών διότι εκτρέφονται σε συνθήκες κοντά στις
φυσικές, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και την
τεχνογνωσία της ΝΗΡΕΥΣ.

Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με τις υψηλότερες προδιαγραφές
υγείας και ασφάλειας και είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα
πρότυπα GLOBAL G.A.P., ISO 9001 και ISO 14001 για Ποιότητα
και Περιβαλλοντική Διαχείριση αντίστοιχα.

Μονάδα προπάχυνσης
Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί σύγχρονη μονάδα προ-πά-
χυνσης στο Carboneras, κοντά στην Almeria και ακολουθεί όλα

τα πρότυπα της τοπικής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας για αει-
φόρες πρακτικές αλιείας.
Επειδή η μονάδα βρίσκεται δίπλα στο φυσικό πάρκο του Cabo
de Gata, ο γόνος μεγαλώνει σε φυσικά καθαρό νερό. Το πάρκο
είναι η μεγαλύτερη προστατευμένη παράκτια περιοχή της Ανδα-
λουσίας 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 επιπλέον πλεονέ-
κτημα που μεταφέρεται στους πελάτες.

Μονάδα πάχυνσης
Η εταιρεία παράγει τσιπούρα και λαβράκι εμπορεύσιμου μεγέ-
θους σε φάρμα ανοιχτής θαλάσσης που βρίσκεται στο San Pedro
Del Pinatar, 200 χλμ. βόρεια της Almeria.

Η φάρμα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1.500 τόνων.

Η μονάδα βρίσκεται σε δυνατά ρεύματα ώστε τα ψάρια να κο-
λυμπούν σε άφθονο θαλασσινό νερό και να εξασφαλίζεται η
εξαιρετική τους ποιότητα.

Ποιότητα
Στόχος της PREDOMAR είναι πάντα να προσφέρει εξαιρετικά
προϊόντα στους πελάτες της που δημιουργούν υπεραξία για τις
επιχειρήσεις τους στην τοπική αγορά.

Ως θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, εφαρμόζει τα ίδια υψηλά
πρότυπα σε όλη την παραγωγική της διαδικασία και έτσι προ-
σφέρει πλήρη ιχνηλασιμότητα και αξιόπιστη διάθεση ψαριών
υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές όλο τον χρόνο - βα-
σικό σημείο διαφοροποίησης από άλλες εταιρείες.

PREDOMAR
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Προϊόντα και υπηρεσίες
▶ 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
▶ Υπηρεσίες επιτόπου καθαρισμού διχτυών

Εξαγωγική δραστηριότητα
Η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση της εξαγωγικής της
δραστηριότητας τόσο στις αγορές που ήδη κατέχει μεγάλο μερίδιο
αγοράς, όσο και σε αγορές με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης,
όπως τις χώρες της Β. Αφρικής και τις Αραβικές Χώρες.

G4-8 G4-9

Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι 100% θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξει-
δικεύεται στην παραγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού και ολοκλη-
ρωμένων τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν
όλες τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και αυτές των παραγωγών
Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως. 

Η ΠΡΩΤΕYΣ προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για τη Με-
σογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει
και να παραδίδει έργα "με το κλειδί στο χέρι": από τη μελέτη σχεδια-
σμού και σκοπιμότητας μέχρι την κατασκευή και τον εξοπλισμό ιχ-
θυογεννητικών σταθμών, μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας
και μονάδων εκτροφής ψαριών. 

Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στη Χίο, το οποίο συνδυάζει αυστηρά
επιλεγμένες διαδικασίες ποιότητας και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά
για την κατασκευή και συντήρηση διχτυών για κλωβούς ιχθυοκαλ-
λιέργειας. 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, παρέχοντας
ολοκληρωμένα και καινοτόμα πρωτοποριακά συστήματα που
συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους στις επιχει-
ρήσεις του κλάδου, έτσι ώστε οι παραγωγοί να απευθύνονται
στην Πρωτεύς για κάθε τους ανάγκη, πεπεισμένοι για τις ιδα-
νικές λύσεις που θα βρουν.

H ΠΡΩΤΕΥΣ στηρίζεται στη βαθιά τεχνογνωσία που έχει απο-
κομίσει από την ίδρυση της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα
μας, μέχρι σήμερα. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, με
εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους τομείς της παραγω-
γικής διαδικασίας καθώς και οι πρωτοποριακές διαδικασίες
παραγωγής σε συνδυασμό με τα άριστα υλικά και τεχνικές,
προσθέτουν στην εταιρεία υπεραξία στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες καθώς και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

ΠΡΩΤΕΥΣ
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Ράψιμο διχτυών

Η ομάδα της Predomar



ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015

33

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

Η Επιτροπή αυτή έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
● την παρακολούθηση της διαδικασίας της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
● 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,
● την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου 
των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
● 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 απο-

δοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας
της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους
της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρ-
φωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσια-
κών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώ-
πιση των σημαντικότερων κινδύνων.  

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014
(01/01/2014-31/12/2014) συνεδρίασε έξι (6) φορές με τη
συμμετοχή όλων των μελών είτε αυτοπροσώπως, είτε δια
πληρεξουσίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015
(01/01/2015-31/12/2015) συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές με τη
συμμετοχή όλων των μελών είτε αυτοπροσώπως είτε δια πλη-
ρεξουσίου.

▶ Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Επενδύσεων είναι η διαμόρφωση προτάσεων προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα Στρατηγικής. 

Επιτροπές  Διοικητικού Συμβουλίου

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των βασικών αξιών του Ομίλου και υποστηρίζει το
όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δε-
σμεύεται για την υιοθέτηση και εφαρμογή υγιών αρχών και
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για το Διοικητικό
Συμβούλιο, καθώς και για τη δομή του και τις διαδικασίες δια-
κυβέρνησής, τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορ-
γανωτική δομή του Ομίλου, τον εσωτερικό έλεγχο και τους
ορκωτούς ελεγκτές καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των μετόχων και των μελών της Διοίκησης.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έμπειρους Συμβούλους
του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού τομέα, διασφαλί-
ζοντας την αποτελεσματική χάραξη στρατηγικής του Ομίλου και
την εποπτεία όλων των λειτουργιών του.
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Διοικητικό Συμβούλιο
▶ Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Αντώνης Χαχλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος
▶ Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Μάρκος Κομονδούρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο, 

Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Άννα Πουσκούρη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Χριστίνα Σακελλαρίδη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
▶ Πέτρος Φρονίστας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εταιρική διακυβέρνηση



ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015

3534

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και εποπτεύε-
ται από την Επιτροπή Ελέγχου. Κύριες αρμοδιότητες του Εσω-
τερικού Ελέγχου είναι:

▶ Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Ομίλου και του καταστατικού  
και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και 
δραστηριοποίησή του.

▶ Η αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν περιπτώσεων 
σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων μελών Δ.Σ. ή 
διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα του Ομίλου.

▶ Η σύνταξη εγγράφων αναφορών προς το Δ.Σ. για τους 
διενεργούμενους ελέγχους.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις
των μετόχων.
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Εσωτερικός έλεγχος

Η οργανωτική δομή του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ καθορίζει τις αρμοδιό-
τητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρεσιακής μονάδας και απο-
τελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες
του Ομίλου.

Επιπλέον, είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
▶ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών 

τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
▶ να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του θεσμικού

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών,
▶ να επιτρέπει την ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας 

επιχειρηματικής αντίληψης,
▶ να εξασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας και τη 

διαχείριση των κινδύνων και
▶ να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των οργάνων ελέγχου 

από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Οργανωτική δομή

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΥΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

& R&D

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

EXECUTIVE 
ASSISTANT

Διοικητική ομάδα

▶ Θεόδωρος Αλεξάκος, Εμπορικός Διευθυντής

▶ Ρέα Ελευθεράκη, Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας

▶ Στράτης Ελισσαίος, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής

▶ Μαρία Λαμπρινού, Γενική Διευθύντρια Νομικών 

και Εταιρικών Θεμάτων

▶ Γεράσιμος Μπαλωμένος, Διευθυντής Παραγωγής 

Ιχθυοκαλλιέργειας

▶ Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Διευθυντής Ποιότητας / Έρευνας 

& Ανάπτυξης

▶ Γιάννης Σταμούλης, Γενικός Διευθυντής Θυγατρικών Ελλάδας

▶ Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης, Γενικός Διευθυντής 

Ιχθυοκαλλιέργειας

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το ισχύον Κατα-
στατικό της Εταιρείας. Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και
των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της. Κάθε
κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Η ευθύνη των
μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχουν.

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων της Eταιρείας εκτίθενται
αναλυτικά στο πεδίο «Δικαιώματα Μετόχων» στην Ενότητα
Επενδυτές/Εταιρική Διακυβέρνηση στην ιστοσελίδα της Εται-
ρείας www.nireus.com.

H Διοικητική Ομάδα της ΝΗΡΕΥΣ απαρτίζεται από στελέχη, με
μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενό τους
και στον κλάδο. Tα στελέχη αυτά απαρτίζουν και την Εκτελε-
στική Επιτροπή του Ομίλου, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρείας, η οποία ασχολείται με όλα τα πεδία υλοποίησης
της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Δικαιώματα μετόχων

Κεντρικά Γραφεία, Κορωπί Αττικής
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Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ βασίζεται στην επέκτασή του σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και τη
διάθεση νέων προϊόντων.

Το 2015 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €185,4 εκ. και οι εξαγωγές σε € 149,6 εκ. αντιστοιχώντας στο 81%
των πωλήσεων.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο Όμιλος ήταν πρωτοπόρος στο άνοιγμα νέων αγορών. Σήμερα είναι η πρώτη εξαγωγική εται-
ρεία της Ελλάδας στο χώρο των τροφίμων. Το 81% των ψαριών του διοχετεύεται σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.
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Ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Όμιλος δεσμεύεται να υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και συμμορφώνεται
με τη σχετική νομοθεσία (της Ελλάδας και των χωρών που δραστηριοποιείται). Επίσης, προτεραιότητα του Ομίλου είναι ικανοποίηση
του ανθρωπίνου δυναμικού του (δυνατότητα εξέλιξης, αξιόλογες απολαβές, διοργάνωση σεμιναρίων για περαιτέρω εκπαίδευση).
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διερευνά τη μη εμπλοκή των συνεργατών του σε παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργασιακό περιβάλλον

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διασφαλίζει την ελευθερία στον συνδικαλισμό γι’ αυτό και υπάρχουν τρία σωματεία εργαζομένων με τα οποία
η διοίκηση διατηρεί ανοιχτή και συχνή επικοινωνία. Εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία που αποκλείει κάθε μορφής καταναγκαστική
ή υποχρεωτική εργασία.

Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τον Όμιλο και την τήρηση του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., ο Όμιλος δεν υποστηρίζει ούτε
ενθαρρύνει την παιδική εργασία. Αυτό αναφέρεται και σε μεγάλο αριθμό συμβάσεων που συνάπτει με πελάτες. Ο Όμιλος αναγνωρίζει
ότι το μεγαλύτερό του κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί του και γι’ αυτό φροντίζει να τους προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη
μέσω εκπαιδεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων καθώς και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ποικίλων εται-
ρικών παροχών. Υπάρχει δε πλήρης συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία.

Εκπαίδευση
Η συνεχής εκπαίδευση βασικός πυλώνας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Στον Όμιλο είναι διάχυτη η αντίληψη πως το όραμα για σταθερή βελτίωση των επιχειρηματικών και εργασιακών επιδόσεων συν-
δέεται άμεσα με τη συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων.

Η συνεχής, γενική αλλά και στοχευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ σημαντική για
την εταιρεία και τους ίδιους τους εργαζομένους.

Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης εντοπίζονται τα σημεία βελτίωσης και προσδιορίζονται οι ανάγκες.
Στη συνέχεια καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, καθώς και το εκπαιδευτικό αντικείμενο που απαιτείται για την υλοποίησή τους. 
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Απασχόληση

G4-10 G4-11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ*

Τύπος
                                         2015                                2014

 
Αριθμός εργαζομένων κατά σύμβαση εργασίας

Αορίστου                                                   815                                251                                774                          247

Ορισμένου                                                 14                                   15                                  17                            24

Ασκούμενοι                                                 -                                     -                                     2                              1

Σύνολο                                                      829                                266                                793                          272

Αριθμός μονίμων εργαζομένων κατά τύπο απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης                             805                                228                                765                          220

Μερικής απασχόλησης                              10                                   23                                  11                            28

Σύνολο                                                      815                                251                                776                          248

Ανθρώπινο δυναμικό κατά περιοχή

Αττική                                                        77                                   80                                  72                            83

Αιτ/νια                                                      199                                  47                                 175                           61

Αργολίδα                                                   25                                    4                                   25                             4

Αχαΐα                                                         50                                   10                                  49                             8

Εύβοια                                                      197                                  53                                 200                           47

Θεσπρωτία                                                 64                                   14                                  57                            13

Λευκάδα                                                    24                                    0                                   23                             0

Φωκίδα                                                     75                                   20                                  75                            21

Χίος                                                          104                                  32                                 103                           32

Carboneras                                                14                                    6                                   14                             3

Σύνολο                                                      829                                266                                793                          272

* Οι αριθμοί εργαζομένων δόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα.
* Στον αριθμό των εργαζομένων περιλαμβάνονται: ΝΗΡΕΥΣ, SEAFARM IONIAN, KEGOagri, ΠΡΩΤΕΥΣ, PREDOMAR
* Δεν εκτελείται σημαντικό μερίδιο των εργασιών του οργανισμού από εργαζομένους που αναγνωρίζονται νομικά ως αυτοαπασχολούμενοι ή από άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι 

ή εποπτευόμενοι εργαζόμενοι του οργανισμού ή εργολάβων αυτού.
* Υπάρχουν εποχιακές διαφοροποιήσεις στους αριθμούς των εργαζομένων (προσλήψεις ορισμένου χρόνου), περίπου 60 άτομα τον χρόνο.
* Το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας προσεγγίζει το 70% επί του συνόλου των εργαζομένων.

Αρχές 1, 2, 3, 4, 5, 6

Εργαζόμενοι συσκευαστηρίου Αλιβερίου

Αρχές 1, 2, 3, 4, 5, 6



ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015

4140

Με γνώμονα αυτό, πραγματοποιήθηκαν τη διετία 2014-2015 οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις:
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2014

  Το 2014 χρηματοδοτήθηκαν από τον Όμιλο συμμετοχές υπαλλήλων σε μεταπτυχιακά προγράμματα και diplomas
  Εκπαίδευση HACCP για την Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων
  Ημερίδα για το παγκόσμιο πρότυπο τροφίμων British Retail Consortium BRC/ ISSUE 6
  Ενδοεταιρική εκπαίδευση για το Νέο Κώδικα φορολογίας, τις αλλαγές του Νόμου 4093/2012 καθώς και τις αλλαγές 
στη φορολογία εισοδήματος

   Σεμινάριο Μισθοδοσίας προσαρμοσμένο στη Νέα Εργατική νομοθεσία
   Μακροχρόνιο πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών υλοποιήθηκε στο Athens Information technology με θεματολογία
  Tech mini MBA: Leading strategic innovation
   Σεμινάριο Πωλήσεων με θεματολογία “Η Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο: επικοινωνώντας με τους συναδέλφους και τους πελάτες”
   
Παράλληλα, εργαζόμενοι συμμετείχαν σε θεματολογίες business και προσωπικής ανάπτυξης όπως: 

   ●“Supply chain management”, 
   ● “Time & stress management”, 
   ●Τύποι εργασιακής συμπεριφοράς” και 
   ●“HR Master Negotiation”
  Πραγματοποιήθηκαν συμμετοχές σε συνέδρια όπως:
  ●6o Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διοίκησης Εφοδιασμού. 
   ●3ο Συνέδριο Επιχειρηματικής Ευφυίας “ The data 360 Forum” 
   ●1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος “Hydromerit 2014”. 
  Το πρόγραμμα του συνεδρίου έγινε με γνώμονα την προβολή του επιστημονικού έργου, τις παραγωγικές δυνατότητες 
  του κλάδου της  ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας μας και την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των υδάτων.

   Το 2015, συνεχίστηκαν τα προγράμματα εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων όπως:
     της Οικονομικής Δ/νσης για θέματα που αφορούσαν τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/2014
     των εργαζομένων της Παραγωγής για την Ασφάλεια και Υγιεινή των τροφίμων- HACCP, 
   με στόχο έως τις αρχές του 2017 να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας όλο το προσωπικό
     σε άτομα της Δ/νσης Ποιότητας και R&D για την πιστοποίηση του διεθνούς προτύπου 
   GLOBAL GAP Compound feed manufacturing αλλά και τη συμμετοχή τους στο “Fish Welfare for Aquaculture Specialists”
   
   Παράλληλα, στο πλαίσιο ανάπτυξης του προσωπικού, συνεχίστηκαν οι μεταπτυχιακές επιμορφώσεις 

σε εργαζομένους από την Οικονομική Δ/νση και από τη Δ/νση της Εφοδιαστικής αλυσίδας 
καθώς και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

   ενώ ενισχύθηκαν και οι συμμετοχές σε συνέδρια.
   Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
     Ενδοεταιρικό σεμινάριο στο Κορωπί με θέμα τα “Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/2014”  
     Σεμινάρια  “Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων-HACCP”. 
   Οι εκπαιδεύσεις έγιναν από πιστοποιημένο επιστημονικό προσωπικό από τον ΕΦΕΤ
     

   Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 ξεκίνησαν οι ενέργειες πιστοποίησης των 2 εργοστασίων της ΝΗΡΕΥΣ 
στην Πάτρα και τη Νέα Αρτάκη με το Πρότυπο GLOBAL GAP Compound Feed Manufacturing. 

   Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκε σεμινάριο  με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του
     

   Προγράμματα σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία Διοίκησης επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 
   με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής επαγγελματικής 

ειδίκευσης στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης και του MBA.
   

   Προγράμματα με θεματολογίες όπως: 
     ●“Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας”
     ●“Lead your team” 
     ●“Διαχείριση αποθεμάτων σε περίοδο κρίσης”
     ●“Credit risk management”
     ●“Ανάλυση εθνικής  & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και πρακτικές όψεις της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς”
     ●Εξειδικευμένα σεμινάρια πληροφορικής “Microsost SQL Server”
     ●Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας

   Συμμετοχές σε συνέδρια  με θεματολογίες:
●“Αξιόπιστες και Οικονομικές Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές”, διοργάνωση του Ινστιτούτου Εφοδιαστικής αλυσίδας.

     ●“11th E-Business Forum», Εφαρμογές του ηλεκτρονικού Marketing
     ●“4th Conference Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal Biology” 
   με έμφαση σε θέματα σκελετικών δυσμορφιών των ψαριών.
     ●“CSR in Action- Making the difference”.

2015

Προσωπικό Πάχυνσης Αστακού
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των εξαγωγών μας στην Ιταλία, αποφασίστηκε η ίδρυση υποκατα-
στήματος εκεί. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο Colturano (Mιλάνο),
μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας logistics, STEF, που είναι και
η κυρίαρχη ευρωπαϊκή εταιρεία στη μεταφορά και αποθήκευση ιχ-
θυρών, αλλά και στρατηγικός μας συνεργάτης. Τα εμπορεύματα φτά-
νουν από την Ελλάδα στο Colturano 4 φορές την εβδομάδα και από
εκεί παραδίδονται σε περισσότερους από 70 προορισμούς (S/Ms &
Χονδρέμπορους).

Μέσω του υποκαταστήματος  οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι
περισσότερο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές. Επίσης δια-
σφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υψηλή ποιότητα και
φρεσκάδα των προϊόντων. 

To δυναμικό του υποκαταστήματος αποτελείται από τον Διευ-
θυντή ο κ. Giovanni Bacchini και δύο ακόμη υπαλλήλους.

Πολλά είναι τα καθήκοντα του υποκαταστήματος από την έναρξη του:
▶ Στενότερη επαφή και παρουσία στους κύριους πελάτες 

με σκοπό την ενίσχυση και εδραίωση  των συνεργασιών μας
▶ Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την 

αγορά όχι μόνο όσον αφορά  νέους πελάτες αλλά και νέες 
αγορές ή market niches

▶ Συνεχής προσπάθεια για μείωση κόστους και ικανοποιητική 
ανάπτυξη της αγοράς (χωρίς μεσάζοντες, consumers margin 
account, έγκαιρες πληρωμές, καλύτερο logistics κ. άλ.)

▶ «Χτίσιμο» ποιοτικής εικόνας για τα προϊόντα της ΝΗΡΕΥΣ στην 
Ιταλία σε κάθε επίπεδο, με σκοπό κάθε προϊόν 
που παραδίδεται να είναι και μοναδικό.
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Η εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ αποτελείται από τη Δι-
εύθυνση Προμηθειών και τη Διεύθυνση Logistics οι οποίες λειτουρ-
γούν βάσει καταγεγραμμένων και εγκεκριμένων διαδικασιών
έχοντας που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Κύριος στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών είναι η εξασφά-
λιση της επάρκειας της εταιρείας για όλα τα είδη που προμη-
θεύεται σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές τιμές, η εύρεση νέων
ή/και καινοτόμων προϊόντων, καθώς και νέων εναλλακτικών
προμηθευτών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας
και την μείωση του κόστους προμήθειας.

Ο αριθμός προμηθευτών στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι 1.990
και διαχωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

▶ Πρώτες ύλες εργοστασίων ιχθυοτροφών

▶ Πρώτες και δευτερεύουσες ύλες για την ιχθυοκαλλιέργεια

▶ Υλικά συσκευασίας (ιχθυοκαλλιέργειας & ιχθυοτροφών)

▶ Πάγια

▶ Τεχνικά Έργα

▶ Εργασίες επισκευών/συντηρήσεων

▶ Υπηρεσίες 

▶ Μεταφορές

Το 90% του παραπάνω αναφερόμενου αριθμού προμηθευτών
είναι εγχώριοι. 

Η Διεύθυνση Logistics μεριμνά για τη μεταφορά των προϊόν-
των του Ομίλου στον σωστό χρόνο, στη σωστή ποσότητα και
ποιότητα με σκοπό τη βελτίωση  του μεταφορικού κόστους
του Ομίλου καθώς και του τρόπου μεταφοράς των προϊόντων
(εισερχόμενων και εξερχόμενων).

Ο Όμιλος διαθέτει 3 Διαμετακομιστικά Κέντρα, 1 στο Κορωπί, 1 στην
Πάτρα και 1 στην Ιταλία.

Διαμετακομιστικό Κέντρο Κορωπίου
Στο Κορωπί Αττικής η εταιρεία διαθέτει διαμετακομιστικό κέντρο
με αποθήκες για τα προϊόντα μας  (συντήρηση, ψυγεία και κα-
τάψυξη) επιφάνειας 1.076 τ.μ.  και πέντε ιδιόκτητα φορτηγά ψυ-

γεία για την μεταφορά των προϊόντων μας εντός Ελλάδας. Επί-
σης από το Διαμετακομιστικό Κέντρο του Κορωπίου πραγματο-
ποιούνται οι αεροπορικές αποστολές της εταιρείας μέσω του
αερολιμένα Αθηνών. 

Το κέντρο απασχολεί 10 εργαζομένους και διαθέτει 4 ράμπες φόρ-
τωσης, έχει δυναμικότητα 210 tn την εβδομάδα και μέσω αυτού πα-
ραδίδονται τα προϊόντα μας σε 19 χώρες.

Διαμετακομιστικό Κέντρο Πάτρας
Το Διαμετακομιστικό Κέντρο Πάτρας ξεκίνησε τη λειτουργία του το
1997 στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Το 2005 μετέφερε τις
εγκαταστάσεις του σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ. κοντά
στη Γέφυρα Ρίου, με ψυγεία συντήρησης συνολικής επιφάνειας 750
m2, 7 ράμπες φόρτωσης και 2 ράμπες παραλαβής.

Το κέντρο απασχολεί 21 εργαζόμενους και έχει δυναμικότητα
650 tn την εβδομάδα ενώ παραδίδει τα προϊόντα της ΝΗΡΕΥΣ σε
230 πελάτες σε 24 χώρες.

Επιτελεί σημαντικές υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής όπως:
▶ Παραδόσεις εντός 8 ωρών από την συσκευασία σε όλους τους 

πελάτες ελληνικής αγοράς 
▶ Αποστολές τροφών & υλικών συσκευασίας 

σε όλα τα συσκευαστήρια με τον ιδιόκτητο στόλο
▶ Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής θερμοκρασίας 

σε όλα τα φορτηγά εθνικών μεταφορών και στο 60% 
των διεθνών

▶ Μεταφορά και διανομή αποστολών σε όλη την Ευρώπη από 
1 κιβώτιο μέχρι και 1 φορτηγό

▶ Προγραμματισμένες αναχωρήσεις 365 ημέρες τον χρόνο 
και 24ωρη παρακολούθηση των παραδόσεων αυτών

▶ Σχεδιασμό και προγραμματισμό περισυλλογής και προώθησης 
εμπορευμάτων για αποστολές σε όλη την Ευρώπη από 
2 διαφορετικά Κέντρα Διανομής και 3 Συσκευαστήρια

▶ Καινοτόμες Υπηρεσίες για κάθε ιδιαιτερότητα πελάτη 
στο χαμηλότερο κόστος.

Διαμετακομιστικό Κέντρο Ιταλίας
Η ΝΗΡΕΥΣ είναι παρούσα στην Ιταλία από το ξεκίνημα των δραστη-
ριοτήτων της. Η Ιταλική αγορά είναι πολύ μεγάλη και γι’ αυτό αποτε-
λούσε πάντα μια τεράστια ευκαιρία για τον Όμιλό μας. Στο παρελθόν
προσεγγίσαμε την αγορά αυτή μέσω αντιπροσώπων είτε απευθείας
μέσω του τμήματος Πωλήσεων στο Κορωπί. Το 2009 με την αύξηση
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Εφοδιαστική αλυσίδα

Διαδικασία φόρτωσης
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Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο σχεδιασμός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
έγινε ακολουθώντας μια μεθοδολογία ‘χαρτογράφησης των
διαδικασιών’ (Process Mapping). Αρχικά πραγματοποιείται πε-
ριγραφή της κάθε παραγωγικής διεργασίας και καταγραφή των
εισερχομένων (π.χ. πρωτες ύλες, υποδομές, προσωπικό) και
εξερχομένων (π.χ. προϊόντων) αυτής. Δεδομένου ότι μια "πε-
ριβαλλοντική πτυχή" ορίζεται ως "στοιχείο ενός οργανισμού,
το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον" (ISO,
2004), θεωρούμε κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο ως περι-
βαλλοντική πτυχή ή παράμετρο της δραστηριότητας της ιχθυο-
καλλιέργειας. Στη συνέχεια, οι περιβαλλοντικοί παράμετροι
αξιολογούνται για την επίπτωση που μπορούν να έχουν στο πε-
ριβάλλον, 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 απο-
τελεσματικότητα και η ουσιαστικότητα των εφαρμοζόμενων πε-
ριβαλλοντικών προγραμμάτων.
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Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρό-
ληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και
η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέ-
σμευση της Διοίκησης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ. Για το σκοπό αυτό,
ο Όμιλος εφαρμόζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων
του, του περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας και της ασφά-
λειας των λειτουργιών. Εκτός από το GLOBALG.A.P., επιπλέον
είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO
9001:2008, ISO 22000:2005 (HACCP), ISO 14001:2004 και BRC
Global Standards (Βρετανικού Συνδέσμου Λιανεμπορίου).

Ανακυκλώσιμα υλικά                                                                  2015                        2014
Μπαταρίες και συσσωρευτές                                                                                     600 kg                             1.500 kg

Χαρτί                                                                                                                          4,3 tn                                  4 tn

Μελανοταινίες                                                                                                       243 τεμάχια                       500 τεμάχια

Λάδια                                                                                                                        1.800 lt                              2.000 lt

Φελιζόλ                                                                                                                     46,5 tn                                50 tn

Αρχές 7,8,9 Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
στις μονάδες εκτροφής
Για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος,
μεγάλο βάρος δίνεται στην αρχική επιλογή της θέσης μιας πλω-
τής μονάδας εκτροφής. Συντάσσονται αναλυτικές μελέτες περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα
ρεύματα της περιοχής, τα βάθη και υπολογίζεται ποια είναι η
«φέρουσα ικανότητα» μιας μονάδας ώστε να μην υπάρχουν επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Οι υπολογισμοί
βασίζονται σε ερευνητικά έργα και μελέτες ετών. Επίσης, πιστο-
ποιείται από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα πως δεν υπάρχουν
στον βυθό λιβάδια Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica), που απο-
τελεί ενδημικό είδος της Μεσογείου. Τα υποθαλάσσια λιβάδια
Ποσειδώνιας είναι από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Με-
σογείου, λειτουργούν ως δάση, προστατεύοντας τον βυθό από
τη διάβρωση και διατηρούν την οικολογική ισορροπία.

Τα έτη 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν, στα νερά εκτροφής, 500
φυσικοχημικές και 610 μικροβιολογικές αναλύσεις κάθε έτος.

Οι φυσικοχημικές αναλύσεις αφορούν βαρέα μέταλλα, υδράργυρο,
υπολείμματα φυτοφαρμάκων και θρεπτικά άλατα, και οι μικροβιο-
λογικές Ολική Μεσοφιλική Χλωρίδα (ΟΜΧ), Total Coliforms, E. coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Fecal streptococci,
Clostridiumperfringens, Pseudomonas, Fecal coliforms.

Παράλληλα με τους χημικούς και μικροβιολογικούς δείκτες, πα-
ρακολουθείται και η βιοποικιλότητα στον βυθό κάτω από τις μονά-
δες 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 ιχθυογεννητι-
κούς σταθμούς και γλυκό νερό στις μονάδες συσκευασίας και
μεταποίησης ιχθυηρών.

Η πλειοψηφία των ιχθυογεννητικών σταθμών λειτουργεί με σύστημα
“flow through” όπου αντλείται θαλασσινό νερό, επεξεργάζεται για
την αποφυγή μεταφοράς παθογόνων οργανισμών από το ανοιχτό
θαλάσσιο περιβάλλον, διασχίζει τμήματα του σταθμού, περνά από
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια επιστρέφει
στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα υγρά απόβλητα από τις μονάδες συσκευασίας και μεταποί-
ησης ιχθυηρών επεξεργάζονται 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
τον ολικό φώσφορο μέσω εργαστηριακών αναλύσεων οι οποίες
υλοποιούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια αλλά και σε εξωτε-
ρικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Σκοπός των αναλύσεων είναι
να διασφαλίζεται πως δεν θα μεταβάλλουν τις φυσικοχημικές
ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη (θάλασσα, αποχετευτικά δί-
κτυα). Τα έτη 2014-2015 υλοποιήθηκαν 750 και 700 αναλύσεις
σε υγρά απόβλητα αντίστοιχα.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Ο μεγαλύτερος όγκος αποβλήτων που παράγονται από τη διαδικασία
εκτροφής αποτελείται από πλαστικά σακιά ιχθυοτροφής τα οποία
συγκεντρώνονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση. Το τελικό πα-
ραγόμενο προϊόν συσκευάζεται σε ιχθυοκιβώτια από διογκωμένη
πολυστερίνη. Παράλληλα, ο Όμιλος σε συνεργασία με τους προμη-
θευτές του, αναζητά και δοκιμάζει εναλλακτικές συσκευασίες.

Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράμματα Ανα-
κύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά
και σε μικρότερα προγράμματα που αναπτύσσει η ίδια. Τα προ-
γράμματα επαναξιολογούνται και ο Όμιλος είναι πάντα σε εγρή-
γορση για αναζήτηση υλικών και συνεργατών για τη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων του.

Εργασία επιδιόρθωσης διχτυών

Περιβαλλοντική διαχείριση
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O Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη του, εκείνους που επηρεάζει με τις δραστηριότητές του και εκείνους οι
οποίοι επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους τη δική του μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει πλη-
ροφορίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου και τις μεθόδους διαβούλευσης μαζί τους.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

G4-24
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Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
για τη Νεολαία

Επίσης, η εταιρεία έχει συνυπογράψει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη
Νεολαία, το οποίο αποτελεί μία αμοιβαία δέσμευση των επικεφαλής
του επιχειρηματικού κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται
για μια πρωτοβουλία του CSR Europe σε συνεργασία με τους εθνικούς
του εταίρους, η οποία συσπείρωσε εκπροσώπους των επιχειρήσεων,
της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργά-
νων. Κατά το Σύμφωνο, καλούνται όλες οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί
εταίροι, οι πάροχοι εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οι
οργανώσεις νεολαίας, οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχό-
λησης, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, οι γονείς καθώς
επίσης και οι λοιποί παράγοντες κομβικής σημασίας να αναπτύξουν
και να εδραιώσουν συνεργασίες που στηρίζουν την απασχολησιμότητα
και την ένταξη των νέων χωρίς αποκλεισμούς.
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Μέθοδος και συχνότητα διαβούλευσης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
E-mails                                                 Ανά περίσταση
Ηλεκτρονική εταιρική εφημερίδα          Μηνιαία
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Ανά περίσταση
Έγχαρτες ανακοινώσεις                        Ανά περίσταση
στους πίνακες ανακοινώσεων               

ΜΕΤΟΧΟΙ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Ανά περίσταση
E-mails                                                 Ανά περίσταση
Συναντήσεις                                         Ετήσια 
                                                                             και ανά περίσταση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Έρευνες                                                3-4 φορές 
                                                                             τον χρόνο
Συναντήσεις                                          Ανά περίσταση
E-mails                                                 Ανά περίσταση

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΑΡΧΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Προσωπική επαφή - Συναντήσεις          Συνεχής
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Μηνιαία, 
                                                                             ανά περίσταση
E-mails                                                 Συχνή, 
                                                                             ανά περίσταση

Μ.Κ.Ο.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Συναντήσεις                                          2 φορές τον χρόνο
E-mails                                                 Μηνιαία
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Μηνιαία, 
                                                                             ανά περίσταση

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Συνεχής 
                                                                             και ανά περίσταση
E-mails                                                 Συνεχής
                                                            και ανά περίσταση
Συναντήσεις                                          Συχνές 

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
E-mails                                                 Καθημερινά
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Καθημερινά
Συναντήσεις                                          2-3 φορές τον χρόνο
Διεθνείς Εκθέσεις                                 Ετήσια

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
E-mails                                                 Εβδομαδιαία-
                                                                             μηνιαία
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Μηνιαία
Προσωπικές επαφές                             Ανά περίσταση

ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τηλεφωνική επικοινωνία                      Εβδομαδιαία
Ε-mails                                                 Εβδομαδιαία – Μηνιαία
Συναντήσεις                                          Μηνιαία 
                                                                             και ανά περίσταση

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τηλεφωνική επικοινωνία                     Ανά περίσταση
Ε-mails                                                 Ανά περίσταση
Συναντήσεις                                          Ανά περίσταση

Συμμετοχή σε φορείς
Η εταιρεία υποστηρίζει και είναι μέλος στους παρακάτω φορείς:

▶ΣΕΒ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)

▶ΣΕΒ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

▶ΣΕΘ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ)

▶ΕΒΕΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

▶ΠΣΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ)

▶ΕΕΔΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

▶ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

▶ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)

▶ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

▶ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

▶ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

▶ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

▶ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

▶ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

▶ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

▶ΙΛΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ) 

▶ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

▶ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣυμμετοχές και αναγνώριση

G4-15

Οικουμενικό 
Σύμφωνο 
του Ο.Η.Ε.

Η ΝΗΡΕΥΣ είναι μοναδική εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελ-
λάδα που από το 2008, υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το οποίο
έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και την προώθηση
της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.
Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και σ’ αυτήν συμμετέχουν περισσότερες από 3.500 επιχειρή-
σεις από περισσότερες από 100 χώρες.
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Έρευνα 
και Ανάπτυξη

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος και τρόπος απόκρισης

Ενότητα Απολογισμού: Υγεία και Αασφάλεια Καταναλωτών

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε ακολου-
θώντας μία σειρά καλών πρακτικών οι οποίες περιλαμβάνουν:

▶ Τη μη χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων α΄ υλών
▶ Το συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής
▶ Τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας γόνου, ιχθυοτροφών, 

τελικών προϊόντων
▶ Την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσα από ενδελεχείς ελέγχους 

και μετρήσεις
▶ Το πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Ενότητα Απολογισμού: Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Βασική αρχή και δέσμευση του Ομίλου είναι η διαφύλαξη της υγείας και
της σωματικής ακεραιότητας όλου του προσωπικού που εργάζεται στις εγ-
καταστάσεις του. Για το σκοπό αυτό ο Όμιλος έχει διαθέσει ένα σημαντικό
μέρος του προϋπολογισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης στην εκπαίδευση των
εργαζομένων. 

Ενότητα Απολογισμού: Επιχειρηματική Ηθική και Ακεραιότητα

Η επαγγελματική ηθική και οι αξίες αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώδικα
Δεοντολογίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το 2013 και δίνει το στίγμα του
Ομίλου προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο,
αποτελώντας δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προ-
σπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.

Ενότητα Απολογισμού: Κανονιστική Συμμόρφωση

Θεματοφύλακες της τήρησης όλων των υποχρεώσεων Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης στον Όμιλο είναι τα όργανα διακυβέρνησης που υπάρχουν εντός
του Ομίλου και οι αρμόδιες Διευθύνσεις. Αποτέλεσμα της αποτελεσματικής
υφιστάμενης δομής και της συνεχούς παρακολούθησης και τήρησης όλων
των Κανονιστικών υποχρεώσεών του, είναι το γεγονός ότι ο Όμιλος δεν
έχει υποστεί σημαντικά πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώσεις για μη συμ-
μόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς την περίοδο 2014-2015.

Ενότητα Απολογισμού: Οικονομική Επίδοση

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει διαδικασίες και έχει σχεδιάσει  Κύριους Δεί-
κτες Επιδόσεων (Key Performance Indicators) για τη μηνιαία ενημέρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την οικονομική του επίδοση.  Πα-
ράλληλα, διαθέτει  συστήματα εβδομαδιαίας ενημέρωσης της ανώτατης δι-
οίκησης, σχετικά με την πορεία των εσόδων.

Ενότητα Απολογισμού: Καλή Υγεία και Διαβίωση Ψαριών

Στον σχεδιασμό του Ομίλου έχουν ενσωματωθεί και εφαρμόζονται πο-
λιτικές και δράσεις που συνεισφέρουν στην καλή υγεία και διαβίωση
των ψαριών, ενώ για τα επόμενα χρόνια ο στόχος παραμένει υψηλός
για τη βελτίωση της επιβίωσης των ψαριών μέχρι το 2020 κατά επι-
πλέον 4 μονάδες.

Ενότητα Απολογισμού: Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Δ/νση Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου έχει συντάξει 5ετές επιχειρη-
σιακό σχέδιο, εγκεκριμένο από το Δ.Σ., διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό και
υποδομές για την υλοποίηση του ερευνητικού της έργου σε άμεση συνερ-
γασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς. Η ΠΡΩΤΕΥΣ με
τη σειρά της πρωτοπορεί και δίνει οριστικές λύσεις με τη χρήση του anti-
fouling και τη δοκιμαστική χρήση του εξοπλισμού stunner.

●Πανεπιστημιακή Κοινότητα
●Προμηθευτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Υγρές Εκροές 
και Απόβλητα

Βασικά θέματα ενδιαφέροντος και τρόπος απόκρισης

Ενότητα Απολογισμού: Βιώσιμες Ιχθυοτροφές

Ο Όμιλος έχει πετύχει να μειώσει τη χρήση ιχθυαλεύρων από 30% σε 18%
και τα ιχθυέλαια από 7,5% σε 4%. Σημαντική είναι και η βελτίωση του δεί-
κτη  FIFO (Fish In Fish Out) από 1,9 το 2014, σε 1,76 το 2015, ενώ ο στόχος
για το 2019 είναι το 1,5.

Ενότητα Απολογισμού: Χωροταξικός Σχεδιασμός Ιχθυοκαλλιεργειών

Ο Όμιλος, έχει πρωτοστατήσει στη σύσταση ειδικών φορέων διαχείρισης
των οργανωμένων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, όπως καθο-
ρίζονται νομοθετικά από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της 4/11/2011. Κατά
τo 2015, ο Όμιλος συμμετείχε και υποστήριξε την υλοποίηση σύστασης φο-
ρέων διαχείρισης περιοχών οργανωμένων υδατοκαλλιεργειών σε 3 γεω-
γραφικές περιοχές (Εχινάδων, Αργολίδα , Χίου), ενώ το 2014 σε 2
γεωγραφικές περιοχές (Θεσπρωτία, Αμβρακικού).

Δημιουργείται αξία στις τοπικές κοινωνίες με:

▶ δωρεές προϊόντων και άλλες χορηγίες
▶ την απασχόληση εργαζομένων από τις τοπικές κοινωνίες 

σε πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων 
του Ομίλου

▶ την επιλογή προμηθευτών από τις τοπικές κοινωνίες
▶ πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στις εγκαταστάσεις μας
▶ σταθερή και συχνή επικοινωνία μαζί τους.

Ενότητα Απολογισμού: Πρώτες Ύλες

Έχει θεσπιστεί πολιτική προμηθειών πρώτων υλών, σύμφωνα με την οποία
η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από εγκεκριμένους προμηθευτές
του Ομίλου, με συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται στα αντίστοιχα
έντυπα στο σύστημα ποιότητας (ISO) του Ομίλου. 

Επαγγελματική εξέλιξη βάσει αξιολόγησης και εσωτερικές μετακινήσεις

Παροχές: εταιρικά αυτοκίνητα, εταιρικά κινητά, άτοκα δάνεια, προκα-
ταβολές μισθών, επιδόματα γάμου, βάφτισης, 3 μέρες άδεια ετησίως
πέρα από την κανονική.

Έλεγχος ετικετών προϊόντων για τη διάθεσή τους (positive release)

Παρακολούθηση νομοθεσίας σε όλες τις χώρες που εξάγουμε ώστε η σή-
μανση να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
Αποκλειστικές συνεργασίες με πελάτες για επώνυμο προϊόν.

Συνεχής παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων των εκροών τόσο στο
εταιρικό πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο όσο και σε εξωτερικά διαπιστευ-
μένα εργαστήρια

Παρακολούθηση παραμέτρων νερών εκτροφής.

Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Ο Όμιλος φροντίζει να προσφέρει στους εργαζομένους της επαγγελματική
ανάπτυξη και ενημέρωση μέσω εκπαιδεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

●Σωματεία

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Υγεία και Ασφάλεια 
Καταναλωτών

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων

Επιχειρηματική 
Ηθική και
Ακεραιότητα

Κανονιστική
Συμμόρφωση

Οικονομική 
Επίδοση

Καλή Υγεία 
και Διαβίωση 
Ψαριών

●Εργαζόμενοι
●Μ.Κ.Ο.
●Πανεπιστημιακή Κοινότητα
●Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές
●Προμηθευτές
●Πελάτες
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία

●Εργαζόμενοι
●Μ.Κ.Ο.
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Εργαζόμενοι
●Μ.Κ.Ο.
●Πανεπιστημιακή Κοινότητα
●Προμηθευτές
●Πελάτες
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Μ.Κ.Ο.
●Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές
●Πελάτες
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία  

●Προμηθευτές
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Εργαζόμενοι
●Μ.Κ.Ο.
●Πανεπιστημιακή Κοινότητα
●Πελάτες
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

Βιώσιμες 
Ιθχυοτροφές

Χωροταξικός 
Σχεδιασμός 
χθυοκαλλιεργειών

Δημιουργία
Αξίας
στις Τοπικές
Κοινωνίες

Πρώτες Ύλες 

Επαγγελματική 
Εξέλιξη και
Παροχές

Σήμανση 
Προϊόντων

Εκπαίδευση 
και Ενημέρωση 
Εργαζομένων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

●Μ.Κ.Ο.
●Πελάτες
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Σωματεία

●Μ.Κ.Ο.
●Προμηθευτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Εργαζόμενοι
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Πανεπιστημιακή Κοινότητα
●Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές
●Μέτοχοι & Επενδυτές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 

●Μ.Κ.Ο.
●Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές
●Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
●Κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς
●Σωματεία 
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Τον Μάιο του 2016, η ΝΗΡΕΥΣ ολοκλήρωσε ανάλυση ουσιαστι-
κότητας με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφε-
ρόμενων μερών, με στόχο τον προσδιορισμό των ουσιαστικών
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξής και των περιεχομένων του πα-
ρόντος Απολογισμού για την περίοδο 2014-2015. Ουσιαστικά
Θέματα είναι αυτά τα οποία αντανακλούν τις σημαντικές οικονο-
μικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της ΝΗΡΕΥΣ
ή που επηρεάζουν σε ουσιαστικό βαθμό τις εκτιμήσεις και απο-
φάσεις των ενδιαφερόμενων μερών του.

Η ανάλυση ουσιαστικότητας θα χρησιμοποιηθεί επίσης από την ΝΗ-
ΡΕΥΣ για την αναθεώρηση και βελτίωση της ευρύτερης στρατηγικής
βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης
Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI G4 και συνεπώς δεν υπάρχουν δια-
φοροποιήσεις σε σχέση με τα ουσιαστικά θέματα ή τα όριά τους σε
σχέση με προηγούμενες χρονιές. Επίσης, δεν έχουν υπάρξει ανα-
διατυπώσεις σε στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί
σε προηγούμενους απολογισμούς.

Η μεθοδολογία ανάλυσης ουσιαστικότητας των θεμάτων βιώσι-
μης ανάπτυξης παρουσιάζεται παρακάτω:

Φάση 1η: Αναγνώριση σχετικών θεμάτων
Στην πρώτη φάση της ανάλυσης, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έλαβε υπόψη
τις GRI G4 Αρχές της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων
Μερών και του Πλαισίου Βιωσιμότητας, και αναγνώρισε θέματα
σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφερόμενά του μέρη.
Τα ευρήματα βασίστηκαν σε επισκόπηση των παρακάτω: 

▶Εσωτερικών εγγράφων, σχετικών με πολιτικές, διαδικασίες, 
στρατηγικές και αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη

▶Σχετικών δημοσιευμάτων για το 2014-2015 που σχετίζονταν με τις 
δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας και τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ

▶Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ για τα έτη 
2012 και 2013

▶Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών του 
κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στο εξωτερικό

▶Των νέων Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη 
του Ο.Η.Ε.

▶Εκδόσεων του οργανισμού GRI για τον κλάδο των τροφίμων
▶Κορυφαίων διεθνών προτύπων και οδηγιών βιωσιμότητας 

τόσο για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και για 
την ευρύτερη βιομηχανία.

Φάση 2η: Ιεράρχηση θεμάτων
Στη δεύτερη φάση, ο Όμιλος έλαβε υπόψη του τις GRI G4 Αρχές
της Ουσιαστικότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερό-
μενων Μερών και ιεράρχησε τα θέματα που αναγνωρίστηκαν
στην πρώτη Φάση έναντι δυο κριτηρίων:

▶τη σημασία που έχουν τα θέματα για τη μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου,
▶τη σημασία των θεμάτων για τα εσωτερικά και εξωτερικά εν-
διαφερόμενα μέρη του Ομίλου.

Για το πρώτο κριτήριο, ο Όμιλος, οργάνωσε ειδική ομάδα εργα-
σίας (‘workshop’) για να ιεραρχήσει τα θέματα, με τη συμμετοχή
διευθυντικών στελεχών της ΝΗΡΕΥΣ.

Για το δεύτερο κριτήριο, ο Όμιλος διεξήγαγε σχετική ηλεκτρονική
έρευνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Τα αποτελέσματα βοήθη-
σαν στην ποιοτικότερη ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων του
Ομίλου, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και
των ανησυχιών των ομάδων που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα
της ανάλυσης παρουσιάζονται στον χάρτη ουσιαστικότητας.

Φάση 3η: Επικύρωση των αποτελεσμάτων
Κατά την τρίτη φάση της ανάλυσης, επικυρώθηκαν τα αποτελέ-
σματα της δεύτερης φάσης με μέλη της Ανώτατης Διοίκησης του
Ομίλου. Αυτή η διαδικασία έλαβε υπόψη την GRI G4 Αρχή της
Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων
Μερών.
Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν και επιλέχθηκαν 11
θέματα για δημοσιοποίηση στον Απολογισμό, τα οποία αναφέ-
ρονται στον πίνακα στις σελίδες 54-55 μαζί με τα όρια επίδρασής
τους και αναλύονται περαιτέρω στην ενότητα Ουσιαστικά Θέματα.
O χάρτης ουσιαστικότητας που ακολουθεί παρουσιάζει τα 22
αναγνωρισμένα θέματα βιωσιμότητας ιεραρχημένα, ως αποτέ-
λεσμα της ανάλυσης ουσιαστικότητας.
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1. Χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών 
2. Οικονομική επίδοση
3. Κανονιστική συμμόρφωση
4. Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα
5. Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά
6. Έρευνα και ανάπτυξη
7. Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών
8. Βιώσιμες ιθχυοτροφές
9. Βιοποικιλότητα
10. Πρώτες ύλες και υποπροϊόντα
11. Υγρές εκροές και απόβλητα

12. Ενέργεια
13. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
14. Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα
15. Απασχόληση
16. Εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων
17. Επαγγελματική εξέλιξη και παροχές
18. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
19. Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες στην εργασία
20. Δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες
21. Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών
22. Σήμανση προϊόντων

Ανάλυση ουσιαστικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης Χάρτης ουσιαστικότητας Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

G4-19
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Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον κύκλο ζωής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας του Ομίλου, συνδέοντας τις φάσεις του
κύκλου ζωής με τις θυγατρικές εταιρείες, καθώς και με εξωτερικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών. Το διάγραμμα περιλαμβάνεται
για την καλύτερη κατανόηση του παρακάτω πίνακα επίδρασης των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.
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Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων 

G4-19 G4-20 G4-21

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει για κάθε ουσιαστικό θέμα
βιώσιμης ανάπτυξης, τη φάση του κύκλου ζωής από την οποία
προκύπτουν οι σημαντικότερες επιδράσεις, αλλά και τα όρια επί-
δρασης στις οντότητες, τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου,
που ενδέχεται να προκαλούν ή να συνδέονται με τις επιδράσεις
αυτές. Οι ενότητες των ουσιαστικών θεμάτων (σελ. 56-87) πε-
ριλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των επιδράσεων και της
προσέγγισής μας για τη διαχείρισή των θεμάτων που τις προ-
καλούν. Ο καθορισμός των σημαντικότερων επιδράσεων έχει

βασιστεί στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ο.Η.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2015, όλα τα κράτη
μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την
επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, χαράσσοντας
μία πορεία για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της
ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της
αδικίας και την προστασία του πλανήτη μας. Στο επίκεντρο
αυτής της «Ατζέντας 2030» βρίσκονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), αλλά
και 169 ειδικότεροι στόχοι, που σχετίζονται με αυτούς και
αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας
(οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και προκλήσεις
διακυβέρνησης).

Κύκλος ζωής
 προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ
εταιρεία παραγωγής εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας
ΚΕGOagri
εταιρεία επιχειρηµατικής ζωικής παραγωγής

ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Απόρριψη / Ανακύκλωση (Συσκευασιών) / 
Ανάκτηση ενέργειας / Compost  / 
Λοιπές πρακτικές κυκλικής οικονοµίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τελικός καταναλωτής

Οργανισµοί /
Εταιρείες ∆ιαχείρισης 
Τέλους Κύκλου Ζωής Προϊόντων

∆ΙΑΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΕΣ
Super Market, χονδρέµποροι, 
µεταποιητές, εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε 

& PREDOMAR S.L.
Logistics: Κορωπί, Πάτρα, Ιταλία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 
& PREDOMAR S.L.

8 σύγχρονα συσκευαστήρια

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
1 µονάδα µεταποίησης

ΕΚΤΡΟΦΗ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 
& PREDOMAR S.L.
4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς
31 µονάδες πάχυνσης
3 µονάδες προπάχυνσης γόνου  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2015 
για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών των εργαζομένων του Ομίλου “Ταξίδι στον κόσμο του βυθού”

λεπτομέρεια από το έργο της Κατερίνας Μελάχρους, 11 ετών, Νέα Αρτάκη
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Σημαντικότερες επιδράσεις 
ως προς τους Παγκόσμιους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε.

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται 
να προκαλούν ή να συνδέονται με τις επιδράσεις

Φάση κύλου ζωής
κατά την οποία προκαλείται 

η επίδραση

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

PREDOMAR S.L.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Παραγωγή Ιχθυοτροφών
Εκτροφή

Μεταποίηση / Συσκευασία
Διανομή

ΠΕΛΑΤΕΣ Διάθεση/Πώληση
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Κατανάλωση
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
PREDOMAR S.L.

Παραγωγή Ιχθυοτροφών
Εκτροφή

Μεταποίηση / Συσκευασία

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Κατανάλωση 
Τέλος Κύκλου Ζωής

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Εκτροφή
Μεταποίηση / Συσκευασία

Διανομή

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ Πρώτες Ύλες
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΠΕΛΑΤΕΣ Διάθεση/Πώληση

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Εκτροφή
Μεταποίηση / Συσκευασία

Διανομή
ΠΕΛΑΤΕΣ Διάθεση/Πώληση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πρώτες Ύλες
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Εκτροφή

Μεταποίηση / Συσκευασία
Διανομή

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πρώτες ΎλεςΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Εκτροφή
Μεταποίηση / Συσκευασία

Διανομή

ΠΕΛΑΤΕΣ Διάθεση/Πώληση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Παραγωγή Ιχθυοτροφών

Εκτροφή
Μεταποίηση / Συσκευασία

Διανομή

ΠΕΛΑΤΕΣ

Διάθεση/Πώληση

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

PREDOMAR S.L.
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΕκτροφήΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
PREDOMAR S.L.

Εκτροφή

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Σημαντικότερες επιδράσεις 
ως προς τους Παγκόσμιους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε.

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται 
να προκαλούν ή να συνδέονται με τις επιδράσεις

Φάση κύλου ζωής
κατά την οποία προκαλείται 

η επίδραση

ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Παραγωγή Ιχθυοτροφών
Εκτροφή

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
PREDOMAR S.L. Εκτροφή

ΒΙΩΣΙΜΕΣ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Πρώτες Ύλες

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Παραγωγή Ιχθυοτροφών
Εκτροφή

Πρώτες ΎλεςΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

PREDOMAR S.L.
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

Κατανάλωση

Εκτροφή

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εκτροφή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πρώτες Ύλες
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Εκτροφή

Μεταποίηση / Συσκευασία
Διανομή

Διάθεση/Πώληση
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ
ΥΛΕΣ

Πρώτες Ύλες
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

Εκτροφή

ΚατανάλωσηΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
KEGOagri

Πρώτες Ύλες
Παραγωγή Ιχθυοτροφών

Εκτροφή

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
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Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα 

Κανονιστική συμμόρφωση

Οικονομική επίδοση

Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών

Έρευνα και ανάπτυξη

Βιώσιμες ιχθυοτροφές

Χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών

Δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες

Πρώτες ύλες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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▶ Η περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αειφόρος παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
▶ Η συμμόρφωση με τις νομικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των 

παραγόμενων προϊόντων.
▶ 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 και ιχθυοτροφών.
▶ Η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων, σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς όρους των συμβάσεων.

Στόχοι του Ομίλου ως προς την Ποιότητα και την Ασφάλεια Τροφίμων και Τροφών

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των προδιαγραφών
που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, αξιολογείται τακτικά μέσα από τις
εσωτερικές επιθεωρήσεις που διεξάγονται σε όλες τις παραγω-
γικές εγκαταστάσεις. Ελέγχονται όλες οι παραγωγικές διαδικα-
σίες, καθώς και η τήρηση εγγράφων και καταγραφών. Οι
εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται από καταρτισμένο επιστημο-
νικό προσωπικό.

Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή
αναγνωρισμένα πρότυπα για την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφά-
λεια των προϊόντων, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και τις
Ορθές Πρακτικές:

ISO 9001:2008
ISO 22000:2005
BRC
ISO 14001:2014
GLOBALG.A.P.

Η ορθή εφαρμογή επαληθεύεται από τις επιθεωρήσεις από τρί-
τους, όπως οι φορείς πιστοποίησης, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς,
οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων χωρών όπου εξάγει ο Όμιλος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
FVO: Food and Veterinary Office EU
FDA: Food and Drug Administration USA
ROSSELKHOZNADZOR:  Russian Veterinary Office

Παράλληλα, ο Όμιλος δέχεται συχνά επισκέψεις και επιθεωρή-
σεις από τους πελάτες της.

Οι έλεγχοι που γίνονται στα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας είναι
συνεχείς και πολλοί. Εκτός από τα ίδια τα ψάρια, ελέγχονται
επίσης και τα νερά εκτροφής, οι τροφές και οι επιφάνειες με
τις οποίες έρχονται σε επαφή. Ανεξάρτητοι φορείς και πανε-
πιστήμια ελέγχουν τις διαδικασίες, οι οποίες είναι όλες πιστο-
ποιημένες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εγγύηση ποιότητας
και διασφαλίζουν τον τελικό καταναλωτή.

Σε ετήσια βάση, υλοποιούνται περισσότερες από 500 χημικές
αναλύσεις και 5.000 μικροβιολογικές αναλύσεις σε πρώτες ύλες,
προϊόντα, γλυκό και θαλασσινό νερό και επιφάνειες. 

Η πλειοψηφία των προϊόντων θα περάσει και από δευτερο-
γενή ποιοτικό μακροσκοπικό έλεγχο. Το 2015 ελέγχθηκαν
32.500 συσκευασίες.

Οι καταναλωτές απαιτούν τα τρόφιμα που αγοράζουν και καταναλώνουν να είναι υψηλής ποιότητας, αλλά και ασφαλή. Παρόλο που
το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και στην ποιότητά τους,
η τελική ευθύνη για την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων βαρύνει τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία οφείλει
να επιβλέπει και να παρακολουθεί τα προϊόντα που παράγει, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν.

Η επιτυχία μίας βιομηχανίας τροφίμων, η οποία μετριέται σε όρους κερδοφορίας, εξαρτάται πλήρως από την ικανοποίηση των κα-
ταναλωτών. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον του Ομίλου να αναπτύξει συστήματα ελέγχου που διασφαλίζουν ένα σταθερά
ασφαλές και ποιοτικό προϊόν.

Για να εντοπίσει τα κρίσιμα σημεία που καθορίζουν τα θέματα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει, ο Όμιλος χρησι-
μοποιεί την Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP – Hazards and Critical Control Points). Σε αντίθεση με τις
προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας που επικεντρώνονται στο τελικό προϊόν, η προσέγγιση κατά HACCP, επιτρέπει την
προληπτική δράση, εντοπίζοντας τα κρίσιμα σημεία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών σχετίζεται και αφορά στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του Ομίλου,
από την παραγωγή των ιχθυοτροφών και την καλλιέργεια έως και τη διανομή του τελικού προϊόντος στους πελάτες. Παράλληλα,
το θέμα αφορά σημαντικά και το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

Η καθετοποίηση της παραγωγής, έχει επιτρέψει στην εταιρεία να
αναπτύξει διαδικασίες ελέγχων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια
παραγωγής, από τους γεννήτορες μέχρι το τελικό προϊόν, τόσο στις
πρώτες ύλες, όσο και στα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας, συντάσσει σε ετήσια βάση
προϋπολογισμό για τον έλεγχο των πρώτων υλών, των ενδιά-
μεσων και τελικών προϊόντων.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 3 εργαστήρια για τον
έλεγχο των προϊόντων, ένα για τον έλεγχο των νωπών αλιευ-
μάτων και δυο για τον έλεγχο των τροφών. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζει τον τακτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.
Παράλληλα έχει στήσει και συντηρεί μακροχρόνια σχέση με εξει-
δικευμένα εργαστήρια ελέγχου για σειρά παραμέτρων. Πιο εξει-
δικευμένες αναλύσεις σε ενδιάμεσα και σε τελικά προϊόντα
πραγματοποιούνται συστηματικά στους ακόλουθους Φορείς: Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος.

Ο Όμιλος λειτουργεί με πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας, με
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα
και τις ανάγκες των πελατών του διεθνώς.

Διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει ακολου-
θώντας μία σειρά καλών πρακτικών οι οποίες περιλαμβάνουν:
▶ Τη μη χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων 

α΄ υλών
▶ Το συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής
▶ Τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας 

γόνου, ιχθυοτροφών, τελικών προϊόντων
▶ Την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσα από 

ενδελεχείς ελέγχους και μετρήσεις
▶ Το πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Η ιχνηλασιμότητα είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται στην καλ-
λιέργεια ιχθυηρών και η οποία επιβάλλει στον Όμιλο να κατα-
γράφει λεπτομερείς πληροφορίες, σε όλα τα στάδια της
παραγωγής του προϊόντος, όπως είναι η γέννησή του, το μεγά-
λωμά του μέσα στη θάλασσα, η διατροφή του, η συσκευασία του
και η αποστολή του στο τελικό σημείο πώλησης. 

Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να μπορούμε να γνωρίζουμε
για κάθε ψάρι μας την ”ιστορία“ του μέχρι να φτάσει στο τραπέζι
σας και να εγγυηθούμε μία ασφαλή και υψηλής διατροφικής
αξίας τροφή. 

Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών
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▶ Η ελαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων.
▶ Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγεία 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 ο Όμιλος.
▶ Η παραγωγή τροφών που δεν μεταφέρουν φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κινδύνους, στους εκτρεφόμενους οργανισμούς 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
▶ Η προμήθεια και χρήση Α’ υλών ιχθυοτροφών οι οποίες προέρχονται από αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες, με έμφαση σε 

αυτές που προέρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον. Σταδιακή μείωση της χρήσης Α’ υλών που χρησιμοποιούνται για τη δια
τροφή του ανθρώπου.

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

Οι στόχοι του Ομίλου επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση και επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας
Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗ ΣΥΜΜOΡΦΩΣΗΣ*                                                         2014       2015
Περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς που επισύρουν πρόστιμο                                           0                 0
Περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς που επισύρουν προειδοποίηση                                 0                 0
Περιστατικά μη συμμόρφωσης με εθελοντικούς κώδικες**                                                                2                 1
Συνολικός αριθμός περιστατικών με επίδραση στην υγεία και ασφάλεια                                            2                 1

Το ποσοστό προϊόντων επί του συνόλου που παράχθηκαν σε πιστοποιημένους χώρους 53%. 
Ποσοστό προϊόντων επί του συνόλου που παράχθηκαν σε πιστοποιημένους χώρους.

*Τα περιστατικά μη συμμόρφωσης που καταγράφηκαν αφορούν είτε απόρριψη πρώτων υλών και επιστροφή στους προμηθευτές, είτε διαδικασίες επανεπεξεργασίας προϊόντων και επανάληψης εργασιών καθαρισμού εξοπλισμού που βρέθηκε
να μην καλύπτει τα όρια που έχει θέσει ο Όμιλος κατά την αξιολόγηση της καθαριότητάς του.

**Εθελοντικοί κώδικες: Εθελοντικά πρότυπα για την ασφάλεια και υγιεινή των  τροφίμων. Εθελοντικές δεσμεύσεις για τη μη χρήση γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) πρώτων υλών ιχθυοτροφών.

G4 PR2

Η ποσότητα για την οποία δεχόμαστε παράπονα από πελάτες αντιστοιχεί στο 0,15‰.

G4 FP5

ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015
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Στόχος του προγράμματος είναι να γίνουν εκπαιδεύσεις σε όλα τα υποκαταστήματα του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και σε όλες τις ειδικότη-
τες των εργαζομένων έως τις αρχές του 2017.

Στόχοι

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Τεχνικοί ασφαλείας
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνονται επισκέψεις από Τεχνι-
κούς Ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας και εκπαιδεύουν τους εργαζομένους στη χρήση των
Μέσων Ατομικής Προστασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις
συνθήκες και θέσεις εργασίας του προσωπικού.

Οι Τεχνικοί ασφαλείας είναι υπεύθυνοι επίσης και για την εκπόνηση
των μελετών επαγγελματικών κινδύνων οι οποίες υπάρχουν σε
κάθε μονάδα μας.

Από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 επικαι-
ροποιήθηκαν από τους ειδικούς όλες οι μελέτες σε κάθε εγκατά-
σταση του Ομίλου.

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί μια σύνθετη και
δυναμική διαδικασία που μέσω της ανάλυσης του εργασιακού περι-
βάλλοντος συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς ερ-
γασιακού χώρου προσαρμοσμένου στις ανθρώπινες δυνατότητες.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση

του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην
υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασμένα, συντελούν στη
συγκρότηση των παρεμβάσεων πρόληψης που οδηγούν στην
προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις διαστάσεις του
εργαζόμενου ανθρώπου.

Μ' αυτόν τον τρόπο, η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση
του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση
ασφαλούς εργασίας και είναι θεμελιώδης τρόπος αποφυγής δυ-
σμενών αποτελεσμάτων.

Μηνιαία έντυπα αναφοράς
Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος για
την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, θεσπίστηκε από τη Δ/νση
Νομικών και Εταιρικών θεμάτων, το Μάιο του 2013 μια διαδικασία
εντύπων μηνιαίας αναφοράς σε σχέση με τα θέματα υγιεινής, ασφά-
λειας και λοιπών διοικητικών θεμάτων που αφορούν κάθε εγκατά-
σταση του Ομίλου χερσαία και θαλάσσια. Το μηνιαίο αυτό έντυπο
συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης με την επο-
πτεία του προϊσταμένου του και διαβιβάζεται μέσω e-mail στη Δ/νση
Νομικών και Εταιρικών θεμάτων η οποία έχει και την ευθύνη να
ενημερώσει άλλες διευθύνσεις εφόσον απαιτείται.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ  ως ένας όμιλος ιχθυοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Η ποιότητα
της εργασιακής ζωής των ανθρώπων μας, που έχει επίδραση στην παραγωγικότητα και το ηθικό τους, είναι η αφετηρία για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της επιχείρησης που θέλει να λειτουργεί με υψηλά ποιοτικά κριτήρια και σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η δια-
χείριση του ουσιαστικού αυτού θέματος, σχετίζεται με όλες τις φάσεις της αλυσίδας αξίας μέχρι και τη διανομή. με σημαντικές επιδράσεις
στους εργαζομένους.

Λόγω της πληθώρας των δραστηριοτήτων και παραγωγικών διαδικασιών του Ομίλου, οι οποίες κατά μεγάλο ποσοστό λαμβάνουν
χώρα στη θάλασσα, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες,  αφού οι εργαζόμενοί του απασχολούνται σε χερσαίες εγκαταστάσεις
και θαλάσσιες μονάδες εκτροφής ιχθύων, ο Όμιλος έχει ως γνώμονα την προστασία τους με ύπαρξη κανόνων και μέτρων Υγείας
και Ασφάλειας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ,  εξαιτίας του ανθρωποκεντρικού του χαρακτήρα, δε βλέπει το ανθρώπινο δυναμικό του μόνο ως συντελεστή
παραγωγής, αλλά ως οντότητα που συμβάλει στην επιδιωκόμενη ευημερία όλων. Με το εξειδικευμένο προσωπικό του και τακτικούς
ελέγχους, ελέγχει κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων του, λαμβάνοντας όλα τα
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση του τεχνολογικού και αισθητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

Εσωτερικός κανονισμός εργασίας
Τον Δεκέμβριο του 2011 κυρώθηκε από τη Διεύθυνση της Κοι-
νωνικής επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής ο  Εσωτερικός κανο-
νισμός εργασίας όπου αναφέρονται οι κανόνες, τα δικαιώματα,
οι υποχρεώσεις , οι διαδικασίες καθώς και η ευρύτερη φιλοσο-
φία που διέπει τις σχέσεις του Προσωπικού με τον Όμιλο. 

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι αναρτημένος στους πίνακες ανα-
κοινώσεων και σε κοινόχρηστο διαδικτυακό χώρο για ενημέ-
ρωση όλου του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 83-87 η επιχείρηση μεριμνά για
την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για τη διάθεση και αντικατά-
σταση όταν απαιτείται, των Μέσων Ατομικής Προστασίας.(Μ.Α.Π.)

Οι προϊστάμενοι όλων των εγκαταστάσεων που κατέχουν θέση επο-
πτείας, έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων Υγείας και

Ασφάλειας του προσωπικού σύμφωνα με τις εισηγήσεις και υπο-
δείξεις των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας.

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν οτιδήποτε έχει να
κάνει με θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, να συμ-
μορφώνονται σε όλες τις οδηγίες του Ομίλου και να διατηρούν
τον χώρο εργασίας καθαρό και σε τάξη. 

Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων παρέχονται άμεσα οι
α' βοήθειες είτε τοπικά είτε στο πλησιέστερο Κέντρο Περίθαλψης
ανάλογα με τη σοβαρότητα και τηρούνται απόλυτα όλες οι δια-
δικασίες που ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την αναγγελία στους
αρμόδιους φορείς.

Για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφαλείας στον εργασιακό
χώρο λαμβάνουμε μια σειρά ενεργειών που στόχο έχουν την
πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του ερ-
γασιακού χώρου.

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
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Γιατροί εργασίας
Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, γίνονται τακτικά
επισκέψεις από Ειδικούς Γιατρούς εργασίας οι οποίοι τηρούν ια-
τρικούς φακέλους όλων των εργαζομένων και εκδίδουν Βεβαι-
ώσεις Ιατρικής Καταλληλόλητας του προσωπικού με δυνατότητα
ανανέωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από το 2016, θεσπί-
στηκε η ανανέωση να γίνεται ετησίως για όλο το προσωπικό.

Οι γιατροί εργασίας αναλαμβάνουν την επιμόρφωση των εργαζομέ-
νων σε θέματα α' βοηθειών στις προγραμματισμένες επισκέψεις τους.
Σε κάθε μονάδα ανά την περιφέρεια, τηρείται φαρμακείο α' βοηθειών
και ο προϊστάμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού είναι
υπεύθυνος για την ανανέωσή του. Οι γραπτές υποδείξεις του ιατρού
εργασίας καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης.

Τηρείται ακόμη, Τράπεζα Αίματος για την κάλυψη των αναγκών
των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Εκπαιδεύσεις Προσωπικού
Μέσω των ενημερώσεων του προσωπικού σε θέματα που αφο-
ρούν την έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου και αντιμετώπισή του,
προωθείται η ασφαλής εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομέ-
νων και ενισχύεται η ασφαλής εργασιακή κουλτούρα.

Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στις μονάδες μας στη Χίο
διήμερη εκπαίδευση HACCP για την Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
με τη συμμετοχή 28 ατόμων και διάρκειας 14 ωρών. Στην εκπαί-
δευση αυτή συζητήθηκαν  μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην
Ατομική υγεία και υγιεινή των εργαζομένων, την υγιεινή κατά την

Βασική αρχή και δέσμευση του Ομίλου είναι η διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας όλου του προσωπικού που
εργάζεται στις εγκαταστάσεις του.

παραλαβή των πρώτων υλών αλλά και την υγιεινή κατά την προ-
ετοιμασία των τροφίμων και τον καθαρισμό και απολύμανση των
χώρων, των επιφανειών, του εξοπλισμού και των σκευών.

Αντίστοιχες θεματικές έγιναν τον Ιούνιο του 2014 σεμινάρια HACCP
στα υποκαταστήματα στον  Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και στην Πάτρα
με συμμετοχή 18 και 17 ατόμων αντίστοιχα διάρκειας 14 ωρών.

Οι εκπαιδεύσεις HACCP Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων συνε-
χίστηκαν και το 2015 όπου συμμετείχαν 21 εργαζόμενοι από τις
εγκαταστάσεις μας στη Φωκίδα και 20 εργαζόμενοι από το ερ-
γοστάσιο μεταποίησης στο Κορωπί.

Τον Μάιο του 2016 δημιουργήθηκε η ανάγκη για πιο εξειδικευ-

μένες εκπαιδεύσεις στο προσωπικό που αφορούσαν την “Υγεία
και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας”.

Σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, το διάστημα Μαΐου- Ιουλίου
2016  πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε 4 μεγάλα κέντρα του Ομί-
λου μας όπως ο Αστακός, η Φωκίδα, η Ηγουμενίτσα και το Αλιβέρι.

Συζητήθηκαν θέματα για την ασφάλεια και σήμανση των χώρων
εργασίας, για τη χρήση των Μ.Α.Π καθώς και τη διαχείριση των
έκτακτων περιστατικών στην εργασία.

Οι θεματολογίες ήταν προσαρμοσμένες στις θέσεις εργασίας των
εργαζομένων που συμμετείχαν όπως ιχθυεργάτες, ιχθυολόγοι,
δύτες, ναύτες, νυχτοφύλακες κ.α.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 400 εργαζόμενοι με συνολική διάρκεια 92 ώρες.

* Ο δείκτης τραυματισμών έχει εκφραστεί ως ο αριθμός των εργαζομένων με κάποιο τραυματισμό ανά 100 εργαζόμενους. Οι τραυματισμοί που παρατηρήθηκαν στο προσωπικό ήταν μικροτραυματισμοί όπως κοψίματα, εκδορές και ελαφριά
διαστρέμματα άκρων.
**   Ο δείκτης χαμένων ημερών εργασίας υπολογίστηκε από το σύνολο αναρρωτικών ημερών αδείας οποιασδήποτε ασθένειας και εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.
*** Ο δείκτης αδικαιολόγητων απουσιών υπολογίστηκε από το σύνολο των απουσιών του προσωπικού σε κάθε μονάδα προς το σύνολο των εργάσιμων ημερών κάθε εγκατάστασης.

Οι δείκτες του παραπάνω πίνακα αφορούν στις δραστηριότητες της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο 2014-2015 δεν
σημειώθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα ή περιστατικά επαγγελματικής ασθένειας.

                                                                                                                    2014                                                  2015
                                                                                                      Α                            Γ                            Α                            Γ
                                                                                                    0,76                          0                          0,46                         0
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**                              0,00119                  0,0004                  0,00113                  0,0005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ***                              0,004                     0,005                     0,007                     0,003

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ*

G4 LA6
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Επέκταση της Πολιτικής Διαχείρισης Καταγγελιών (WhistleBlowing Policy) με παροχή της δυνατότητας ενημέρωσης της Διοίκησης του
Ομίλου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων, και από τρίτους stakeholders που συναλλάσσονται με τον Όμιλο
όπως δημόσιες αρχές, προμηθευτές και πελάτες.

Στόχοι

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Πολιτική Τακτικών και Έκτακτων Αναφορών
Διαθέτοντας πολυάριθμα υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και στοχεύοντας στη θεσμοθέτηση άμεσης και δομημένης επι-
κοινωνίας των κατά τόπους ομάδων εργασίας με τις κεντρικές
υπηρεσίες, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει θεσπίσει από το 2013 Πολιτική Τα-
κτικών (μηνιαίων) και Έκτακτων Αναφορών με ειδικό έντυπο.

Για την Πολιτική αυτή έχουν ενημερωθεί όλοι οι Προϊστάμενοι
Υποκαταστημάτων και οι Διευθυντές τους, ενώ το σχετικό έντυπο
έχει αποσταλεί και συμπληρώνεται σε μηνιαία βάση από τους
κατά τόπους υπευθύνους. 

Η Πολιτική αυτή συστηματοποιεί τα κρίσιμα θέματα που παρα-
κολουθούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις μας (εργατικά, περι-
βαλλοντικά, υγεία και ασφάλεια κλπ.) και βοηθά σημαντικά στην
ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης, για οποιοδήποτε τυχόν μείζον
ζήτημα προκύψει, από τους τοπικά υπευθύνους προς τις κεντρι-
κές υπηρεσίες και τη Διοίκηση. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται, αφενός η ενιαία αντιμετώπιση
αντίστοιχων θεμάτων και ταυτόχρονα η εξέταση των ζητημάτων
και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, εκτός από τον προϊστάμενο της
περιοχής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και
η αμεροληψία.

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών (Whistleblowing Policy)
Επιπλέον από το 2013, θεσπίσθηκε η Πολιτική Διαχείρισης Κα-

ταγγελιών, την οποία έθεσε σε εφαρμογή ο Όμιλος σε όλες τις
εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού τυχόν πα-
ρανομιών και παρατυπιών σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται της λει-
τουργίας του Ομίλου. Για την Πολιτική αυτή είναι ενήμερο όλο
το προσωπικό του Ομίλου με σχετικές ανακοινώσεις. 

Βάσει της Πολιτικής αυτής, όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο έχουν
ηθικό χρέος να αναφέρουν περιστατικά ή υποψίες παρατυπιών, που
έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και τα οποία είναι αντίθετα με
την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου ή επιζήμια για τη φήμη, το κύρος,
το ηθικό ή/και το οικονομικό συμφέρον αυτού.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, o κάθε εργαζόμενος έχει δι-
καίωμα και υποχρέωση να αναφέρει στη Γενική Διεύθυνση Νο-
μικών και Εταιρικών Θεμάτων εμπιστευτικά οποιουσδήποτε
προβληματισμούς του για τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Δεον-
τολογίας ή μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία μέσω
ειδικού email codeofcoduct@nireus.com.

Βελτιωτικές Ενέργειες
Μηχανογράφηση των εντύπων Τακτικών και Έκτακτων Αναφο-
ρών με απευθείας ηλεκτρονική συμπλήρωση και αυτόματη ενη-
μέρωση των αρμοδίων Προσώπων, με ταυτόχρονη τήρηση
ηλεκτρονικού αρχείου για λόγους διαφάνειας. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ*

Συνολικός αριθμός και φύση των επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς.

Επιβεβαιωμένα περιστατικά όπου απολύθηκαν εργαζόμενοι ή 

τους επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις λόγω διαφθοράς.

Επιβεβαιωμένα περιστατικά όπου τερματίστηκαν συμβάσεις με επιχειρηματικούς συνεργάτες 

ή δεν ανανεώθηκαν λόγω παραβιάσεων που σχετίζονται με τη διαφθορά.

Δημόσιες νομικές υποθέσεις διαφθοράς με κατηγορούμενο τον οργανισμό

ή εργαζομένους του κατά την περίοδο αναφοράς και τα αποτελέσματα των εν λόγω υποθέσεων.

*αφορά στην περίοδο 2014-2015

0

0

0

0

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

Οι αξίες αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το 2013 και δίνει το στίγμα του Ομίλου
προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή
προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.

Η μη ορθή εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε όλη την αλυσίδα αξίας, στο ηθικό των εργαζο-
μένων, να επιφέρει νομικές κυρώσεις και πρόστιμα στον Όμιλο, και κατά συνέπεια στη φήμη και τις οικονομικές επιδόσεις της. Για
τον λόγο αυτό και αποτέλεσε βασικό θέμα ενδιαφέροντος για τα περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού επηρεάζει άμεσα
ή έμμεσα τις δραστηριότητές τους, όπως για παράδειγμα τους Εργαζομένους, τους Μετόχους και Επενδυτές, την Πανεπιστημιακή
Κοινότητα, τις Μ.Κ.Ο., τους Προμηθευτές και τους Πελάτες.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

Λογοδοσία και διαφάνεια
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 προ-
στασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μετόχων.

Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων
μερών για τις δραστηριότητές μας, πλέον της τήρησης των υπο-
χρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό μέλημά μας, διότι
έτσι εξασφαλίζεται η ζητούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται η
σχέση εμπιστοσύνης προς τον Όμιλο. 

Παράλληλα, οι άνθρωποί μας έχουν καθήκον και ευθύνη να συμπε-
ριφέρονται πάντοτε σύννομα και με ήθος, να εκτελούν τα καθήκοντά
τους ανεπηρέαστοι και αρνούμενοι οποιαδήποτε ανταμοιβή από τρί-
τους, να τηρούν την επαγγελματική εχεμύθεια και να απέχουν από

οποιαδήποτε αθέμιτη εμπορική, ή άλλη πρακτική, ή απαγορευμένη
χρήση προνομιακών πληροφοριών.

Κανονισμός Εργασίας
Τηρώντας τα παραπάνω και όσα επιπροσθέτως βρίσκονται ανα-
λυτικά καταγεγραμμένα στον Κανονισμό Εργασίας του Ομίλου,
όλοι οι εργαζόμενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή
διαχείριση οποιουδήποτε φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς
ή λανθασμένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα, συμβάλλουν
στην προστασία της καλής φήμης του Ομίλου.

Επίσης, στον Κανονισμό Εργασίας του Ομίλου στο Κεφάλαιο
Ζ΄ «Προστασία συμφερόντων και πόρων», αναφέρονται με-
ταξύ άλλων και οι αρχές επιχειρηματικής ηθικής του Ομίλου
και συμπεριφοράς των εργαζομένων του προς πελάτες, προ-
μηθευτές και λοιπούς συνεργάτες.

Ο Κανονισμός αυτός, προβλέπει και την επιβολή κυρώσεων, σε πε-
ρίπτωση παραβίασής του, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με τη
βαρύτητα του τυχόν παραπτώματος από επίπληξη, έως και απόλυση.

Επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα 
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Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ υποστηρίζει από το 2008 το Οικουμενικό Σύμ-
φωνο όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη ενότητα του Απολογι-
σμού "Συμμετοχές και Αναγνώριση". Ορισμένες από τις αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου στις οποίες έχει προσχωρήσει ο Όμιλος

ΝΗΡΕΥΣ οικειοθελώς, είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, συμ-
περιλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας, η προστα-
σία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων και η
μη συνέργεια σε καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)

G4 SO5

Αρχή 10
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Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;

Δεδομένης της φύσης της κύριας  δραστηριότητας του Ομίλου, που ασχολείται με τα τρόφιμα και μάλιστα της πρωτογενούς παραγωγής,
ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση όλου του νομοθετικού πλέγματος που διέπει τις παραγωγικές του εγκαταστάσεις
και διαδικασίες. Η Κανονιστική Συμμόρφωση, αποτελεί βασικό θέμα ενδιαφέροντος για τα περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
αφού τα επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όπως για παράδειγμα τους Μετόχους & Επενδυτές, τις Τοπικές Κοινωνίες & Αρχές και τις Μ.Κ.Ο.,
ενώ σχετίζεται και έχει σημαντικές επιδράσεις στο σύνολο των φάσεων της αλυσίδας αξίας. Περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς
και τη νομοθεσία μπορεί να έχουν πιθανές αρνητικές επιδράσεις στη φήμη μας αλλά και στην οικονομική επίδοσή μας, από ενδεχόμενες
κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, Ο Όμιλος μεριμνά για την κανονιστική συμμόρφωση όλων των επιπρόσθετων βιομηχανικών δραστηριοτήτων που
ενσωματώνει (συσκευαστήρια, εργοστάσια ιχθυοτροφών κλπ.). Επιπλέον, προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από 1.100
εργαζόμενους και αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα, διαθέτει οργανωμένο τμήμα μισθοδοσίας το
οποίο φροντίζει για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Τέλος, δεδομένου του ότι ο  Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ  έχει
εισάγει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995, υπάγεται σε όλο το πλέγμα διατάξεων της
νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

H Ελεγκτική Επιτροπή* (ΑUDIT COMMITTEE)
Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου και θέμα των συνεδριάσεών της,
είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότη-
τας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρε-
χόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους του Ομίλου
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση του Ομίλου
με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση
των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και
ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
Καθήκοντα: 
▶ η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής
    πληροφόρησης,
▶ η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχεί-
ρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λει-
τουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της
ελεγχόμενης οντότητας,

▶ η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου
των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

▶ η 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 υπη-
ρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Κανονιστική συμμόρφωση

64

Θεματοφύλακες της τήρησης όλων των υποχρεώσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Όμιλο είναι τα όργανα διακυβέρνησης
που υπάρχουν εντός του Ομίλου και οι αρμόδιες Διευθύνσεις. Επιφορτισμένα με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι:

Ο Εσωτερικός Έλεγχος
Περαιτέρω, αποφασιστικής σημασίας είναι το έργο επισκόπησης
και παρακολούθησης των κανονιστικών υποχρεώσεων του Ομίλου
που επιτελείται από τον Εσωτερικό Έλεγχο του Ομίλου, μία ανε-
ξάρτητη Υπηρεσία που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη, ελεύθερη και χωρίς περιο-
ρισμούς πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα στελέχη όλων των ιε-
ραρχικών βαθμίδων και τα στοιχεία όλων των υπηρεσιών των
εταιρειών του Ομίλου, στα πλαίσια της διενέργειας των τακτικών
και έκτακτων ελέγχων.

Κύριες αρμοδιότητες: 
▶ Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας, του καταστατικού της και του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και 
δραστηριοποίηση του Ομίλου. 

▶ Η Αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν
περιπτώσεων σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων 
μελών Δ.Σ. ή διευθυντικών στελεχών με τα 
συμφέροντα του Ομίλου.

▶ Η σύνταξη εγγράφων αναφορών προς το Δ.Σ. για τους 
διενεργούμενους ελέγχους.

Οι Αρμόδιες Διευθύνσεις
Eπίσης, ο Όμιλος διαθέτει επιπλέον ειδικές Υπηρεσίες όσον
αφορά στην παρακολούθηση των θεματικά διαχωρισμένων κα-
νονιστικών θεμάτων που διέπουν τις δραστηριότητές της και
συγκεκριμένα : 

1) Γενική Διεύθυνση Νομικών 
και Εταιρικών Θεμάτων

Στη Διεύθυνση αυτή εντάσσονται η Νομική Υπηρεσία του Ομίλου,
η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Κανονιστική Συμμόρ-
φωση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

2) Διεύθυνση Ποιότητας
Η Διεύθυνση αυτή ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την τήρηση της

νομοθεσίας και τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας που διέπει
την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων του Ομίλου. 

3) Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές και 
Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Κύριο έργο της Διεύθυνσης αυτής είναι η εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της Κεφαλαι-
αγοράς. 

4) Τμήμα Αδειών
Ο τομέας αυτός ασχολείται κυρίως με την παρακολούθηση όλων
των κανονιστικών και ατομικών υποχρεώσεων του Ομίλου σε
ό,τι αφορά το αδειοδοτικό σκέλος των δραστηριοτήτων (άδειες
λειτουργίας, περιβαλλοντικοί όροι κλπ.) 

Αποτέλεσμα της αποτελεσματικής υφιστάμενης δομής και της συνεχούς παρακολούθησης και τήρησης
όλων των Κανονιστικών υποχρεώσεων του Ομίλου, είναι το γεγονός ότι ο Όμιλος δεν έχει υποστεί
σημαντικά πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανο-
νισμούς την περίοδο 2014-2015.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

(01/01/2015-31/12/2015)

συμμετοχή όλων των μελών

είτε αυτοπροσώπως, 

είτε δια πληρεξουσίου

(01/01/2014- 1/12/2014)

συμμετοχή όλων των μελών

είτε αυτοπροσώπως, 

είτε δια πληρεξουσίου

Εσωτερικός Έλεγχος πεδίων δραστηριότητας του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

2015 2014

2015 2014

4 6

18 17

G4-SO8

*Η σύσταση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008

Συνεδριάσεις Συνεδριάσεις

Συνεδριάσεις Συνεδριάσεις

Αρχή 10

Έτος Έτος

Έτος Έτος
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Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Οι μηνιαίοι Κύριοι Δείκτες  Επιδόσεων συγκρίνονται με τους
αντίστοιχους του προηγούμενου έτους. Η συνεχής μηνιαία
αξιολόγηση των δεικτών σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό
διορθωτικών κινήσεων, όποτε χρειάζονται, συμβάλουν στην
επίτευξη της επιθυμητού αποτελέσματος και την εναρμόνιση
με τις στρατηγικές κατευθύνσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα.

Ο βασικός στόχος του Ομίλου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας του Ομίλου για τους μετόχους, το
προσωπικό και την κοινωνία, μέσω της κύριας δραστηριότητάς του που είναι η αειφόρος ιχθυοκαλλιέργεια.

Η οικονομική επίδοση είναι βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της μακροχρόνιας πορείας του Ομίλου, διότι αποτελεί το βασικό
μέσο χρηματοδότησης του επενδυτικού του σχεδίου, τη διασφάλιση των πόρων για τη διαβίωση του προσωπικού, την κάλυψη των
υποχρεώσεών του στους διάφορους πιστωτές και τη διατήρηση της θέσης του ως βασικό μέλος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιείται.

Η αυξημένη οικονομική επίδοση του Ομίλου διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία και συνεισφέρει σημαντικά στην αύ-
ξηση του κλάδου της ελληνικής  ιχθυοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας καθότι αποτελεί έναν από τους πιο
αναπτυσσόμενους και  εξωστρεφής κλάδους σε εθνικό επίπεδο.

Επομένως και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η διαχείριση του ουσιαστικού αυτού θέματος σχετίζεται και έχει επιδράσεις στο σύνολο της
αλυσίδας αξίας, και επηρεάζει σημαντικά τους μετόχους, τους επενδυτές, το κράτος, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;
Αρμόδια για την παρακολούθηση της Οικονομικής Επίδοσης
είναι η Γενική Οικονομική Διέυθυνση. Ο Όμιλος έχει εγκα-
ταστήσει διαδικασίες και έχει σχεδιάσει  Κύριους Δείκτες
Επιδόσεων (Key Performance Indicators) για τη μηνιαία
ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την οι-
κονομική του επίδοση.  Παράλληλα, διαθέτει  συστήματα
εβδομαδιαίας ενημέρωσης της ανώτατης διοίκησης, σχετικά
με την πορεία των εσόδων, τα οποία αποτελούν και τη βα-
σική πηγή χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της οι-
κονομικής επίδοσης παρακαλούμε δείτε την Ετήσια Οικονομική
Έκθεση της περιόδου 2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας
[http://www.nireus.com]

Οικονομική επίδοση

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ* (€)

*Στην Οικονομική αξία που διανέμεται για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχει ληφθεί υπόψιν το αποτέλεσμα του Ομίλου όπως δημοσιεύθηκε ανά χρήση μετά την αφαίρεση των κονδυλίων
που αφορούν στις απομειώσεις υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων, στο κέρδος από την αποτίμηση λόγω αναδιάρθρωσης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σε ζημία από
απομείωση εταιρείας και θυγατρικών, σε προβλέψεις εξόδων και επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και σε αποσβέσεις και επιχορηγήσεις. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψιν η μεταβολή της
εύλογης αξίας  των βιολογικών αποθεμάτων τέλους χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη  χρήση.

2014 2015

Άμεση οικονομική αξία
που παράγεται

Οικονομική αξία που
διανέμεται

Μη διανεμηθείσα 
οικονομική αξία

Έσοδα

Λειτουργικά κόστη

Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων

Πληρωμές προς 

φορείς χρηματοδότησης

Πληρωμές προς την κυβέρνηση

Επενδύσεις στην κοινωνία / Δωρεές

"Άμεση οικονομική αξία που παράγεται“ - 
"Οικονομική αξία που διανέμεται"

198.347.415

158.198.960

27.625.827

13.605.344

1.555.789

34.042

- 2.672.547

188.283.511

140.127.529

27.005.862

12.981.104

849.091

24.993

7.294.932

G4 EC1

Μονάδα Πάχυνσης Κόφινας Ευβοίας
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Η καλή διαβίωση και η υγεία των ψαριών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο από ηθική όσο και
οικονομική άποψη. Η διαχείριση του θέματος έχει σημαντικές επιδράσεις στα δύο πρώτα στάδια της αλυσίδας αξίας, δηλαδή στις
ιχθυοτροφές και την καλλιέργεια, αλλά και στο τελευταίο στάδιο του πελάτη. Συγκεκριμένα, η καλή υγεία των ψαριών συνηγορεί
σημαντικά στην υψηλή επιβίωσή τους, ενώ αποτελεί βασικό παράγοντα  για την αντιμετώπιση ενός ιού, ή μίας ασθένειας. Η εμφάνιση
μία ασθένειας σε μια ομάδα ενός ιχθυοπληθυσμού και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση, με τη χρήση ορθών πρακτικών διαχείρισης,
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, να υποβαθμίσει τη διαβίωση του συνόλου του ιχθυοπληθυσμού αλλά
και να επιφέρει και μείωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Επίσης, επηρεάζει, μεταξύ άλλων σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας όπως την τιμή, την αντίληψη των
καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίμων και κατ’ επέκταση τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Σημαντική είναι και η επίδραση των
αποτελεσμάτων της προστασίας της καλής υγείας και διαβίωσης των ψαριών στους εργαζομένους, τους μετόχους, τους επενδυτές,
καθώς και στην Πανεπιστημιακή κοινότητα και σ’ ένα ευρύτερο σύνολο κοινωνικών φορέων. Οι δράσεις για τη βελτίωση του συγκε-
κριμένου στόχου έχουν τη βάση τους σ’ όλη την παραγωγική αλυσίδα, αλλά και στις στενές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές
και το σύνολο της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, εφαρμογών και
προϊόντων που να διασφαλίζουν και να προάγουν τη καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών.  

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ομίλου και μέρος της συ-
νολικής προσπάθειας για εφαρμογή μίας βιώσιμης αειφόρου
ανάπτυξης, αποτελεί η χρήση βέλτιστων πρακτικών για την καλή
υγεία και διαβίωση (welfare) του ιχθυοπληθυσμού. 

Η χρήση της τεχνολογίας, η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών
της, ο εμπλουτισμός του δυναμικού της με εξειδικευμένους επι-
στήμονες/ ιχθυοπαθολόγους, ο εκσυγχρονισμός των μέσων τόσο
στη βασική εργαστηριακή μονάδα του Ομίλου, όσο και στα διάφορα
παραγωγικά σημεία, καθώς και η δημιουργία ειδικών ομάδων που
έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
διατήρηση της υγείας των ψαριών σε υψηλά επίπεδα, έχει απο-
δειχθεί καταλύτης στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. 

Γενικότερα, ο συγκεκριμένος στόχος είναι πολυσύνθετος και η
επίτευξη βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης επηρεάζεται
σημαντικά τόσο από εξωτερικούς παράγοντες –περιβαλλοντι-
κούς και μη- όσο και από παράγοντες που δύναται να ελεγχθούν
από τον ίδια τον Όμιλο.

Οι ενέργειες που σχεδιάζονται έχουν ως κατεύθυνση να επιδρά-
σουν και τις δύο ομάδες παραγόντων που επηρεάζουν την καλή
υγεία και διαβίωση των ψαριών.

Παράλληλα η καλή διαβίωση των ψαριών αποτελεί πλέον ακέραιο
μέρος της παραγωγής λειτουργίας του Ομίλου. Ως παραγωγοί λει-

τουργούμε ως θεματοφύλακες της διαβίωσης των ψαριών και είμα-
στε ηθικά και τυπικά υπεύθυνοι ώστε τα να διασφαλίζεται ένα επίπεδο
περίθαλψης και καλής διαβίωσης των ψαριών που υπάρχουν στην
παραγωγική επιχειρησιακή λειτουργία μας. 

Τα μέτρα που εφαρμόζονται  διασφαλίζουν ότι το σύνολο των υπό
καλλιέργεια ψαριών δεν υπόκεινται σε ενέργειες που δημιουργούν
πόνο, δυσφορία και πείνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. 

Δεδομένου ότι η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια σχετικά νέα
μορφή εντατικής ζωικής παραγωγής η οποία αναπτύσσεται
σε θαλάσσιο παραγωγικό χώρο, οι εμφανιζόμενες ασθένειες
διαφέρουν από αυτές που υπάρχουν και υπήρχαν στον υπό-
λοιπο ζωικό πληθυσμό.

Ποικιλία από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες όπως ιοί, βα-
κτήρια, μύκητες και γενικότερα διάφορα παθογόνα υπάρχουν σε
άγριους πληθυσμούς ψαριών κατά μήκος των ακτών και των πο-
ταμών και συνήθως χωρίς εμφανείς δυσμενείς επιπτώσεις. Όταν
εισαχθούν στο παραγωγικό περιβάλλον της ιχθυοκαλλιέργειας μπο-
ρεί να προκαλέσουν ασθένειες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώ-
λεια του ιχθυοπληθυσμού και να οδηγήσουν σε σοβαρές
οικονομικές συνέπειες. Η πρόληψη, θεραπεία και γενικότερα η κα-
ταπολέμηση των ασθενειών αυτών αποτελεί μείζονα πρόκληση.

Καλή υγεία και διαβίωση ψαριών
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Η εμφάνιση διαφόρων ασθενειών στα ψάρια και η ένταση του
φαινομένου εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως:
▶ παρουσία παθογόνων στο περιβάλλον.
▶ δυσμενείς και αγχωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες – 

όχι καλές συνθήκες διαβίωσης.
▶ συνολική διατροφική κατάσταση των ψαριών.

Ευθύνες
Αναγνωρίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες και την επί-
δρασή τους στην καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών έχει δη-
μιουργήσει ειδικές εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών. Συνδυα-
στικά λειτουργούν επίσης ομάδες που στοχεύουν στη μείωση
της παρουσίας στο παραγωγικό περιβάλλον των παραπάνω πα-
ραγόντων που επιδρούν αρνητικά στη κατάσταση των ψαριών. 

Οι ομάδες αυτές είναι : 
▶ Επιμέρους Διατροφικές Ομάδες  υπό την καθοδήγηση της 

Ομάδας Διατροφής ανά παραγωγική τοποθεσία 
▶ Ομάδες ιχθυοπαθολογίας ανά παραγωγικό χώρο είτε

ιχθυογεννητικό σταθμό είτε φάρμα με τη συμμετοχή 
εξειδικευμένου ατόμου της Δ/νσης Ιχθυοπαθολογίας 

▶ Ομάδες ποιοτικού ελέγχου (Quality control and 
quality assurance teams)

▶ Ομάδες αποτελούμενες από μέλη της παραγωγής της
εν λόγω λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου.  

Οι ομάδες αυτές λειτουργούν ταυτόχρονα και συμπληρωματικά
για τη διασφάλιση του στόχου του Ομίλου.

Η Δ/νση ιχθυοπαθολογίας αποτελείται από εξειδικευμένο προσω-
πικό  και διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη εργαστηριακή μονάδα
στην περιοχή Χιλιαδού Φωκίδας. Οι ιχθυοπαθολόγοι της δ/νσης
έχοντας ως στόχο την πρόληψη και άμεση καταστολή των διαφόρων
ασθενειών που δύναται να προκύψουν έχουν διαμοιραστεί στα επι-
μέρους παραγωγικά σημεία του Ομίλου και αποτελούν μέλη και συν-
τονιστές των κατά τόπους ομάδων ιχθυοπαθολογίας.  Η κάθε
περιφερειακή ομάδα ιχθυοπαθολογίας διαθέτει τον απαραίτητο εξο-
πλισμό για την παθογόνα παρακολούθηση - έτσι ώστε να προβλέψει
εστίες, να είναι σε θέση να αποφύγει ή να μειώσει τις επιπτώσεις
μιας πιθανής ασθένειας,  και να εφαρμόσει τις ενέργειες που υπα-
γορεύονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένες ενέργειες
Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται
για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών σε συνεργασία με κο-
ρυφαία ερευνητικά  ιδρύματα καθώς και η χρήση εξωτερικής βοή-

θειας και επιπρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων που διεξάγονται
σε συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια όπως το
Sterling University

Πολιτικές
Στον σχεδιασμό του Ομίλου έχουν ενσωματωθεί και εφαρμόζονται
πολιτικές και δράσεις που συνεισφέρουν στην καλή υγεία και δια-
βίωση των ψαριών όπως:
▶ Συνθήκες παραγωγής και ανάπτυξης σε τοποθεσίες 

που επιλέγονται προσεκτικά με βάση τις φυσικοχημικές 
και  περιβαλλοντικές μετρήσεις, σε απομονωμένους κόλπους 
με δυνατά ρεύματα

▶ Κλουβιά με μικρό αριθμό ψαριών- κλωβούς με χαμηλή 
ιχθυοφόρτωση/ ιχθυοπυκνότητα ώστε τα ψάρια 
να κολυμπάνε ελεύθερα για άριστη υγεία και σφικτή σάρκα. 
(2% ψάρια, 98% νερό)

▶ Ανάπτυξη που παρακολουθείται συνεχώς
▶ Ισορροπημένη διατροφή με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες 
▶ Αυστηρή αποφυγή όλων των χημικών ουσιών, απαγόρευση  

της χρήσης γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών
▶ Ειδικά πρωτοκόλλα διαχείρισης και εκτέλεσης των 

παραγωγικών λειτουργιών  προσαρμοσμένες στις συνθήκες 
της κάθε περιοχής με στόχο τόσο τη βελτιστοποίηση 
των λειτουργιών όσο και των αλληλεπιδράσεων 
με το γενικότερο φυσικό περιβάλλον αλλά και τα άγρια

▶ Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών όσο και των 
αλληλεπιδράσεων με το γενικότερο φυσικό περιβάλλον 
αλλά και τα άγρια        

▶ Εφαρμογή καταγεγραμμένων πρακτικών ορθής πρακτικής
και συμπεριφοράς από το προσωπικό για τη διασφάλιση 
ότι τα εκτρεφόμενα είδη αντιμετωπίζονται με προσοχή 
και σεβασμό

▶ Συνεχείς μετρήσεις των διάφορων φυσικοχημικών 
παραμέτρων του θαλάσσιου χώρου της παραγωγής

▶ Ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών στο σύνολο της 
παραγωγικής διαδικασίας που να διασφαλίζει 
τη βέλτιστη διαβίωση του ψαριού 

▶ Εφαρμογή πλάνου εμβολιασμών προσαρμοσμένο ανά 
παραγόμενο είδος μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, 
προκαλώντας και αξιοποιώντας τους μηχανισμούς του 
κάθε είδους για την καταπολέμηση μιας πιθανής λοίμωξης

Στα πλαίσια του προληπτικού αυτού σχεδιασμού και με την επί-
βλεψη της Δ/νσης Ιχθυοπαθολογίας έγινε η χρησιμοποίηση νέων
καινοτόμων εμβολίων με στόχο τον έλεγχο και περιορισμό της
εμφάνισης διαφόρων βακτηρίων και ιογενών νόσων. 

Ο συνολικός έλεγχος και η υπευθυνότητα της διασφάλισης της καλή υγείας και διαβίωσης των ψαριών ανήκει στη Δ/νση Ιχθυοπαθολογίας.
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Ο στόχος συνεχίζει και παραμένει υψηλός για τα επόμενα χρόνια έχοντας σχεδιάσει αναλυτικό πλάνο δράσεων ώστε να βελτιωθεί
η επιβίωση μέχρι το 2020 κατά επιπλέον 4 μονάδες.

Στόχοι

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Παρόλο που ο κλάδος αντιμετωπίζει ευρύτερες προκλήσεις που σχε-
τίζονται με την υγεία και την ευημερία των ψαριών, αξιολογώντας
και συγκρίνοντας τόσο με ανάλογες εταιρείες του κλάδου της μεσο-
γειακής υδατοκαλλιέργειας όσο και με το ευρύτερο επίπεδο του κλά-
δου της εντατικής υδατοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέτρα,
οι κανόνες και τα πρωτόκολλα που υπάρχουν σε εφαρμογή στον
Όμιλο καθώς και το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει το υψηλό επί-
πεδο του στόχου δείκτη στον Όμιλο.

Μηχανισμοί παρακολούθησης
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι πιστοποιημένος από το 2012 σύμφωνα με
τη νέα έκδοση 4.0 του προτύπου GLOBAL G.A.P. για τις υδατοκαλ-
λιέργειες, ως αποτέλεσμα τετραετούς έρευνας, επεκτείνοντας για

πρώτη φορά την πιστοποίηση στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Αποτελέσματα
Στα βασικά επιτεύγματα του 2015, ως αποτέλεσμα όλων αυτών
των συνεχόμενων δράσεων, αποτελεί η βελτίωση του ήδη υψη-
λού ποσοστού επιβίωσης κατά 2% σε σχέση με το 2013-2014,
με μία μείωση του ποσοστού των θνησιμοτήτων κατά 16%. 

Μέσα στο 2015 αναπτύχθηκαν και έγιναν δοκιμαστικές ενέργειες της
χρήσης ηλεκτρικής αναισθησίας κατά τη φάση της θανάτωσης των
αλιευμάτων. Επίσης, ειδικό πλάνο για την εισαγωγή νέων εμβολίων
έχει εκπονηθεί και για τα επόμενα χρόνια. Αποτελέσματα της δράσης
του 2015, θα καταγραφούν στο αμέσως επόμενο έτος (2016).

Το σύνολο των παραγόμενων ειδών εκτρέφεται εντός κλωβών σε επιλεγμένες θαλάσσιες περιοχές,
με συγκεκριμένες φορτίσεις (ιχθυοπυκνότητες), ανά κλωβό και ανά εκτρεφόμενο είδος, ώστε να δια-
σφαλίζεται τόσο η καλή διαβίωση, όσο και η ανάπτυξη των ψαριών.

G4-FP11

Εγκατάσταση παραγωγής φυτοπλαγκτόν

Τμημ́α Ερ́ευνας & Αναπ́τυξης
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Τα προϊόντα του Ομίλου χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά (commodities), τα οποία διατίθενται στις αγορές χωρίς να παρουσιάζουν
ιδιαίτερη διαφοροποίηση από αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα. Για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου είναι μο-
νόδρομος η συνεχής βελτίωση της τεχνικής αποτελεσματικότητάς της και της παραγωγικότητάς της. Η ανάπτυξη του Ομίλου και η
διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας προϋποθέτει την εξέλιξη των προϊόντων της, τη συνεχή ανα-
διάρθρωση και επανασχεδιασμό των παραγωγικών της πρακτικών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και νέων εργαλείων για
την παραγωγή τους. 

Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας αποτελεί για εμάς μία συνεχή προσπάθεια, η οποία αντικατοπτρίζεται, όχι μόνο στην
ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και στη συνεχή αναζήτηση για ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων και καινοτόμων πρακτικών. Για
εμάς, η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, αποτελεί μόνιμο
στοιχείο της λειτουργίας μας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στον ιστότοπό μας στην ενότητα Στην Υπηρεσία των Πελατών μας.
[http://www.nireus.com/93_1/sthn-uphresia-ton-pelaton-mas]

Επομένως, η ορθή διαχείριση του θέματος, έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας αξίας του Ομίλου μέχρι και
τη διανομή, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται σημαντικές επιδράσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και στους Προμηθευτές μας.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;
Η Εμπορική Δ/νση του Ομίλου, έχει συστηματική επαφή με
τους πελάτες της και παρουσία σε εκθέσεις που πραγματοποι-
ούνται στις κυριότερες αγορές. Κατά τη διάρκεια των επαφών
συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς και
τις ανάγκες των καταναλωτών. Η συστηματική παρακολούθηση
των πωλήσεων προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας για
την κατανόηση του ανταγωνισμού, γίνεται μέσω συστήματος
παρατήρησης τιμών και ποσοτήτων από την εταιρεία KONTALI.
Παράλληλα, οι τάσεις της αγοράς παρακολουθούνται μέσω των
συστηματικών εκδόσεων της υπηρεσίας EUMOFA (European
Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products)
της DG MARE.

Ανάγκη που επίσης έχει ονομαστεί από τις αγορές, αποτελεί και

η αύξηση των προϊόντων προστιθέμενης αξίας που μπορεί να
προσφέρει ο Όμιλος στους πελάτες του. Η συστηματική εκτροφή
νέων ειδών θαλασσινών ψαριών προϋποθέτει πολυετή προσπά-
θεια και διάθεση πόρων. Συστηματική έρευνα για την αναπαρα-
γωγή και εκτροφή νέων Μεσογειακών ειδών γίνεται κυρίως από
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) αλλά και το
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκτροφή νέων ειδών, προϋποθέτει και
την εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων ιχθυοτροφών ώστε αυτές
να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και να διασφαλίζουν
την υγεία και την ευζωία τους. Τέλος, η τεχνολογία εκτροφής
ψαριών εξελίσσεται με σκοπό τη μείωση του παραγωγικού κό-
στους και παράλληλα την αύξηση των δυνατοτήτων εγκατάστα-
σης μονάδων εκτροφής σε πιο εκτεθειμένες θέσεις στη θάλασσα.

Έρευνα και ανάπτυξη
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Οι αξίες μας
Οι αξίες που διέπουν τον Όμιλό μας:
▶ Συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας.
▶ Ενθάρρυνση της καινοτομίας, των νέων ιδεών και 

πρωτοβουλιών.

Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης
Ο Όμιλος έχει δημιουργήσει και στελεχώσει Δ/νση Έρευνας και
Ανάπτυξης με τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:
▶ Σχεδιασμό προτεραιοτήτων και στόχων για την ανάπτυξη   

νέων προϊόντων, βελτίωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
υιοθέτηση / ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

▶ Δημιουργία βασικών υποδομών για την υλοποίηση 
πειραματικών δοκιμών

▶ Υλοποίηση του Προγράμματος Γενετικής Επιλογής για τα 
κύρια εκτρεφόμενα είδη

▶ Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό

▶ Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες παραγωγικές εταιρείες 
για την από κοινού επίλυση παραγωγικών προβλημάτων 
και την υλοποίηση ερευνητικών έργων

▶ Διασφάλιση δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης 
ερευνητικών προγραμμάτων και πειραματικών δοκιμών 
από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Δ/νση Έρευνας και Ανάπτυξης (Δ/νση Ε&Α) του Ομίλου έχει συν-
τάξει 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο. Διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό για την
υλοποίηση του έργου της και την καλύτερη παρακολούθηση των
εξόδων. Έχει στελεχωθεί με ερευνητικό προσωπικό με εμπειρία και
ερευνητικό έργο σε κρίσιμα για την παραγωγή αντικείμενα, το οποίο,
ανάλογα με το αντικείμενο έρευνας, κάθε φορά υποστηρίζεται και
από στελέχη της Δ/νσης Παραγωγής με ανάλογη εμπειρία.

Για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου έχουν αναπτυχθεί
και λειτουργούν οι ακόλουθες υποδομές:
▶ Ένας Ιχθυογεννητικός Σταθμός, ο οποίος αποτελεί τον 

πυρήνα (nucleus) του Προγράμματος Γενετικής Επιλογής για 
τα είδη λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και τσιπούρα (Sparus 
aurata), που υλοποιεί ο Όμιλος.

▶ Ένα Εργοστάσιο Διατροφής Ιχθύων, το οποίο αποτελείται από 
χώρο υλοποίησης διατροφικών δοκιμών σε δεξαμενές 
και χώρο εργαστηρίου με βασικό εξοπλισμό.

▶ Μία Μονάδα Εκτροφής Νέων Ειδών, η οποία εξειδικεύεται 
στην εκτροφή νέων ειδών και στην ανάπτυξη σχετικών 
παραγωγικών πρωτοκόλλων.

Για την υλοποίηση των στόχων της, η Δ/νση Ε&Α, αναπτύσσει
συνεργασίες με εξωτερικούς ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι
έχουν παρουσιάσει έργο στα αντικείμενα ενδιαφέροντος για πει-
ραματική ανάπτυξη. Για την καλύτερη αποτίμηση των σχετικών
δυνατοτήτων, στελέχη της Δ/νσης μετέχουν σε επιστημονικά συ-
νέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου δίνεται η δυνατότητα
επαφής με το παραγόμενο ερευνητικό έργο. Τακτικές και πολύ-
χρονες συνεργασίες υπάρχουν με τους ακόλουθους ερευνητι-
κούς φορείς:
▶ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
▶ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
▶ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
▶ Πανεπιστήμιο Κρήτης
▶ HCMR – ΕΛΚΕΘΕ.
▶ AKVAFORSK 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο spot μας
[https://www.youtube.com/watch?v=wxJgwDytn3A].

Οι τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης της Δνσης Ε&Α 
του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι:

▶ ΤΟΜΕΑΣ Α: Ερευνητικά προγράμματα με στόχο 
τη βελτίωση του διαθέσιμου βιολογικού υλικού

    ● Πρόγραμμα Γενετικής Επιλογής ιχθύων.
    ● Παραγωγή Νέων Ειδών.
    ● Παραγωγή Προϊόντων Προστιθέμενης Αξίας.
    ● Εμβόλια και Αντιπαρασιτική προστασία ιχθύων.
    ● Νέες τεχνολογίες και εξοπλισμοί 
   (μέσω της θυγατρικής ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.).

▶ ΤΟΜΕΑΣ Β: Ερευνητικά προγράμματα για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας διατροφής

    ● Ανάπτυξη ιχθυοτροφών με συστατικά που δεν 
χρησιμοποιούνται στην ανθρώπινη διατροφή.

    ● Βελτίωση τροφών φαγκριού 
 (Pagrus pagrus – Pagrus major).

    ● Βελτίωση τροφών κρανιού (Argyrosomus regius).
    ● Βελτίωση τροφών ιχθυδίων για καλύτερη προσαρμογή 

 στις δίαιτες ανάπτυξης.
    ● Ανάπτυξη τροφών γεννητόρων.
    ● Ανάπτυξη εποχιακών σιτηρεσίων.

Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
και Ερευνητικούς φορείς
Σημαντική ερευνητική συνεργασία ξεκίνησε με το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο / Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Το έργο απο-
τελεί την τρίτη φάση της σημαντικής έρευνας που έχει ξεκινήσει
ο Όμιλος με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη ερευ-
νητική δραστηριότητα έχει συνολικό προϋπολογισμό 80.000€,
ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2013. Πρό-
γραμμα προϋπολογισμού 21.000€ για τον έλεγχο καταλοίπων
και την πραγματοποίηση αυτοελέγχων σε προϊόντα του Ομίλου.
Διερεύνηση για πιθανές επιδράσεις στα προϊόντα από άλλες δρα-
στηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών / Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Συνεχίστηκε, και για την περίοδο 2014-2015, η συνεργασία με το
Νορβηγικό ερευνητικό κέντρο AKVAFORSK Genetics Center AS, για
τη γενετική επιλογή γεννητόρων τσιπούρας και λαβρακιού. Τα πολύ
θετικά αποτελέσματα από την εξέλιξη του προγράμματος γεννητικής
επιλογής έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται και στα παραγωγικά
αποτελέσματα του Ομίλου.

ΠΡΩΤΕΥΣ
Η ΠΡΩΤΕΥΣ πρωτοπορεί και δίνει οριστικές λύσεις στο πρόβλημα
της ρύπανσης του περιβάλλοντος που επιβαρύνεται με την εκτε-
ταμένη χρήση του anti-fouling:

1. Η συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία ΜICANTI επικεντρώ-
νεται στην έρευνα για την αντικατάσταση του anti-fouling με την
ειδική επεξεργασία THORN-D, με στόχο να προσφέρει στους
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Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;

Η παρακολούθηση των έργων της Δ/νσης Ε&Α γίνεται μέσω μη-
νιαίων αναφορών, όπου σύντομα παρουσιάζεται η εξέλιξη του
έργου, πιθανά προβλήματα που προκύπτουν και οι άμεσες επό-
μενες ενέργειες. Ενδιάμεσα αποτελέσματα, ή τελικά αποτελέσματα,
κοινοποιούνται με ειδικές αναφορές και εσωτερικά σημειώματα.
Σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων από εθνικά ή ευ-
ρωπαϊκά κεφάλαια αποστέλλονται και οι επίσημες αναφορές. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ελέγχου υλοποίησης του Επιχει-

ρηματικού Σχεδίου Έρευνας & Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί
και εγκριθεί, θα γίνονται συστηματικές συναντήσεις με την Οι-
κονομική Δ/νση και τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες Δ/νσεις,
για την παρουσίαση των εξελίξεων, την αποτίμηση αποτελε-
σμάτων και τη συζήτηση προβλημάτων που παρουσιάζονται.
Αποτελέσματα που έρχονται από πειραματικές εφαρμογές και
ερευνητικά προγράμματα έχουν προϋπολογισθεί και στο 5ετές
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου.

Δείκτης Επίδοσης

          Ετήσιες δαπάνες R&D (2015)                                                                   898.700€

           Νέα προϊόντα ή σημαντική βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων                             2

          ► Ανανέωση γεννητόρων τσιπούρας
             ► Εισαγωγή νέας Α΄ ύλης στις τροφές
           
           Νέα διαδικασία παραγωγής                                                                                     1
             
             ► Εκτροφή φαγκριού στον Αστακό

          Ετήσιες δαπάνες R&D (2014)                                                                   683.000€

           Νέα προϊόντα ή σημαντική βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων                             2

          ► Aνανέωση γεννητόρων λαβρακιού
             ► Πιλοτική εκτροφή φαγκριού σε ερευνητική μονάδα παραγωγής
           
           Νέα διαδικασία παραγωγής                                                                                     1
             
             ► Συστηματικός έλεγχος γεννητόρων με χρήση υπερήχων

σύγχρονους παραγωγούς προϊόντα με χαμηλό κόστος συντήρη-
σης και καθαρισμού. Οι πρώτες δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επι-
τυχία και το project μεταφέρθηκε σε μονάδα με μεγαλύτερες
απαιτήσεις, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στο τέλος
του 2014 να συμπεριλαμβάνουν αντίξοες και απαιτητικές παρα-
γωγικές διαδικασίες.
2. Λύση για την αντικατάσταση της χρήσης του anti-fouling, δίνει ο
πρωτοποριακός σχεδιασμός του ρομποτικού μηχανήματος της MPI,
ROBOT CLEANER, το οποίο επιτυγχάνει καθαρισμό των διχτυών,

μέσα στο νερό, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις φθορές των δι-
χτυών και το κόστος των εργατικών.
Με στόχο την ορθή πρακτική διαχείρισης των αλιευμάτων, η
ΠΡΩΤΕΥΣ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με την εταιρεία ACE
AQUATEC, τη δοκιμή εξοπλισμού stunner (animal welfare). Η
χρήση του επιφέρει ακαριαία θανάτωση με μηδενική επιβάρυνση
των ψαριών με στρες και ταυτόχρονα διασφαλίζει την άριστη
ποιότητα του προϊόντος που θα παραδοθεί στον καταναλωτή.

Ο Διευθυντής Ποιότητας και R&D κ. Λ. Παπαχαρίσης με την Υπεύθυνη Συστημάτων Ποιότητας κα Σ. Μπολάρ
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Με τον όρο “βιώσιμες ιχθυοτροφές” εννοούμε τις ιχθυοτροφές που συντίθενται από πρώτες ύλες που:
▶είναι φυσικά ή σύνθετα υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης,
▶παράγονται με ορθή γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική πρακτική από αειφόρες καλλιέργειες και
▶δεν άπτονται του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για διατροφική χρήση.

Οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις Ιχθυοτροφές που προορίζονται για την εκτροφή θαλάσσιων ειδών είναι το ιχ-
θυάλευρο και το ιχθυέλαιο, με ιδιαίτερη θρεπτική αξία καθιστώντας τα απαραίτητα συστατικά των ιχθυοτροφών. Για την παραγωγή
των ιχθυοτροφών, χρησιμοποιούνται αλιεύματα που δεν προορίζονται άμεσα για ανθρώπινη κατανάλωση, έχουν μεγάλη μαζική
παραγωγή και συνήθως μικρό βιολογικό κύκλο. Αλιεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, στις περισσότερες των οποίων,
πλέον, εφαρμόζεται η ορθή αλιευτική πολιτική.

Η υπεραλίευση των ιχθυοαποθεμάτων τα τελευταία χρόνια οδηγεί στην μείωση των παραγομένων ιχθυαλεύρων, κάτι το οποίο σε
συνδυασμό με τη συνεχόμενη αύξηση της ιχθυοκαλλιέργειας προσανατολίζει τόσο την έρευνα, όσο και την παραγωγή ιχθυοτροφών
στην αντικατάσταση των δύο αυτών βασικών πρώτων υλών με άλλες βιώσιμες εναλλακτικές.

Οι βιώσιμες ιχθυοτροφές είναι ουσιαστικό θέμα, γιατί η βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με
τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών (ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια), αφού εκτός της μείωσης
της διαθεσιμότητας, αναδύονται και διάφορες ενστάσεις και κριτικές, κατά πόσο η χρήση αλιευμάτων θα μπορούσε, δυνητικά,
να αποτελέσει έτοιμη προς βρώση τροφή και όχι πρώτη ύλη για την παραγωγή ενδιάμεσων κρίκων υποστήριξης της τροφικής
αλυσίδας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη
της ιχθυοκαλλιέργειας, είναι και η απόδοση που έχει το εκτρεφόμενο ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας, σε σχέση με την κατανάλωση
/ ανάλωση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου ως συστατικά της τροφής του, αλλά και με τα άγρια αλιεύματα που χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων. Η μαθηματική διατύπωση αυτής της απόδοσης εκφράζεται με τον
συντελεστή FIFO (Fish in – Fish out) και δίδεται από τον τύπο:

FIFO =FFIFF * FCR , όπου
FFIFF (Feed Fish Inclusion Factor Of Fish)=
{Yield of FM in diet(%)+Yield of FO in diet(%) /Yield of FM from wild fish(%)+Yield of FM from wild fish(%)}  &
FCR (Feed Conversion Rate) = Feed consumption in Kgs/growth of fish in Kgs

Σημειώνεται ότι η απόδοση του άγριου αλιεύματος σε ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο είναι 22,5% και 5% αντίστοιχα ήτοι από ένα κιλό
άγριο αλίευμα στο τέλος παίρνουμε 225γρ ιχθυάλευρο και 50γρ ιχθυέλαιο.

Οι βιώσιμες ιχθυοτροφές είναι ένα θέμα υψηλού ενδιαφέροντος με σημαντικές επιδράσεις για τους μετόχους, τους προμηθευτές,
τους πελάτες και τις Μ.Κ.Ο.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

Βιώσιμος Στόχος
Βιώσιμος στόχος είναι για κάθε ένα κιλό άγριο αλίευμα να αποδίδεται
ίση ή μεγαλύτερη ποσότητα εκτρεφόμενου ψαριού, ήτοι FIFO≤1.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα που πραγματοποιείται εστιάζε-
ται στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, φυτικής και ζωικής
προέλευσης, που θα έχουν όμως ισοδύναμα ή και καλύτερα
αποτελέσματα αναφορικά με την ανάπτυξη, την υγεία και την
ποιότητα των ψαριών.

Πρόγραμμα Χρήσης Αειφόρων Ιχθυοτροφών (ΠΑΙΧΘ)
Για την επίτευξη των μελλοντικών παραπάνω στόχων αλλά και
των ήδη σημαντικών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι

σήμερα, ο Όμιλος έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα πρόγραμμα
χρήσης αειφόρων ιχθυοτροφών. (ΠΑΙΧΘ).

Σκοπός του ΠΑΙΧΘ είναι υιοθέτηση μίας νέας βασικής ιχθυοτροφής
και η προσαρμογή του ζωικού κεφαλαίου -βιοπληθυσμού-,  αλλά
και του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση της. Η νέα ιχθυοτροφή
θα έχει ως στόχο, την αντικατάσταση των συστατικών της τροφής
που χρησιμοποιεί σήμερα Ο Όμιλος για την εκτροφή των ψαριών
μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, επιλέγοντας εναλλακτικά νέα συ-
στατικά, ήδη υπάρχοντα, ή συστατικά που αναμένεται να είναι στο
εγγύς μέλλον διαθέσιμα, χωρίς να είναι ανταγωνιστικά ως προς
την ανάγκη για σίτιση των ανθρώπων, ικανοποιώντας ταυτόχρονα
τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών. 

Βιώσιμες ιχθυοτροφές
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Η προσαρμογή σε αυτές τις ιχθυοτροφές θα έχει ως επιπρόσθε-
τους στόχους τη διασφάλιση της υψηλότερης παραγωγικότητας
του Ομίλου, καθώς και τη βελτίωση των επιμέρους παραγωγι-
κών της δεικτών (KPI’s). Για τον λόγο αυτό, μία σειρά επιμέρους
δοκιμών, σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα, απαιτούνται και έχουν
σχεδιαστεί για τη μείωση του ρίσκου και την προσαρμογή στις
ειδικές απαιτήσεις της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Η ποιότητα των τελικών προϊόντων- ιχθυρά ιχθυοκαλλιέργειας-
θα συνεχίζει  να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο που βρίσκεται
σήμερα με παράλληλη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών,
αλλά και των ενδιάμεσων κρίκων της αλυσίδας αξίας, για τη
χρήση των εναλλακτικών αειφόρων πρώτων υλών της παραγω-
γής ιχθυοτροφών.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αποτελέσει ένα από τα προγράμματα
του Ομίλου για τη μείωση του κόστους παραγωγής στα επόμενα 5
έτη. Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται από ομάδα εξει-
δικευμένων στελεχών του Ομίλου, την Ομάδα Διατροφής.

Ομάδα Διατροφής
Στα μέσα του 2013, συστάθηκε μία  επιστημονική ομάδα, η οποία
καλείται “ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ” και ασχολείται με τη λύση των
προβλημάτων που προκύπτουν από τη διατροφή των ψαριών,
με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της. Για τη
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνει υπόψη όλες
τις παραμέτρους και τα στάδια στα οποία, άμεσα ή έμμεσα, εμ-
πλέκεται η διατροφή, όπως: 
▶ Ποιότητα πρώτων υλών 
▶Πρόγραμμα Γενετικής Επιλογής
▶Διατροφικές και Παθολογικές Ασθένειες
▶Διαχείριση Ιχθυοτροφών στην Παραγωγική

διαδικασία (farming)

Η ομάδα αυτή, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί το Research and De-
velopment του κλάδου των ιχθυοτροφών αποτελείται από τους:
▶Διευθυντή Ποιότητα και R&D
▶Υπεύθυνο σύνθεσης Ιχθυοτροφών Ομίλου
▶Υπεύθυνο συντονισμού και Διατροφής παχύνσεων Ομίλου
▶Διευθυντή Ιχθυοπαθολογίας Ομίλου
▶Στέλεχος Προγράμματος Γενετικής Επιλογής

Η ομάδα διατροφής, σε καθορισμένες συναντήσεις, προγραμ-
ματίζει και επιβλέπει την εξέλιξη των υφιστάμενων δράσεων,
ενώ σχεδιάζει πλάνο μελλοντικών ενεργειών. Δεν έχει διοι-
κητικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί οριζόντια στη δομή του
οργανογράμματός μας.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των συνεχιζόμενων δράσεων, ο
Όμιλος έχει πιστοποιηθεί με σειρά αναγνωρισμένων παγκόσμιων
πιστοποιήσεων, όπως το "Certification for Responsible Aqua-
culture», «GLOBAL G.A.P» και «ΑCS». 

Παράλληλα, η ομάδα διαχειρίζεται και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά
προγράμματα για την παραγωγή βιώσιμων ιχθυοτροφών και βελ-
τίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων προϊόντων εκτροφής με-
σογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, όπως «PERFORMFISH», ενώ
λειτουργεί ως ενεργός παρατηρητής των αποτελεσμάτων και της
εξέλιξης του προγράμματος «ARRAINA».

Οι κύριοι στόχοι του ΠΑΙΧΘ, την επίτευξη των οποίων συντονίζει
η συγκεκριμένη ομάδα είναι: 

Ποιοτικοί και Περιβαλλοντικοί Στόχοι ΠΑΙΧΘ
▶Βελτίωση Χαρακτηριστικών Τελικού Προϊόντος, όπως η 

μέιωση του λίπους στη σάρκα (<9%) και στην κοιλιακή χώρα.
▶Κάλυψη των απαιτήσεων του διατροφικού αιτήματος, 

για εξασφάλιση της ημερήσιας δόσης 250mg EPA + DHA 
από την κατανάλωση 2-3 μερίδων εβδομαδιαίως

Περιβαλλοντικοί Στόχοι
Στόχος 2019: Fish In / Fish Out = 1,5

Από το 2009 και μετά πραγματοποιούνται αρκετά πειράματα που είχαν
ως στόχο τη μείωση της χρήσης των ιχθυαλεύρων/ιχθυελαίων και
την αντικατάστασή τους από εναλλακτικές πρώτες ύλες.

Τα πειράματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το
εύρος της κλίμακάς τους. Τα πειράματα μικρής και μεσαίας κλί-
μακας γινονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις των Ιχθυογεννητι-
κών Σταθμών, ενώ τα πειράματα μεγάλης κλίμακας γίνονται
υπό συγκεκριμένες ελεγχόμενες συνθήκες παρακολούθησης
και καταγραφής σε όλες τις παραγωγικές θαλάσσιες εγκατα-
στάσεις του Ομίλου.

Άλλοι Στόχοι
Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος διαπνέει το σύνολο
του Ομίλου. 

Στα μελλοντικά πλάνα του Ομίλου είναι η ανάπτυξη μιας παρα-
γωγικής θαλάσσιας μονάδας – που θα λειτουργεί για την υλο-
ποίηση πειραμάτων μέσης εμβέλειας. Η πιλοτική αυτή μονάδα
θα διαθέτει δώδεκα(12) πλωτούς κλωβούς διαστάσεων 7χ7 για
διατροφικά πειράματα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση βιώσιμων ιχθυοτροφών απο-
τελεί ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό στόχο του Ομίλου. Υπάρχει
συχνή και τακτική ενημέρωση από την Ομάδα Διατροφής, για την εξέ-
λιξη του όλου σχεδιασμού προς τη Διοικητική Ομάδα ενώ στις μηνι-
αίες συναντήσεις των ομάδων παραγωγής  ιχθυοκαλλιέργειας
υπάρχει τακτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δράσεων. Η
ομάδα Διατροφής εν γένει λειτουργεί και ως συμβουλευτικό, υπο-
στηρικτικό και ερευνητικό όργανο της παραγωγικής λειτουργίας του
Ομίλου. 

ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015



79

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;

Αποτελέσματα
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, εδώ και αρκετά χρόνια έχει επικεντρωθεί στο
ουσιαστικό αυτό θέμα, το οποίο αποτελεί και βασικό στόχο του.
Με συστηματική έρευνα τόσο μέσα από την ομάδα Διατροφής
που έχει δημιουργηθεί και η οποία αποτελείται από έμπειρα στε-
λέχη με τεχνογνωσία στον ευρύτερο χώρο της ιχθυοκαλλιέρ-
γειας όσο και με τη συνεργασία με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα
και πανεπιστήμια έχει πετύχει:

▶ να μειώσει τη χρήση ιχθυαλεύρων  από 30%  που ήταν η 
συμμετοχή στα μέσα της περασμένης δεκαετίας σε 18% , μια
μείωση της τάξης  του 40%  και αντίστοιχα  τα ιχθυέλαια από
7,5% σε 4%, μια μείωση μεγαλύτερη του 46%. Οι συγκεκρι-
μένες επιτεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά από πολλαπλά χρο-
νοβόρα πειράματα και δοκιμαστικές μικρές χρήσεις σε
συγκεκριμένη βιομάζα ιχθυοπληθυσμού, πολλές βελτιώσεις
από τα αποτελέσματα των πειραμάτων και την αντικατάσταση

αυτών των συγκεκριμένων πρώτων υλών των ιχθυοτροφών
με εναλλακτικές πρώτες ύλες φυτικής κυρίως προέλευσης. 

▶ να βελτιώσει τον Δείκτη FIFO στα κατώτερα όρια της τιμής
που χαρακτηρίζει την εκτροφή των Μεσογειακών ειδών. Σή-
μερα ο συγκεκριμένος δείκτης κυμαίνεται στα όρια του 1,85%
στον ευρύτερο κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ
ο αντίστοιχος δείκτης στον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ διαμορφώνεται στο
1,76%. Σαφώς ο δείκτης απέχει ακόμη από τον απώτερο
στόχο, ωστόσο έχει σχεδιαστεί ένα λεπτομερές επιχειρησιακό
σχέδιο αποτελούμενο από διακριτά βήματα  ώστε σταδιακά ο
δείκτης να συνεχίζει να μειώνεται και στις αρχές της επόμενης
δεκαετίας ο Δείκτης να έχει βιώσιμες  τιμές. Ο χρόνος μιας τέ-
τοιας δραστικής αλλαγής είναι μικρός σε σχέση με το συνολικό
μέσο κύκλο παραγωγής μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέρ-
γειας που αγγίζει και τους 16-18 μήνες  ανάλογα  συγκεκρι-
μένων προϋποθέσεων και παραμέτρων.

Πόροι
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, υπάρχει σημαντική
επένδυση του Ομίλου στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, ενώ στον
επιμέρους σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των προγραμμάτων,
πειραμάτων και δράσεων έχουν εμπλακεί και απασχοληθεί σχε-
δόν όλος ο παραγωγικός ιστός του Ομίλου, ανά διαφορετική
χρονική περίοδο. 

Επίσης, πειράματα και εργαστηριακές αναλύσεις και έλεγχοι
γίνονται μέσω της χρήσης των πόρων των Ερευνητικών
Κέντρων και Πανεπιστημίων όπως ΕΛΚΕΘΕ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗ-
ΤΗΣ, ΠΑΝ/ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ενώ συνεχώς αναπτύσσονται συνέρ-

γειες με άλλες εταιρείες που εξειδικεύονται αποκλειστικά
στην παραγωγή ιχθυοτρoφών και ενδεικτικά αναφέρονται τα
πειράματα που διεξάγονται σε συνεργασία με την εταιρεία
SORGAL αλλά και NORDSIMEL.  

Συνεργασίες
Στον όλο σχεδιασμό ο Όμιλος έχει άμεση και στενή συνερ-
γασία τόσο παγκόσμιους περιβαλλοντικούς οργανισμούς
(Greenpeace, WWF) όσο και με ευρύ πελατολόγιο  για την
παραγωγή και χρήση τροφών για την παραγωγή ιχθυοπρο-
ϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας με βιώσιμο τρόπο.

Δείκτης Επίδοσης

        FIFO Ratio                  Κιλά νωπών αλιευμάτων που χρησιμοποιούνται 
                                         για την παραγωγή ενός κιλού Τσιπούρας ή Λαβρακιού
        

        2014                              Fish In / Fish Out = 1,9

        2015                              Fish In / Fish Out = 1,76

Ιχθυοτροφή Blueline 3.5 mm

ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015



81

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;

Λόγω της σημαντικότητας της όλης δράσης, αλλά και της διευ-
ρυμένης διασποράς των παραγωγικών μονάδων στην ελληνική
επικράτεια, η παρακολούθηση και εξέλιξη του ευρύτερου στόχου
υλοποίησης του χωροταξικού σχεδιασμού έχει την οργάνωση
μιας μορφής έργου. Η διοίκηση της εταιρείας συμμετέχει ενεργά
σε πρώτο επίπεδο επικοινωνίας, με τους θεσμούς και τους άλ-
λους φορείς, αλλά και με εταιρείες του κλάδου, ενώ σε δεύτερο

επίπεδο παρακολουθούν και συμμετέχουν μόνο οι υπεύθυνοι
των μονάδων υδατοκαλλιέργειας ανά την Ελλάδα. 

Στην όλη υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, ο Όμιλος συ-
νεργάζεται με ειδικές μελετητικές εταιρείες ώστε να διασφαλι-
στούν και σε ερευνητικό και θεωρητικό επίπεδο οι βασικοί
σκοποί και στόχοι του χωροταξικού σχεδιασμού. 

Τα τελευταία 35 χρόνια, υπήρξε μία εντυπωσιακή ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η οποία είναι αξιοση-
μείωτη σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας την Ελληνική υδατοκαλλιέργεια σε πρωταγωνιστή και κυρίαρχο στην παγκόσμια
αγορά προϊόντων μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Συνδυαστικά με τη ραγδαία αυτή ανάπτυξη εμφανίστηκαν μία σειρά από προβληματισμούς, θέματα και συγκρούσεις με ομάδες ανταγω-
νιστικές και μη, για τη λειτουργία αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Συχνά η αρχική έλλειψη ειδικής εμπειρίας στον αρχικό
σχεδιασμό, αλλά και η απουσία γενικών και ειδικών πλαισίων χωροταξικής οργάνωσης ήταν βασικές αιτίες για την εμφάνιση ανάλογων
φαινομένων. 

Ωστόσο, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κυρίως του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου, η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια
αναπτύχθηκε κατά μήκος της παράκτιας ζώνης, θαλάσσιας και χερσαίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις επιλογές της χωροταξικής
τοποθέτησής τους.

Επομένως, η ανάπτυξη ενός ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού, ήταν επιτακτική ανάγκη ώστε να διασφαλιστεί τόσο η περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου όσο και η δημιουργία συνεργειών και πολλαπλασιαστικών ωφελειών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Μέσα από την εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού τα οφέλη τόσο για τον κλάδο, όσο και για τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ είναι ιδιαίτερα
σημαντικά αφού:
▶καθορίζεται ο αναγκαίος χώρος και οι προϋποθέσεις/ συνθήκες  για μια βιώσιμη και αειφόρo ανάπτυξη, 
▶περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, προσδιορίζοντας συγκεκριμένες 

περιοχές και γεωγραφικές ζώνες όπου θα μπορούσε να  αναπτυχθεί ο κλάδος και καθορίζοντας συγκεκριμένες εκτάσεις και 
παραγωγική ικανότητα ανά παραγωγική μονάδα, 

▶επιβάλλει τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται  για την αδειοδότηση μιας παραγωγικής δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας, 
▶λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγικής δραστηριότητας και  εισάγει έννοιες και περιοχές / ζώνες

υδρανάπαυσης, ανάλογες των γεωργικών περιοχών αγρανάπαυσης, 
▶διασφαλίζει την προστασία του υδάτινου θαλάσσιου χώρου, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
▶συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της συνύπαρξης και του εξορθολογισμού των σχέσεων με άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες 

άλλων κλάδων στις περιοχές δραστηριοποίησης και
▶δημιουργεί συνθήκες για ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εταιρειών του κλάδου για να επιληφθούν επί θεμάτων σχετικών 

με την υγεία των ψαριών, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος μέσα στην περιοχή 
οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.

Οι παραπάνω σημαντικές θετικές επιδράσεις που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση του θέματος εντοπίζονται στις φάσεις της
καλλιέργειας και συλλογής της αλυσίδας αξίας του Ομίλου, ενώ επίσης επηρεάζονται θετικά οι Τοπικές Κοινωνίες και Αρχές.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;

▶Εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης της παράκτιας ζώνης της περιφερειακής ενότητας που ανήκει 
η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ).

▶Υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδο-
τούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και άλλα Κοινο-
τικά ή Διεθνή προγράμματα, σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες, 
το θαλάσσιο περιβάλλον, την εμπορία και την προώθηση των 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, τις συλλογικές δράσεις του 
κλάδου και την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.

▶Στήριξη ενεργειών και πρακτικών που βελτιώνουν την 
ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

▶Εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς του Ομίλου και   
προώθηση των συμπερασμάτων στους ενδιαφερόμενους φορείς.

▶Παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.

▶Συνεργασία με τοπικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς 
για την αντιμετώπιση θεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

▶Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με αντίστοιχους φορείς 
άλλων περιοχών της χώρας ή του εξωτερικού.

▶Κατάρτιση των απασχολούμενων στον κλάδο, για την 
αναβάθμιση του ρόλου και της παραγωγικότητας τους, 
με στόχο την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας.

▶Πληροφόρηση και ενημέρωση των μονάδων αλλά και του 
κοινού με την έκδοση ενημερωτικού υλικού κάθε μορφής 
καθώς και με την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις προβολής του κλάδου.

Χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών
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Ειδικοί Φορείς διαχείρισης των 
οργανωμένων περιοχών ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών
Ο Όμιλος, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα του χωροτα-
ξικού σχεδιασμού, έχει πρωτοστατήσει στη σύσταση ειδικών
φορέων διαχείρισης των οργανωμένων περιοχών ανάπτυξης
υδατοκαλλιεργειών, όπως καθορίζονται νομοθετικά από το ει-
δικό χωροταξικό πλαίσιο της 4/11/2011. 

Οι ειδικοί αυτοί φορείς διαχείρισης έχουν τη δομική/ οργανω-
τική δομή, καθώς και τη νομική μορφή εταιρειών. Σκοπός τους
είναι  η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στα θαλάσσια ύδατα της
εκάστοτε περιοχής ανάπτυξης, με την εφαρμογή μεθόδων και
τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, διευ-
ρύνοντας τα είδη εκτροφής και βελτιώνοντας την ποιότητα και
την υγιεινή των προϊόντων, καθώς και ένα εκτεταμένο σύνολο
επιπλέον στόχων, όπως αυτοί καταγράφονται στα αντίστοιχα
πρακτικά σύστασης των φορέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους
παρακάτω στόχους: 

Δείκτης Επίδοσης

Κατά τo 2015 ο Όμιλος συμμετείχε και υποστήριξε την υλοποίηση σύστασης φορέων διαχείρισης περιοχών οργανωμένων υδα-
τοκαλλιεργειών σε 3 γεωγραφικές περιοχές ( Εχινάδων, Αργολίδα , Χίου,), ενώ το 2014 σε 2 γεωγραφικές περιοχές (Θεσπρωτία,
Αμβρακικού).
Μέσα στο 2016 - 2017 θα προχωρήσει η σύσταση φορέων των υπόλοιπων γεωγραφικών περιοχών (Διαύλου Μαλιακού/ Φωκίδας,
Κορινθιακού).

Σκοποί και Στόχοι
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▶Ελαχιστοποίηση παραπόνων.
▶Πιο συστηματικό καθαρισμό βυθών, λιμανιών, 

ακτών στις περιοχές δραστηριοποίησης.
▶Σταδιακή συγκέντρωση (εντός 5ετίας) μονάδων 

πάχυνσης σε μεγαλύτερα οριοθετημένα από το Κράτος 
πάρκα, έτσι ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των  
μονάδων μας, καθώς και η τυχούσα όχληση που μπορεί 
να δημιουργείται σε επιχειρήσεις πλησίον των 
δραστηριοτήτων μας.

Στόχοι

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Η αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης γίνεται κυ-
ρίως μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών & Εταιρικών
Θεμάτων, αλλά και μέσω των συχνών επαφών μας με
τους συμμετόχους μας στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι οι άριστες εταιρείες κρίνονται, όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων
και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

Η δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί μόνιμο κεφάλαιο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΚΕ του Ομίλου
ΝΗΡΕΥΣ και των εργαζομένων του. Η διαχείρισή του θέματος επηρεάζει άμεσα κυρίως τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, αναγνωρίζονται επιδράσεις σε διάφορες φάσεις της αλυσίδας αξίας του Ομίλου, όπως οι
ιχθυοτροφές, η καλλιέργεια και η επεξεργασία.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;
Η πορεία του Ομίλου εδώ και 25 χρόνια, χαρακτηρίζεται από
υπεύθυνη ανάπτυξη, με διαφάνεια και ευθύνη απέναντι στην κοι-
νωνία 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, που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια
έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο  επαγ-

γελματικό περιβάλλον  το οποίο προσαρμόζεται σε νέα δεδο-
μένα. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και ο Όμιλος τα τελευταία 2
χρόνια  και πέρα από την ενεργή στήριξή του στην πολιτιστική,
πνευματική και κοινωνική ζωή του τόπου, ενίσχυσε περαιτέρω
το πνεύμα του εθελοντισμού. Παράλληλα, μέσα από συγκεκρι-
μένες δράσεις, υλοποιήθηκαν προγράμματα αλληλεγγύης και
ανιδιοτελούς προσφοράς.

Δημιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες
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Δημιουργούμε αξία στις τοπικές κοινωνίες με:

● δωρεές προϊόντων και άλλες χορηγίες

● την απασχόληση εργαζομένων από τις τοπικές κοινωνίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου

● την επιλογή προμηθευτών από τις τοπικές κοινωνίες

● πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στις εγκαταστάσεις μας

● σταθερή και συχνή επικοινωνία μαζί τους.

Δωρεές και χορηγίες
Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε συστηματικά σε αιτήματα για δωρεές
ή χορηγίες πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων. Επιδίωξή
μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και
προγράμματα που σέβονται τον συνάνθρωπο, επικεντρώνονται
στην ποιότητα και προστατεύουν το περιβάλλον.

Ενισχύουμε κυρίως ΜΚΟ, Ναούς, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Κοι-
νωνικά Παντοπωλεία, Αθλητικές Ενώσεις, Πολιτιστικές Εκδη-
λώσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σχεδόν σε όλες τις περιοχές
δράσης μας, συστηματικά ή ad hoc.

Οι χορηγίες, τα τελευταία χρόνια, αφορούν κυρίως σε προ-
ϊοντικές δωρεές. Τα προϊόντα που χορηγούνται είναι, κατά
90%, μη εμπορεύσιμα είδη. Όσον αφορά στα έργα 

υποδομής, που γίνονται τοπικά, εξυπηρετούν σε μικρό πο-
σοστό και τις τοπικές κοινωνίες, όπως δρόμοι, χωματουρ-
γικά, ανακατασκευή πλατειών κλπ.

Τοπική απασχόληση
Με εξαίρεση τα κεντρικά γραφεία στο Κορωπί, η συντριπτική
πλειοψηφία των ατόμων που προσλαμβάνονται (90-100%),
στα 36 υποκαταστήματά μας (11 περιφέρειες),  είναι από τις
γύρω περιοχές.

Τοπικοί προμηθευτές
Παράλληλα, ένας από τους άξονες της εφοδιαστικής αλυσίδας
του Ομίλου ήταν και είναι η ενσωμάτωση στους κρίκους προμή-
θειας, ενεργειών ενίσχυσης και επιλογής προμηθευτών από τις
τοπικές κοινωνίες.
Αν και η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο του
κυκλώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πλαίσιο της φιλο-
σοφίας του near shoring, επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
μόνο επιλεγμένοι τοπικοί προμηθευτές παροχής μεταφορικού
έργου, ενισχύοντας έτσι τη παρουσία μας στις κοινότητες του
Αστακού, των περιοχών Άρτας-Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Χίου
και Βόρειας και Νότιας Ευβοίας. 

Οι περιοχές αυτές αποτελούν το 85% των σημείων παραγωγής
του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και για αυτές τις περιοχές οι επιλεγμένοι
μεταφορείς, είτε ξηρού φορτίου – μεταφορά τροφών από τα ερ-
γοστάσια Αρτάκης και Πάτρας- είτε νωπών αλιευμάτων, έχουν
ως έδρα τις ανάλογες περιοχές.

Η ευθύνη για τη διαχείριση του θέματος αυτού βαρύνει το Τμήμα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Εκπαιδευτικές δράσεις
Ο Όμιλος ικανοποιεί αιτήματα δημοτικών σχολείων, γυμνασίων,
λυκείων και ελληνικών και ξένων κολλεγίων που επιθυμούν να
επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του στο πλαίσιο εκπαιδευτικών τους
δράσεων, με σκοπό τη γνωριμία τους με την ιχθυοκαλλιέργεια.

Επικοινωνία με τοπικές κοινωνίες
▶Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 9 ετήσιοι απολογισμοί εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, από το 2005 έως και το 2013. Η έκδοση Απο-
λογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας,
διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους,
ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα εργαλείο διαχείρισης της Υπεύ-
θυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

▶ Facebook
Η σελίδα Nireus Aquaculture S.A, δημιουργήθηκε τον Φεβρουά-
ριο του 2015. Μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 είχε 2.283 ακολού-
θους, που παρακολουθούν τις καθημερινές 2 αναρτήσεις.  Ανά
μήνα, 25.510 περίπου άτομα αλληλεπιδρούν στη σελίδα (διαβά-
ζουν τις αναρτήσεις, κάνουν Likes και σχολιάζουν), δηλαδή πε-
ρίπου 850 άτομα ανά ημέρα, με την πλειοψηφία αυτών να είναι
από την Ελλάδα, αλλά και από τουλάχιστον 14 άλλες χώρες ανά
τον κόσμο (ενδεικτικά Τουρκία, Γερμανία, Αμερική, Ιταλία,
Κύπρο, Αγγλία, Αυστραλία, Νορβηγία και Βέλγιο). 

▶ Υποδοχή και διαχείριση παραπόνων
Αν και η επιχείρηση είναι χαμηλής όχλησης, υπάρχουν κάποια
παράπονα που φτάνουν από τις τοπικές κοινωνίες και αυτά σχε-
τίζονται κυρίως με οσμές και κατάληψη θαλάσσιων εκτάσεων,
τα οποία αντιμετωπίζονται με την τήρηση όλων των προδιαγρα-
φών, σύμφωνα και με τις κρατικές άδειες, και με την εφαρμογή
άμεσων διορθωτικών ενεργειών, σε συνεργασία με τις Αρχές
και τις κοινωνικές ομάδες που εκφράζουν παράπονα.

Καθαρισμός βυθού και παραλίας Αστακού από δύτες μαςΟ Διευθυντής του Ιχθυογεννητικού Σταθμού στα Κανατάδικα κ. Κ. Κουκουλιάμπας
με μαθητές του ΕΠΑΛ Ιστιαίας

ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015



8584

Χορηγίες
Οι χορηγίες εντάσσονται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου και αξιολογούνται βάσει εσωτερικού μηχανισμού.

Προϊόντα ανά περιοχή               κιλά                Προϊόντα ανά δραστηριότητα            κιλά                €

                   Αθήνα                             1.877                             Πολιτιστικά Ιδρύματα                        2.150               3.400
                                                                                             Φιλανθρωπικοί Σύλλογοι                          

                     Χίος                               1.099                                    Γηροκομεία                                 336                  400
                                                                                                     Ορφανοτροφεία  
                                                                                                        Νοσοκομεία

                  Αστακός                             453                                          Δήμοι                                      653                 1.800
                                                                                              Κοινωνικά Παντοπωλεία 
                                                                                                       Λιμεναρχεία
                                                                                               Πυροσβεστικά Σώματα

                   Εύβοια                              394                             Αθλητικές Εκδηλώσεις                         30                  6.055
                                                                                                 Αθλητικά Σωματεία
              Ηγουμενίτσα                          150                                         Σχολεία                                     195                 1.880
                                                                                                      Πανεπιστήμια
                                                                                                Εκπαιδευτικοί Φορείς

                  Φωκίδα                             100                               Ναοί / Μητροπόλεις                           770                     
                  Λευκάδα                              50                                                                                                                      

Συνολικά (προϊόντα αξίας περίπου 12.402€ + μετρητά 13.535€)                          4.134           25.937

Εκπαιδευτικές Δράσεις 2014-2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ● Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου γυμνασίου Ν. Σμύρνης στο Εργοστάσιο Μεταποίησης Κορωπίου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ● Επίσκεψη μαθητών του ΕΠΑΛ Ιστιαίας στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό στα Κανατάδικα Εύβοιας. 
Πιο συγκεκριμένα, 30 μαθητές της Γ΄ τάξης του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, μαζί με τους τρεις καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στον σταθμό
μας στα πλαίσια του μαθήματος “Ζωική Παραγωγή”. Οι μαθητές επισκέφθηκαν όλους τους παραγωγικούς χώρους και έλαβαν γνώση για όλη την παραγωγική
διαδικασία που ακολουθείται σε έναν ιχθυογεννητικό σταθμό.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ● Παρουσίαση του κλάδου της Ιχθ/γειας στο ΒΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του τμήματος ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Α. Γραμμένος). ● Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των Υδατοκαλλιεργειών
(επίσκεψη Μ. Κωτσοβού στο 17ο Δημοτ. Σχολείο Πειραιά).
ΜΑΪΟΣ 2015 ● Επίσκεψη Νηπιαγωγείου και Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Διαμερίσματος Ελληνικών, Δήμου Ιστιαίας στον ΙΧΘ
Σταθμό Κανατάδικα.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ● Επίσκεψη 1ου Συστήματος Προσκόπων Χίου στις εγκαταστάσεις της Λαγκάδας.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ● Συν-υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τους Νέους (PACT4YOUTH).

ETHΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2015 ΘΕΜΑ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014           ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014             ΙΟΥΝΙΟΣ 2014               ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Απολογισμός Εθελοντικών Δράσεων 2014-2015

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR
2014

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ
& ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014            ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014           ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014                 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ  

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
«Η ΑΓΚΑΛΙΑ»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

KID & FAMILY

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
BAZAAR

ΠΑΣΧΑΛΙΝH ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
«ΕΣΕΙΣ ΘΑ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ;”

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

   ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015              ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015           ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015              ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ 
ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ

4ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΧΙΟ 

ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΟΝΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ 
ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΥΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ

ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
BAZAAR

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ                                      ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
                                                                                                          1 2 3 4 5 6
ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                                                                           • • • • • •
ΑΣΤΑΚΟΣ                                                                                            • • • • • •
ΕΥΒΟΙΑ                                                                                               • • • • • •
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ                                                                                    • • • • • •
ΚΟΡΩΠΙ                                                                                               • • • • • •
ΛΕΥΚΑΔΑ                                                                                           • • • • • •
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ                                                                                       • • • • • •
ΠΑΤΡΑ                                                                                                • • • • • •
ΦΘΙΩΤΙΔΑ                                                                                           • • • • • •
ΧΙΟΣ                                                                                                    • • • • • •
ΙΣΠΑΝΙΑ                                                                                              • • • • • •

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                              100%

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 

1. Αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιδράσεων και συνεχής παρακολούθηση.

2. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων.

3. Προγράμματα ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων που βασίζονται στις ανάγκες τους.

4. Πλάνα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, βάσει της χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών.

5. Συμβούλια εργαζομένων, επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία και άλλοι φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση των επιδράσεων.

6. Επίσημες διαδικασίες διαχείρισης αναφορών της τοπικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα για το εν λόγω διάστημα χορηγήσαμε:

G4 SO1

ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015ΝΗΡΕΥΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2015



87

Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή
τη στιγμή ο πλανήτης μας είναι και η υπεραλίευση των ωκεανών,
μέρος της οποίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ιχθυαλεύρων
και ιχθυελαίων.

Έτσι, ανάμεσα στους στόχους του Ομίλου είναι και η μείωση στις
ιχθυοτροφές μας του ποσοστού των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων
που προέρχονται από άγρια ψάρια, αυξάνοντας αντίστοιχα το πο-
σοστό των πρώτων υλών που προέρχονται από χερσαίες καλλιέρ-
γειες, καθώς και αυτών που προέρχονται από προϊόντα που δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Ένας ακόμη στόχος είναι η αύξηση της χρήσης ιχθυαλεύρων και
ιχθυελαίων πιστοποιημένων κατά IFFO RS (Global Standard for
the Responsible Supply of Fish meal and Fish oil).

Σκοποί και Στόχοι Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας;
Κατά την αξιολόγησή τους, οι προμηθευτές συμπληρώνουν ένα
ερωτηματολόγιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις πε-
ριβαλλοντικών θεμάτων καθώς και αξιολόγηση των δικών τους
προμηθευτών.

Ο ποιοτικός έλεγχος του Ομίλου, αλλά και η Διεύθυνση Προ-
μηθειών παρακολουθούν τα παγκόσμια alerts για ποιοτικά θέ-
ματα πρώτων υλών, ώστε εάν σ’ αυτά αναφερθεί κάποιος
προμηθευτής μας, να αφαιρεθεί προσωρινά από τη λίστα των
επιθυμητών προμηθευτών και ανάλογα με την έκβαση του alert
να ενεργοποιηθεί εκ νέου ή όχι.

Για τις ιχθυοτροφές που παράγονται από τα δύο εργοστάσιά μας, χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες συγκεκριμένων προδιαγραφών,
οι οποίες έχουν οριστεί από την Ομάδα Διατροφής και τη Διεύθυνση Ποιότητας του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ.

Όλες οι αγοραζόμενες πρώτες ύλες πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές τις προδιαγραφές, καθώς η ποιότητά τους έχει άμεση επίδραση
στην υγεία και την ανάπτυξη των ψαριών. Επίσης, η διατροφή των ψαριών μας με ιχθυοτροφές συγκεκριμένων προδιαγραφών λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη και από τους πελάτες μας (αλυσίδες super market, εστιατόρια, τελικοί καταναλωτές). Ορισμένοι δε από αυτούς, το θέτουν
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη συνεργασίας με τον Όμιλό μας.

Επομένως, η μη ορθή διαχείριση του ουσιαστικού αυτού θέματος επηρεάζει αρνητικά τα στάδια των ιχθυοτροφών, της καλλιέργειας
και των πελατών της αλυσίδας αξίας μας, ενώ επιπλέον έχει σημαντικές επιδράσεις στους προμηθευτές και στις ΜΚΟ.

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Πώς το διαχειριζόμαστε;
Πολιτική προμηθειών πρώτων υλών
Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από εγκεκριμένους προ-
μηθευτές του Ομίλου.

Όταν πρόκειται να επιλεγεί ένας νέος προμηθευτής, του απο-
στέλλονται οι προδιαγραφές της πρώτης ύλης που πρόκειται
να προμηθεύσει, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τον Ποιοτικό
Έλεγχο. Ο προμηθευτής επιστρέφει τα αποτελέσματα των ζη-
τούμενων αναλύσεων, καθώς και δείγμα της προσφερόμενης
πρώτης ύλης, το οποίο ελέγχεται από δικό μας εργαστήριο με
τις βασικές αναλύσεις.

Εφόσον η πρώτη ύλη είναι αποδεκτή, εν συνεχεία ζητούνται από
τον προμηθευτή τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που απαιτούνται από
το Σύστημα Ποιότητας (ISO, HACCP, απαραίτητα συνοδευτικά έγ-
γραφα για κάθε φορτίο κ.α.). Τα πιστοποιητικά ελέγχονται και
εφόσον είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας ο προμηθευτής εγ-
γράφεται στον κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών και, εάν
κριθεί απαραίτητο, πραγματοποιείται και έλεγχος των εγκατα-
στάσεών του, από άτομο του Ποιοτικού Ελέγχου.

Για την προμήθεια και την ευρύτερη συνεργασία με τους προ-
μηθευτές των πρώτων υλών υπάρχει καταγεγραμμένη, συγκε-

κριμένη διαδικασία με τα αντίστοιχα έντυπα στο σύστημα ποι-
ότητας (ISO) του Ομίλου.
Οι υπεύθυνες πρακτικές προμηθειών πρώτων υλών του Ομίλου
αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

Κοινωνία
Ο Όμιλος επιδιώκει να προμηθεύεται από Έλληνες προμηθευτές,
όσο το δυνατόν περισσότερες πρώτες ύλες, εφόσον τις έχουν
διαθέσιμες. Επίσης, όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται
είναι μη γενετικά μεταλλαγμένες.

Περιβάλλον
Ορισμένες από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή των ιχθυοτροφών είναι παραπροϊόντα παραγωγικών
διαδικασιών τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία
διαφορετικά θα κατέληγαν ως απόβλητα με επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος.

Ενδεικτικά παραδείγματα :
▶Η πρώτη ύλη MPC (Συμπυκνωμένη υγρή πρωτεΐνη ιχθυηρών)  

προέρχεται από τα υποπροϊόντα της φιλετοποίησης του σολομού.
▶Από υποπροϊόντα επεξεργασίας άλλων ψαριών (π.χ. τόνου, 

καλαμαριών) παράγονται επίσης ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια. 

Πρώτες ύλες
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ποσοστό ιχθυαλεύρου που προέρχεται από αλιεία 
πιστοποιημένη ως IFFO RS (Responsible Sourcing)

Ποσοστό ιχθυαλεύρων που προέρχονται 
από την επεξεργασία αλιευτικών προϊόντων 
για την παραγωγή τροφίμων.

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

84,8%

Ποσοστό δαπανών (επί του ετήσιου τζίρου 
προμηθειών) σε τοπικούς προμηθευτές, 
στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης

94,1%

28,94% 7,03%

73% 

73% 

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

73% 

73% 

2015 2014
G4 FP2 G4 EC9

Ιχθυοτροφές παραγωγής μας
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Πίνακας περιεχομένων GRI G4 βασικού επιπέδου συμφωνίας (“In accordance – Core”)

G4-32

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

    Γενική Τυποποιημένη Δημοσιοποίηση                                                                                                                                 Σελίδα

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
     G4-1                               Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου υπευθύνου λήψης αποφάσεων του οργανισμού                                       4
    ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
    G4-3                               Το όνομα του οργανισμού                                                                                                                                    16
     G4-4                               Βασικές μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες                                                                                                     16, 28-31
     G4-5                               Έδρα οργανισμού                                                                                                                                                 16
     G4-6                               Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός                                                                                    16, 36-37
     G4-7                               Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή                                                                                                         16
     G4-8                               Αγορές που εξυπηρετούνται                                                                                                                    16, 28-31, 36-37
     G4-9                               Μέγεθος οργανισμού                                                                                                                                  16-17, 28-31
     G4-10                             Εργαζόμενοι κατά σύμβαση εργασίας και φύλο                                                                                                 38
     G4-11                             Ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων που καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις                         38
     G4-12                             Εφοδιαστική αλυσίδα οργανισμού                                                                                                                   42-43
     G4-13                             Σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σχετικά                               16-19
                                            με το μέγεθος, τη δομή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή την εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισμού                    
     G4-14                             Προσέγγιση ή αρχή της προφύλαξης                                                                                                               44-45
     G4-15                             Οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες τρίτων                      13, 46
     G4-16                             Ενώσεις και εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί υποστήριξης                                                                                46
    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ
    G4-17                             Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις                                                16
                                            ή άλλες αντίστοιχες καταστάσεις του οργανισμού                                                                                                
     G4-18                             Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των Ορίων των Θεμάτων                        50-51
     G4-19                             Ουσιαστικά Θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία καθορισμού                                                   50-55
                                            του περιεχομένου του απολογισμού                                                                                                                     
     G4-20                             Όριο του Θέματος εντός του οργανισμού                                                                                                         52-55
     G4-21                             Όριο του Θέματος εκτός του οργανισμού                                                                                                         52-55
     G4-22                             Αναδιατυπώσεις πληροφοριών                                                                                                                        50-51
     G4-23                             Σημαντικές αλλαγές του Αντικειμένου ή των Ορίων των Θεμάτων                                                               50-51
                                            σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς                                                                                  
    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
     G4-24                             Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στη διαβούλευση                                                            47-49
     G4-25                             Βάση αναγνώρισης και επιλογής των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαβούλευση          47-49
     G4-26                             Προσέγγιση της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη                                                                            47-49
     G4-27                             Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη      47-49
    ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
    G4-28                             Περίοδος αναφοράς                                                                                                                                              9
     G4-29                             Ημερομηνία του πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού                                                                          9
     G4-30                             Διάρκεια κύκλου απολογισμού                                                                                                                            9
     G4-31                             Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό ή το περιεχόμενό του                      9
     G4-32                             Κριτήριο συμφωνίας, Ευρετήριο Περιεχομένου GRI G4 και Εξωτερική Διασφάλιση                                        9
     G4-33                             Εξωτερική διασφάλιση                                                                                                                                          9
    ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
     G4-34                             Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού                                                                                                                33
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
    G4-56                             Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς του οργανισμού,                                                               33
                                            όπως κώδικες συμπεριφοράς και κώδικες δεοντολογίας                                                                            

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DMA και Δείκτες        

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    GRI ΠΤΥΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ                                                                                                                                                             
     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ»                                                                                                                                             66-67
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-EC1                           Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται
     
     GRI ΠΤΥΧΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ» & «ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ»                                                                                            76-79, 86-87
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-EC9                           Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης                       
     FP2                                 Ποσοστό προϊόντων, επί του συνόλου, που παράχθηκαν σε πιστοποιημένους χώρους
    
    ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
    GRI ΠΤΥΧΗ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»                                                                                                                60-61
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-LA6                           Τύπος τραυματισμού και ποσοστά τραυματισμού, επαγγελματικές ασθένειες, χαμένες ημέρες 
                                            εργασίας και αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία, και συνολικός αριθμός θανάτων 
                                            που σχετίζονται με την εργασία, κατά περιοχή και κατά φύλο
     
     ΚΟΙΝΩΝΙΑ
     GRI ΠΤΥΧΗ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»                                                                                                   82-85
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-SO1                           Ποσοστό των δραστηριοτήτων όπου έχει υλοποιηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, 
                                            αξιολογήσεις επιδράσεων, και αναπτυξιακά προγράμματα                                                                                 
     GRI ΠΤΥΧΗ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»                                                                                                     62-63
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-SO5                           Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και ενέργειες που αναλήφθηκαν                                                         
     GRI ΠΤΥΧΗ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ»                                                                                                                                                       64-65
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4-SO8                           Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων 
                                            για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς

Περιγραφή                                                                                                                                         Σελίδα
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    ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ                                                                                                                                             
     GRI ΠΤΥΧΗ: ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ
    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ»                                                                                                                   68-71
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     FP11                               Σύνολο των παραγόμενων ειδών που εκτρέφονται
    
    ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
    GRI ΠΤΥΧΗ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»                                                                                                                58-59
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     G4 PR2                           Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς 
                                            κώδικες που αφορούν στις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία 
                                            και την ασφάλεια κατά τον κύκλο ζωής τους, κατά τύπο αποτελέσματος                                                           
     FP5                                 Ποσοστό προϊόντων επί του συνόλου που παράχθηκαν σε πιστοποιημένους χώρους
     
    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                                                                             72-75
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     ΔΕΙΚΤΗΣ                         Ετήσιες δαπάνες R&D

ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ                                                                                                                                                                                           

     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ                                                                   80-81
     G4-DMA                         Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης                                                                                                   
     ΔΕΙΚΤΗΣ                         Συμμετοχή και υλοποίηση σύστασης Φορέων Διαχείρισης Οργανωμένων Υδατοκαλλιεργειών

ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ           

UNGC COP TABLE

    Αρχή                            Περιγραφή                                                                                                                                         Σελίδα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DMAκαι Δείκτες         Περιγραφή                                                                                                                                     Σελίδα

Οικουμενικό Σύμφωνο Ο.Η.Ε. – Αναφορά Προόδου

     Αρχή 1                            Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς                                38-39
                                            διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων   
     
     Αρχή 2                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν                                                                     38-39
                                            σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
                                            
     Αρχή 3                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι                                           38-39 
                                            και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις  
     
     Αρχή 4                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής                                                         38-39 
                                            καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας   
     
     Αρχή 5                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας                    38-39   
     
     Αρχή 6                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων                                                   38-39
                                            σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση
     
     Αρχή 7                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση                                                     44-45
                                            ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις   
     
     Αρχή 8                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες                                                                          44-45
                                            για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας   
     
     Αρχή 9                            Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και                                                                        44-45
                                            διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
     
     Αρχή 10                          Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,                                                          62-65
                                            συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας                                                                              



Λεμονάτη Τσιπούρα ΝΗΡΕΑ με πουρέ αγγινάρας



ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου, 
19400 Κορωπί Αττικής

Τηλ. (+30) 210 66 24 280
Fax (+30) 210 66 26 804

E-mail info@nireus.com




